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Italai sutraškino austrus.- 

45,000 austrai pateko be- 
laisvei!.— Austrijoj riaušes 

ir streikai. 

Gandas, kad bolševikai carą nužudė. 

Vokietija skaito Lietuvos ateiti 'na- 
miniu reikalu.1' 

Truc translution filoil witl> thc postmaste' 
at C'hiciigo. III., on JMh <lay o i Jum\ 
1018, a» r«quircd by thc act of Octobrr 6, 
1">I7. 

AUSTRAI SMARKIAI 
SUMUŠTI. 

Rymas, birželio J* d.—Austru 
1 

didelis ofenzyvas, kuris prasidė- 
jo prieš italus lygiai savaite tam 

atgal, persimainė Į italų perga- 
k 

Oficialis italų pranešimas, iš- 
leistas šiądien vakare, skelbia, 
kari austrai tapo sumušti išilgai 
vis,-} frontą, 'kuris bėga išilgai 
upės Piave nuo Montello augš- 
tunvi riet ik' Adriatiko jūrių. 

Austrų kariumenė. kuri buvo 
persikėlus per Piave upę, dabar 
traukiasi atgal skersai upę 'lide- 

!."j betvatfcėj. 

Italai Veja. 
Pranešimas paaiškina. kad ita- 

lu kariumenė, kuri jau pirmiau 
padare mil/.i.vi-sk .. nuostolių prie- 
šui, dabar vejasi austrų armiją, 
smai'kiai mindama jai ant užkul- 
nių. Tol'r .u budai Austrijos im- 

peratoriaus Karolio paskutinis 
mėginimas sutruškrnti Italija, po 
čielos savaitės musių, pasibaigė 
dideliu nepasisekimu. 

Sulyg apskaitliavimų, laike vi- 
sos savaitės di lelių musių aus- 

trai nustojo daugiau inegu i8o,- 
ooo vyrų ii* buvo laimėję siaurą 
juostą italų teritorijos, 'kuri į da- 

bar italai atgal atsiėmė. 
Iki šiolei daT nėra tikrai žino- 

ma, kiek austrai nustojo karei- 

vių laike savo 'besitraukimo at- 

gal, bet 'kariški expertai mano, 

'kad tie nuostoliai turi b irt i di-j 
deli. 

Per keletą dienų 40,000 aus- 

trų, persikėlusiu per upe Piave. 
buvo labai 'kritiškam padėjime, 
todėl kad upė staiga pa'kilo nuo 

didelių lietų: /amctuo suardė di- 

desnę dali nuolatinių ti!tų ir nu- 

nešė beveik visus pontoninius 
tiltus, kuriuos austrai buvo sker- 
sai upę padarę. 

Tuo ta'rpu italų kariumenė 

laipsniškai pradėjo mušti persi- 
kėlusius austrus ir, stumdami 

juor atgal, prispyrė prie upės 
'kranto, Ttalų artilerija ir kul- 
kasvaklžiai uždavė čia didelį 
smitgį austrams, kurie dėlei sii- 
inaikinimo tiltų negalėjo parsi- 
gabenti savo sunkesnių kanuo- 

lių iš anapus upės ir turėjo gin- 
tis tik su lengvesnėmis kantto- 

lėmis, kurias jie pergabeno su 

savim savo ofensyvo pradžioje. 
Talkininkų orlaiviai, jų tarpe 

ir ar erikoniški. dar prigelbėjo 
tiltus naikinti, bombarduodami 

juos bombom »s iš oro. Tas taip 
suardė austrų komunikaciją, kad, 
anot korespondentų, esančių prie 
fronto, austrai per tulą laiką ga- 

lėjo susinešti su kitu upės k ras- 

tu tik su pagelba bydroplanų. 
t.y. orlaivių, kurie ir ant van- 

dens plaukia. 
Austrai pačioj pradžioj savo 

otensyvo buvo persikėlę per upę 
keliose vietose ir Įgijo taipgi 

įtulų laimėjimu kalnuotame dis- 
t rikte, vakarinėj dalyj fronto. 
Bet laike pirmu ofeinsyvo dienų 
austrų pirmynelga čia tapo su- 

laikyta. To to austrai sutraukė 
savo jiegas j rytus ir jgijo f.ili 
laimėjimų ypatingai tarp Zensor 
ir Adriatiko jūrių, kur jie buvo 
tik 18 mylių nuo Venecijos. Da- 
bar šitie visi austrų laimėjimai 
'kurie jiems brangiai atsiėjo, nu- 

ėjo perniek. 

True translation filecl with the postmaster 
at l'hicaęo, III., nn 26tli (lay nf Jnne 
1918, a» required hy the act of Octobcr 6. 
1917. 

ITALAI PAĖMĖ 45,000 
AUSTRŲ. 

VVashington, D. C,, bir/.c'.ic 
_'4 d.— Italų ambasada \Yashing- 
tone kavo oficiali pranešimą nuc 

savo valdžios iš Rymo, Prane- 
šimas sikamba sekančiai: 

"Ofensyvis veikimas iš niusų 
pusės prasidėjo nedėlioj. Po 
■markaus artilerinio prirengimo 
kuris sunaikino visus tiltus, iš- 

vyrus vieną, mūsų pėstininkai 
pradėjo žengti pirmyn sw nesu- 

laikomu smarkumu. Pakilusi 
upė Piave turi tulkstančius prie- 
šo lavonų. Divizijos, kurios per- 
skėlė per Piave, tapo sukapotos 
musų artilerijos ir pėstininkų 
ugnim. 

"Montello aukštumos tapo už 
atakuotos iš trijų pusiu. Prieše 
linijos tapo perlaužtos prit! Cel- 
la Della Madona ir N'ervesa ta- 

|)o užimta. 
"Nuo Meserada iki Sardona 

austrai išpradžių priešinosi mū- 

sų atakams desperatiškai, liet 
pagalios tapo priversti traukti:- 
atgal skersai upę. Mušis siau- 
čia pasiutusiai Sardonos sekto 
re. Keturios dešimts penki tūk- 
stančiai belaisvių ir milžiniška 
daugybė kariškos medžiagos ta- 

po italų užgriebta." 
Tdkhi būdu italų vylriausis va- 

das gen. Diaz, laimėjo vieną iš 
ti-krai didelių mušiu. 

True transl-ition filcd with the postmnstei 
at (Jhicago, UI., on 26tli dny of J utie. 
1<>1R, as reąnired by the act of Octobcr 6 
1917. 

RIAUŠES IR STREIKAI 
AUSTRIJOJ. 

Londonas, birželio 24 d. — Iš 
FIaagos pranešama laikraščiui 
T i rri e s, 'k*ad įvairių dirbtuvių 
streikieriai ^'iennoje pereit.*} su- 

batą suformulavo reikalavimą, 
idant Austrijos valdžia pasiro- 
dytų prisiTuoš>u«;. prie abelnos 
tarkos ir pakviestų kitas val- 
džias iš priešo pusės pradėti tai- 
kos derybas. Darbininkų atsto- 

vai įteikė šitą reikalavimą Aus- 

tro-Vengrijos už'.nibežio minis- 
teriui, baronui l>urian. 

Streikai Auga. 
Zuiich, Šveicarijoj, birželio 24 

d.—Austrijos bėdos vis eina di- 
dyn, kaip apie tai praneša ži- 
rni a iš Municho (IJavarijoj). Ži- 
nia pasiremia pranešimais lai'k- 
rašči» X e n s e X a c h r i c 1) 
ten, kuris vėl -gavęs žinią i:-* 

,i Vienuos laikraščio Z e i t, o /eit 
praneša, kad sfreikas Vienvnoje 
pavirto j generali (visuotiną) 
streiką. 

Ir Arklienos Nedaug. 
Amsterdamas, birželio 24 d.—- 

Austrijos maisto ministCris l'aul 
pasikalbėjime su korespondentu 
vokiško laikraščio L o k a 1 Aiiv- 
/. e i g e r pranešė, kad nors jis 
padaręs visiką, kas tik galima 
'buvo padaryti, tai vienok Aus- 
trijoj užtenka ku'ku'ruzos miltų 
duonai ti'ktai pusei dabartinės 
porcijos. 

Maisto departamentas mėgina 
šitą trukumą papildyti kitokiu 
maistu ir apart 250 gramų jau- 
tienos. bus išduodama po 2 sva- 

ru arfklienos vienai ypatai k:i< 
savaitė. 

Kariškos judamos Ikuchnės bus 
pavartotos penėjimui 100,000 
žmonių kasdien- per 4 savaites: 
jiems bus duodama karštas val- 
ais iš zupės. 10 gramu mėsos ir 
vaisių. 

True trauslation fi!rd wilh tlic postmatter 
at Chicago, 111.. 011 26tli day of Jum*, 
1918, as requircd by thc act of Octobfr 6. 
1917. 

KĄ PRANCŪZAI MANO 
APIE AUSTRŲ SUMUŠIMĄ. 

Paryžius, birželio 25 c!.— Pa- 
ryžiaus laikraščiai pranašauja 
<ad austrų armijos sumušimai 
turės labai serioziškai atsiliept! 
ant Austro-Vengrijos gyventojų, 
kurie jau ir be to streikus ir 
riaušes kėlė. 

Laikraštis L e J o iv r 11 a 1, ra- 

šydamas apie \ustrijos padėji- 
mą, padeda ženlyvą antrai v; 
"Sumušimas ir Hadas." o 1 a i .< 

"aštis Matiiii nurodinėja, kad 
Austlro-Vengrija gavo vieną iš 

sunkiausių šios ikarės smukių i 

kaip sykis laiku, kuomet vidu- 
jinis šalies padėjimas yra ypa 
tingai sunkus. 

"Didelė italų pergalė ri\< gar- 
sų atbalsi visam pasaulyj"— pa- 
tėmija šisai laiikraštis. 

Laikraštis E cho d e P a r i s 

mano, kad austfrų sumušimo pa- 
sekmėje gali įvetruikus buti nau- 

jas smarkus vokiečių ofensvvas 
Prancūzijoj, idant nukreipti sa- 

vo žmonių atvdą nuo nepasise- 
kimo ant italų fronto. 

Tr" filcd ""'fh tVir« po«trpi<t'" 
at Ch'cago, III., on 26th <lay nf Jtme, 
1918, as rcquired by tlie act of Octobcr (> 
1917. 

CARAS. SAKOMA, 
NUŽUDYTAS. 

Kopenhagenas. Danijoj, b'iže- 
!io 2i) d.—r>ol.ševi!<isika "Raudo- 

noji Gvardija" Įsilaužė i namus 

kuvriuose gyveno ex-caras Nika- 

lojus Romaiiir/as mieste I^kate- 
rinbaurge (L'ralo 'Kalnuose) ir nu- 

žudė jį, kaip apie tai praneša ru- 

sų laikraštis Y c 1 i a (?). Šio 
laikraščio žinia atėio Stodkhol- 
mian ir iš čia ją perduota danų 
laikraščiui X a t i oin <1 T i d e n- 

d e. 

Pereitą su'batą to»kj pat gandą 
buvo padavęs Berlino laikraštis 
Z e i t u n g am M i 11 a g, kuris 
prideda, ikad caras buvo perkel- 
tas iš Ekaterinburgo "Maskvon. 
Jokių oficialių apie tai pa!ver- 
tinimų iki šiol nėra. 

Truf translation filerl w:tli ti o pf>-1!u;»slc 
•t Cliicafro, III., on rta.- of Jum 
<t Oticngo. III., on lOth «1a\ of !• ,i< 

1917. 

LIETUVOS ATEJ3TIS—VO- 
KIEČIŲ "NAMINIS" 

DALYKAS. 
Amsterdamas, 'birželio 25 <1.— 

Vokietijos valdžia, per savo už- 
rubežio miinisterį von Kttehl- 

! 
matui, išdėstė reichstage plianus 
savo užrtibežinės politikos. 

Kaslink Lietavvos, Latvijos ir 
Ki.všo, jis pasakė, kad vokiečiu 
aidžia iš pat pradžių nuspren- 

dė pirma inegu pripažinti jų sa- 

vistovybę, susižinoti su Rusija 
kaslink to, (kokioj formoj tas pri- 
pažinimas turi Imti, ir Ikad to 
Vokiečiu valdžia ir toliaus lai- 
kysis. | 

" Aš galiu išreikšt i viltį,—sakė 
j i s toliaus -ikad derybos pilnai 
sutiks su reikalavimais ir norais 
gyventoju tų šalių ir vokiečių 
tautos interesais. Aš nesileisiu 
toliaus į Kuršo ir Lietuvos atei- 
ty. kuri priklauso ainiai labjau- 
siai "naminio departamento." Į 

Tr»r trautUtion filrd willi ihc po-;tmastrr at C'hirago, 111., on Jfiili «lnv o f Junc, 101 as rpiĮiiiir'l liy tlie art nf Octohcr 6 
1017. 

AR BAIGSIS ŠIUOSMET 
KARĖ? 

Washington, D. C., birželio 
25 d.—Oficiališki bevieliniai te- 
legramai. ateinantieji čia iš Ry- 
mo. išreiškia nuomonę, ikad karė 
gal galėtu Imt pasekmingai tal- 
kini ilkams užbaigta, jeigu talki- 
ninkai duotų italams pilniausią 
paramą ant italu fronto. 

šitie telegramai taipgi prane- 
ša, kad iš sekretntj šaltinių gau- 
nama žinios, kad daugelis vo- 

kiš':ų divizijų tapo atsikirta nuo 

vakarinio fronto ir jas galvasu- 
kiais siunčiama prie italų fron- 
to gelbėti nelaimėn pakliuvusią 
amstrų armiją. 
Lloyd George Tikisi Smūgio. 
!Puo pačiu laiku Anglijos pre- 

mieras, Lloyd George, 'kalbėda- 
mas vakar Anglijos parliamente 
išsireiškė, kad ateinantieji pora 
mėnesiu Ims "rūpestingi įnėtne- 
siai." Didelis smūgis, sakė pre- 
mieras, gali atsitikti bėgyje ke- 
'ių valandų, o tikrai atsitiks bė- 
gyje kelių ateinančių dienų, ir 
nuo šio smūgio gali prigulėti vi- 
sos karės likimas. 

Apie tai pratnešęs, premjeras 
pasakė, kad tallkininkai dar nie- 
kados nebuvo geriaus prisirengę 
tdki smūgį atremti. 

Italų pergalę ant upės Piave 
]>remieras pavadino "vienu iš 
svarbiausių šiais metais atsitiki- 
mų" ir i-reiškė nuomonę, kad 
žmonių neužsiganėdinimas Cen- 
ralinėse Viešpatijose užtikrina 
>i!ną pergalę, jeigu tiktai talki- 
ninkai laikysis ramiai, 'kantriai 
ir tvirtai. 

Apie Amerikonus jis pasakė: 
'Amerikonų pribuvo užtektinai 
idant užganėdinti talkinir.kus, ir 
užtikrinti vokiečių sumušimą." 
Prie to jis dar pridėjo: "Tai 
yra pastebėtina ogani/.a ija, 'ku- 
ri sugebėjo persiųsti toki milži- 
nišką skaitlių pirmos kliasos 
Amerikoniškos kariumenės." 

Cia vienas atstovas, norėda- 
mas sužinoti, kiek tos kariume- 
nės prisiųsta, premierą perkirto 
uižk'lausimu: "Skaitlines galima 
naduoti ?" 

M r. Lloyd George, mosuoda- 
mas rainkomis, jam atsakė: "O, 
ail riglit! Mano gerbiamas prie- 
teluis privalo būti užganėdintas. 
Aš tiikiuosi, kad vokiečiai yra 
taip pat užganėdinti." 

Atsisakydamas paduoti Ame- 
rikos kariumenės sikaitlių, pre- 
mieras pasalkė, kad ta kariume- 
nė yra geriausios rūšies ir dau- 
gelis jos jau yra iunt mūšių 
fronto. Jis išreiškė pasitikėji- 
mą, kad netrukus daug daugiau 
jos ten bus. 

Truc translation filetl «ritli the postmasttr 
at Chicago. III.. on 26th day of June, 

as renuired by the act of Ortobcr 6 

1U7. 

KAS RUSIJOJ DAROSI? 
Londonas, birželio 25 cl. — 

[Kas Rusijoj ištikro darosi, da- 
bar yra labai sunikti sužinoti. 
Žinių menkai ateina. Ateina 
daugiausiai gandai, arba žinios 
iš Maskvos, kurios yra aštriai 
bolševikų cenzūruojamos ir tei- 
sybės, žinoma, taipgi nepasako. 

Todėl yra svarbus pranešimas 
lAin'glijos Į>remiero Lloyd George, 
kuris savo }>ra)kalbc>jc, laidytoje 
parliamente birželio _>4 d., bent 
abelnais žodžiais papasakojo 
apie dalyikų stovj Rusijoj |. 

Kaslin'k Rusijos, premieras 
Lloyd George pasakė, kad ta 
šalis ranidasi pilniausiam chaose 
(chaosas—nesuvaldoma, m-eišbre- 

[ dama betvairlkS). Tokią pači;]., 
panašią vyriausybe- sunku butų 
surasti nors dviejuose kaimuo- 
se. Kalbėti apie Rusijos valdžią 
butų tuščias dalykas, nes tokios 
valdžios nei visoj šalyj, nei di- 
desnėj jos dalyj nėra. Tai yra 
sunkenybė, su kuria talkinin- 
kams sunku Iką padarvti. T.m- 
syihė, l)uvo <1 c f a c t o valdžia 

į -\(ask\t>je. bet taipgi yra "val- 
džia" ir beveik kiekvienoj 'ki- 
toj vietoj, o dalykų stovis mai- 
nėsi kasdiem. 

Vokietijos Pasielgimas. 
As pilnai sutinku—sakė pre- mjeras IJoyd George,—&ad mu- 

•SU nauda ir pati teisybė reika- lauja. idant męs stovėtum šale Rusijos jeigu Rusija to nori. \ okietija brutališikai apsiėjo su 'Rusija. Rusija tapo išdalinta, c >utaičių, Kurias \ okietija pada- re su Rusija, nesilaikyta nei per -'4 valandas. Nepaisant sutar- čių vokiečiai maršuoja per Uk- !rajiną, Dono teritoriją. Kauka- 
zą ir maršuos dair ir j šiaurius. 

"Xėr abejonės, ikad šitie lak- 
iai jsmigs j Rusijos žmonių pro- 
tus, Prieš keletą mėnesių Ru- 
sijos jausta, kad tarp vokiečiu 
ir talkininku nėra jokio skirtu- 
mo, kad visi jie kovoja idant 
prisiplėšti svetimų žemių; da- 
bar tas jausmas Rusijoj išnyko. 

"Rusai pradeda suprasti, ką 
reišikia vokiškas militarizmas. 
Net Ukrajinos kaimiečiai kelia 
buntą prieš Vokiečių kišimąsi. 

"Aš sužinojau iš labai patikė- 
tinų šaltinių vos keletą valaimlų 
prieš tai, kad neapykanta prieš 
vokiečius auga \ is la'bjaus ir 

labjaus, ypatingai dalyse, \ okie- 
tijos užimtose. Mano pranešė- 
jas saiko main, kad Rusija dabar 
yra .geria u s negu kada nors pa- 
siryžusi dalyvauti 1»i 1 e judėjime, 
kurio tikslu baitų išvyti vokie- 
čius iš Rusijos žemės. 

"Šitie dalykai yra pilni vilties, 
bet yra sunkumai, kaip prieit i 
prie Rusijos. \ ienatinė šalis, 
kuri turi didelį priėjimą, yra 
Japonija, bet apie šitą klausimą 
aš abejoju ar aš galiu ką mors 

ęero padaryti, apie ji kalbėda- 
mas." 

True translation filrd with tl<e postmastct 
ai C'liicago, 111.. 011 J6lli dav of Jutio. 

as rcąuircd by thc act of October 6, 
191|. 

LENKIJOS TARYBA. 

Amsterdamas, birželio 24 d.— 

'A. Kakovvski, VaTšavos antvys- 
kupis atidarė posėdžius Lcmkų 
Valstybinės Tayrbos pereitą su- 

batą karaliukam palociuje. 
Kalbą "nuo sosto" Į Tik neži- 

nia, kokio sosto—reik mainyti, 
(kaizerišlkojo sosto] perskaitė ku- 

nigaikštis Lubomirslki, Lenkijos 
regentas. 

Kunigaikštis Lubomkski. iš- 
dėstė valdžios programą, kuria- 
me tarp kit-ko yra ir bilius (t.y. 
sumanymas Įstatymui) apie 'ka- 

rišką tarnystę. 

Prakyboję šauktasi -pirie Ceri-1 
tralinių Viešpatijų, idant jos pri- 
pažintų Lenkijos politišką nepri- 
gulmybę, kuri privalo buti arti- 
muose ryšiuose su Centralinėmis 
Viešpatijomis. 

[Šita lenkų ta'rvba yra panaši 
j Lietuvos Tarybą, tačiaus len- 

kai, apšaukusieji Lietuvos Tary- 
bą parsidavėliais kaizeriui, ne- 

apšaukia telkiu pačiu vardu sa- 

viškės tarybos Į. 

Dienraščio Reikaluose, j 
LAIKO MAŽIAU— 
DARBO DAUGIAU. 

Tik .penkios savaitės laiko pa- 
siliko iki i d. rugpjūčio, kuomet 
turi but sudėti visi 2,000 serų rei- 
kalingu dienraščio išleidimui. 

Laikui besitrumpinant, ir mūsų 
visuomenė, kuri geidži'a turėti ge- 
rą tautinį dienraštį, suskubo dar- 
buotis. 

Šią savaitę iš j vairių vietų — 

iš artimesnių ir iš tolimesnių ir 
net iš tolimos Britiškos Kolium- 
bijos Kanadoje suplaukė diktokas 
skaitlius Šerų dienraščio leidimui, 
— daugiatis negu bile kurią kitą 
savaitę. 

Savo keliu dar męs esame t>!i- 
gražu mio paskirto siekio ir laike 
likusių 5 savaičių visiems naujo 
dicmraščio rėmėjams ir draugams 
priseis gerai rankoves užsiraitos 
ir pasidarbuoti, kad darbą pasek- 
mingai iki galui <lavarius. 
Sprendžiant iŠ pasižadėjimu, męs 
manome, kad tas bus padaryta. 
Svarbu yra tiktai tas, kad tas 

pasidarbavimas nebūtų atidėliotas 
iki pat paskutiniai dienai, bet kad 
visi pradėtų generalj ataką tuo 

jaus. 

"LIETUVOS" 
SKAITYTOJAMS. 

"I ietuva" gal but turi daugiau? 
negu bile kuris kitas laikra>ii> 
t kiu skaitytoju, kurie ištikimai 
skaito laikraštį įv) 10—15—20 ir 
net no 'metus. 

Tas neabejotinai parodo, kad 
laikraštis jiems patinka, kad ji;; 
juos užganėdina. Mitoki laikraščio 
skaitytojai yra sena ir ištikima 
laikraščio gvardija. Prie jtt męs 
ir norime (kreiptis su šiuo žodžiu. 

Jus buvote visuomet "Lietuvos" 
prieteliais, rėmėjais ir užtarėjais. 

Laikraštis "Lietuva" ne syki 
jums pagelbėjo gerais patarimais, 
gerais nurodymais, paaiškinimais, 
persergėjimais ir visu kuo, kuom 
tik jisai galėjo jus ne syC<į 
atsimokėjote už tai savo laikraš- 
čiui parėmimu, arba padėkos žo- 
džiu. 

Męs tai žinome. Męs prigelbė- 
davom jums. jus prigelbėdavote 
mums — k'aip ir išpuola vienos 

į šeimynos nariams. C) šita laik- 
raštinė ntusų šeimyna yra didelė. 

Męs. apart gero žodžio, apart 
užtarimo, niekados nieko daugi'aus 
nuo jus nereikalavome. Ir dabar 

męs nuo jus nedaug reikalaujami*. 
Męs tik prašome, idant jus pa- 
gelbėtumete mums Įsteigti gerą 
dienrašti. Jis bus mušu visu dien- 
raštis. Per daugelį metu jus bu- 
vote "Lietuvos" tik skaitytojais. 
Dabar bukite ne tik "Lietuvos" 
skaitytojais, bet ir "Lietuvos" 
dienraščio savininkais, nes ikiek- 

j vienas, kuris ima šėrą, ar dau- 
giaus, yra ir dienraščio dalies 
saviminku. 

Jus, "Lietuvos" skaitytojai, ku- 
rie esate šio laikraščio senoji ir 

jaunoji gvardija, paimkite po vie- 

Garden Saša" 
(SavM \Vheat £or Soldier Boy« 

ną-kitą Šerą. idant vieton sąvaiti- 
nės( "Lietuva" galėtų i>eiti kas- 
dieną. 

Męs nenorime jus apsunkinti 
ir nenorim nuo jiiv reikalauti sun- 

kiu dalyku, liet męs manome, kud 
beveik kiekvienas mūsų skaityto- 
jas, be jokios sau skriaudos, be 
jokio didelio sunkumo, ^ali pasi- 
imti sau nors po vieną šėrą dien- 
raščio išleidimui. Vienas šėras 
'kaštuoja tik dešimts doliarių ir 
męs esame "šiur," kad nei vienas 
musų skaitytojas, prisiuntęs de- 
šimtinę dienraščio leidimui, delei 
to nesubiednės ir "mi tarlmnis 
nenueis." 

Jeigu kiekvienas "Lietuvos" 
skaitytojas paimtų tik po serą, tai 
męs dienraštį turėtume į vieną 
dieną ir nereikėtų mums apie tai 
nei pluksons nei burnes plėšti per 
porą mėnesių, kaip kad dabar. 

Todėl meldžiame dabar jus, 
mūsų skaititojai, ateiti mums tal- 
kon! Parašykit mums laiškeli, 
kad ir jųs prisidedate prie dien- 
raščio išleidimo. 

* * 

"Bunčius" iš New Haveno 

P-as Kaz. H. Makarevičius, 
"Lietuvos" senas-senas skaityto- 
jas, draugas ir rėmėjas, prisiun- 
čia mum. "bunčių" -erų iš Xe\v 
Haven, Conn. — ant sykio cielus 
šešis šėrus dienraščiui. Tarp še- 
ri ninku yra žinomi sav > pasidar- 
bavimais tautiškoj dirvoj tėvy- 
nainiai : J. Butkus. F. Cibulskis, 
•M. J. Vokietaitis ir J. K'azokas. 

P-as Makarevičius tikisi, kad 
Xe\v ITavenas <iar ir daugiaus pa- 
sidarbuos. 

* * 

Poezija Sutinka su Proza. 
l'-as A U. Strimaitis,. SLA. 

sekietorius. t'ašo: 

''Lai dienraštis "Lietuva" ihujoja, 
Lai tėvynei laisvę iškovojai'' 

"Ko daugiau jus norite?"— 
klausia jis jx> to. Daugiaus nie- 
ko nenorim. Lilės geros, o jos 
dar gražiau išrodo, kuomet prie 
jų yra priglausti du čekiai: vie- 
nas ant Sio.oo už vieną šėrq nuo 

paties autoriaus, o kitas ant $50.00 
už penkis Šerus nuo p. Bučinsko. 

Parašyk, M r. Poetai, tokių eilių 
ir daugiau. 

* * 

Clevelandas ji "Pafiksino." 

''Buvau prisižadėjęs tik su 30 
kareivių pribūti dienraščio t vi r- 

Įtovės paėmimui, bet kai nuvažia- 
vau Clevelandan svečiuosna. tai 
ten gavau pipirų mto nekuriu lie- 

tuvių, kad. girdi, busiu "sliake- 
ris," jeigu taip mažai siųsiu. Tai 
siunčiu dabar čielą 5o." 

Taip rašo p. K. Aksomaitis iš 
Alliance, Ohio. prisiųsdanfas Mo- 
nev ()rderj ant $50.00 už ]>enkis 
Šerus. 

I 

( Daugiau bus). 



IŠ AMERIKOS, 
NEPAPRASTA ŽMOG- 

ŽUDYSTĖ. 
Kansas City, Mo. Tūlas J. R. 

Jackson, iždininfkas National 
Film 'Kompanijos ir didžiai sa- 

vo kaimynų iki šiolei gerbiamas 
pilietis, netikėtai pasirodė žmog- 
žudžiu. Jisai prisi pažinio nužu- 
dęs savo locną žmoną, Ikiiromet 

•policija -pastatė prieš jį visus sa- 

vo surinktus prirodymus. 
Žmogžudystė atsibuvo prie ne- 

paprastų aplinkybių. Jo žmonos 

pusiau nuogas kuinas buvo ras- 

tas 'prie geležinlkelio rolių netoli 
Shelbina stoties, Missouri valsti- 
joj. Lavonas, kaipo pasirodo, 
t%o išmestas iš vagono lango 
begaliniam traukinyj. 

Jackson padarė savo prisipaži- 
nimą raštu ir saiko, kad papildęs 
žmogžudystę, būdamas apj aklin- 
siu nuo piktumo. 

lAnot šito pasakojimo jiedu 
važiavo traukiniu iš Kansas Ci- 
ty I Quincy. Jie buvo užėmę 
k t* p ė—ats'/irą kamlbarėlį Pull- 
maino vagone. Jis pasakoja, kad 
esą jo žmoną perdaug atkreipusi 
artydos j tulą jaiireivj 'k^etą. Jis 
prašęs jos, kad ji pasiliautų ir 

pamestų kadeto i įaugi ją. Bot. 
anot jo pasakos, ji atsisakiusi 
tokį prižadą jam duoti. Tuomet 
j'S taip pasiutusiai įpykęs, ikad 
sugriebęs savo žmoną už gerk- 
iSs ir pagalios pasn augęs ją. 
nei pats to nepatėmydamas. 

Kuomet jis esą pamatęs, kad 
ji yra negyva, tai paėmęs 'la- 
voną, išmetė jį iš vagono per 
langą. Buvusieji vagone už 
ik upė diuirių jpasažieriai nieko 
negirdėjo ir niekam nei galvon 
neatėjo, ka.l žmogžudystė čia 

pat tapo pada/ryta. 
Jadkson sugrįžo už poros die- 

nų namo vienas ir paaiškino kai- 
mynams, (kad jo žmona pasili- 
kusi pasisvečiuoti ir turbut turi 
"gerus laikus." 

Policija vienoik siulas-po-siulo 
priėjo prie kamuolio ir tikrą 

.žmogžudį surado. 
Užmuštoji žmona buvo jauna 

moteris 24 metų amžiaus. Jie- 
du turėjo 3 metų sumų. 

Triie translation filed wiih tlie po*tmastrr 
at Chioago, III., on 26th day oi June, 
1918, as re«|uircd by tlic act of Octcber 6 
1917. 

TALKININKAI VIENIJA 
VISAS SAVO JIEGAS. 

Washington, D. C.—Talkinin- 
kai, suvieniję visas savo armijas 
po viena generolo Foch vado- 
vyste, nepasitenkina tiromi, bet 
daro dar 'vieną žinigsnį toliaus. 
Armijos šiais laikais nedaug rei- 
šlkia, jeigu joms trūksta ginklu 
ir amunicijos; gi amunicijos ir 

ginklų negalima t i nik antai parū- 
pint, jeigu šalies gyventojams 
trūksta medžiagos ir pagalios 
maisto. Todėl, talkininkai, su- 

vieniję savo kariškas jiegas, da- 
bar vienija ir visas savo ekono- 
miškas jiegas. Tokiu "baidu už 
pečių vienos sujungtos kariškos 
mašinos stovėtų taipgi viona su- 

jungta ekonominė mašina, kuri 
suteikia visą jiegą pirmąjai, t.y. 
kariškai nlašinai. 

šitas klausimas dabar yra 
svarstomns Suv. Valstijų kabi- 
neto ir Prezidento. Sulyg šito 
pliaino birtų sutverta viena amu- 

nicijos taryba su vyriausiu ofisu 
kurioj nors talkininkų sostapi- 
lėj. 

iMunicijos taryba pasidalintų Į 
du sky1ri.111: maisto ir kariškų 
reikmenų slkyrių. Maisto komi- 
sija susidėtų iŠ talkinimikų mai- 
sto ministerių ir 'Amdrikos mai- 
sto administratoriaus Hoover'io. 
Kariškų reikmenų komisijos rei- 
kalus vestų taryba, susidedanti 
iš talkininkų it Amerikos atsto- 

y\į. 
Pirkimas, kontroliavimas ir iš- 

dalitnimas maisto, ialios medžia- 
gos Ir užbaigtų išdirbinių, rei- 

kalingų talkininkams butų su- 

koncentruotas municijos tarybo- 
je 

•Kur ivienas iš talkininkų lab- 
jaus negu kitas ^reikalautų mai- 
sto ar kokios nors medžiagos, 
♦ai bendroji taryba padarytų 
tam tikrus žingsnius, kad tokiiu<s 
reikalavimus užganėdinti. 

Kiekviena išdirbystės šaka. 
Jča'p Europoje, taip ir Amerikoj, j 

hutų ištirta nuodugniai ir su- 

tvarkyta taip, kad tallkininkams 
neprisieitų daryti to paties dvi- 
gubo darbo keliose vietose. 

Šisai sumanymas padarė jau 
toki.-} įpirmyneigą, kad sakoma, 
jog bėgyje kelių savaičių Karės 
Sekretoriaus asistentas Stett i- 

įmius ir Maisto Administratorius 
Iloover rengiasi išvažiuoti IOti- 
ropon, idant šį reilkalą nuodug- 
niai su talkininkais išgvildenus 
ir vienią tokią centraiinę admi- 

nistraciją sudarius. 

True trnnslfflion fil« >! vvirli tlie po^tmaiter 
lt ChicagO, UI., ot) Y.lh įlav of Junc, 
1018, a* rrquire<l l>y the acl nf Ofteher 6 

1017. 

NUBAUSTI UŽ BESIGAILĖ- 
JIMĄ VOKIEČIŲ. 

Washington, D. C. Karės tei- 
smas nubaudė gana sunkiai čic- 
la eile; kariumenėn> šaukiamų, ku- 

rie, pasigailėję vokiečių, atsisalkė 
eiti Ikarėn. Daugumas nubaustų, 
kaip galima iš pravardžių ma- 

nyti, yra vokiškos ir žvdisikas 
kilmės; buvo jie laikomi Camp 
L'ptoni kareivių stovykloj Ne\\ 
Yorko valstijoj. Hyman Polkes 
gavo 15 metų 'kalėjimo; \\"illiam 
Sieder 20 mietų; Joseph Whito 
15 metų; A n ton Z sol dek 10 me- 

tų, John Levintlial (matyt žy- 
das) 18 mėnesių, Latvis Silver- 
man 10 metu, Mayer Sufferind 
to metų, Louis Klumer.tlial 15 
metų, Sanutel Spire 5 metus; 
Paul Banes to metų; William 
Sluvab 20 metų; Miliael Citipa 
10 metų. 

Truc translation filed with the poMmaster 
at Chicago, III., on 26th day <>( Junc, 
1018, as required l>y the aot of Octeber t> 
1917. 

SUĖMĖ KANADIEČIUS 
PABĖGĖLIUS. 

Watertown, N. Y. Suėmė čia 
30 Kanados kareivių pabėgėlių. 
Pabėgo jų išviso 300, bet kiti 
išbėgiojo j visas šalis. Suim- 
tieji bus išduoti Kanados val- 
džioms. Turbut tarp jų daug 
buvo vokiečių. 

True translation fih-d with the postinasttr 
at Chicago, Iii., on 26tli day of June, 
1913, i-. rc<iuircd by the act of Octcb#r 6 
1917. 

UŽfcMĖ VOKIETĖS TURTUS. 
Washington, D. C. Airerikos 

valdžia užėmė turtus *'c!:icčio 
milijonieriaus, garsaus St. Louis 
alaus leidėjo A. Bušelio. Našlė 
ir dvi duikterjs gyveno Vokieti- 
joj. Našlė turi 74 metus ir ji 
dabar atka'ko Amerikon vyro 
turtu pajiešikoti, 'bet k;.sžin a'r 

juos gaus? Turtų tų vertę ap- 
skaito an $20,000,000. 

DIDELĖ GELEŽINKELIO 
NELAIMĖ. 

Chicago, 111.—-Pereitą subatą, 
4 vai. ryte beveik (pusiaukelyj tarp 
miestcnų Gary ir Harmnoml, Imi., 
netoli nuo Cbicagos pasidarė bai- 
si ne'.'uimė, kuomet tuščias karei- 
viu traukim s užšoko ant stovin- 
čio speciališko traukinio, kuriuom 
vežta Hagenbeok Cirko visa kom- 
panija. 

Pasekmėje to susidūrimo—apie 
70 žmonių užmuštų, o apie 180 
su.eisti. Po susidūrimo kilo 
gaisras ir taip sudegimo lavonus, 
kacl jų niekad negalima Ims pa- 
žinti. Sužeistieji gi išgabenti j 
ap'e.iįvkės miestelių ligonhučius. 

Nelaimė ištiko miegant pavar- 
gusic.ns cirko darbininkams ir 
lošėjams, vadavusiems iš Michi- 
gan City j Hammond, Ind. 

llagenlieck-VV'allace cirkus už- 

rodymus Michigan City. 
11: 1. mieste naktį išvažiavo į 
flammondą. Privaitiškas trauki- 
nes susidėjo iš gyviui i ų vagonų, ; 

o užpakalyj buvo prikabinti ike- 
ti'ri pasaž i eriniai vagonai, kaip 
silkių prikimšti įvairių cirko dar- 
bininkų ir lošėjų. Tuose vago- 
nuose buvo apie 250 žmonių, ku- 
rie pavargę ramiai sau miegojo 

Cirkaus traukinys, atvykęs prie 
Ivanhoe, stojo ant šoninių 'bėgių, 
Tik 4 paskutiniai -vagonai dai 
tebebuvo ant didžiojo kelio. 

lhivo mylios atstume ir pas- 
kiau arčiau dar daugiam ženkli 
pastatyta, persergiančių, kad ke- 
lias yra užimtas. 

Apie 4 vai. ryte tuo keliu at- 

ėjo greitai ėjęs tuščias Michigar 
Central traukinys. Jis pravažia- 
vo pro visus ženklus, kuriuos iš 
tolo buvo gaiima matyti ir visi' 
smarkumu užbėgo ant cirk.au- 
traukinio, perskrosdamas tuos ke- 
turis vagonus. , 

Valdžia pradėjo ištyrimą, 'kad] 
surasti šios baisios nelaimės kai-' 
liniukus. 

MILIARDAS SVARŲ 
KIAULIENOS. 

Washington, D. C. Sulyg ži- 
nių, surinktų maisto tvardytojo, 
Amerikoj prirengtos kiaulienos 
yra milia'rdas svarų, taigi dau- 
giau negu reifkia. Mėsos tos už- 
t e nik a maistui per 2 mėnesiu vi- 
siems Amerikos gyventojams ir 
per č i c 1; 1 mėnesį visų talkininkų 
kariunteuėms. Taigi l>ent ikiaa.i'- 
lienos Amerika turi daugiau me- 

gu jai reikia. 

Tnii trnn'laliun filc-d wilh tlu* postmaster 
at Cliir.:^o, III., <>n 26th itay of June, 
I«> 1 S. n* rrijnircd l>y the act of Octobcr 6 
1917. 

KĄ JUS PASAKYTUT APIE 
TOKIĄ MERGINĄ. 

Washington, D. C.—Mefrginos 
dažnai apsiveda su kareiviais 
prieš pat jų išėjimu karkime- 
nėn. Vienos tai daro iš meilės. 
Kitos turi ikitokius išrokavimus, 
—kad gaus dalį (kareivio algos 
ir diktą posmertinę. 

Valdžia suirado, (kad viena mer- 

gina apsivedė net su šešiais ka- 
reiviais ir kiekvienas jų, many- 
damas, Ikad jis yra vienatinis 
jos vyras, pavedė jai dalį savo 

algos. Merginos, matai, buta 
apsii'Jkrios "biznierės" ir manyta, 
kad ji puikiai sau gyvens. Bet 
Dėdė Šamas irgi inieaklas. Jis 
patėmijo, kad čia lyg netaip iš- 
eina, kad jis tu'rėtų mokėti vie- 
nai pačiai nuo šešių vyrų. 

Mergina tapo suimta, kol ne- 

pasiaiškins, įkuris ikareivis yra 
pirmas jos 'vyras. 

VIENBALSIAI VĖL IŠ- 
RINKTAS PREZIDENTU. 

St. Paul, Minn. Čia atsibuvo 
dnlkimai viršininkų darbininkų 
organizacijos vadinamos Darbo 
Federacija. Pirmininku vienbal- 
siai išrinko tą patį, buvusį Sa- 
muel Gomipers. 

Truc translation filed wiih thc postmaster 
at (lmaKo. III., on 26tli day of June, 
191H, as required by thc act of Octcber 6 
19)7. 

KAREIVIŲ NELAIMĖ. 

Atlanta. Ga. Netoli nuo čia, 
gabenantis (kareivius automobi- 
lius nusirito nuo tilto į upę Eto- 
wali. Prie to užmušta 3 karei- 
viai, o 27 jų sunikiai sužeista. 
Mimėti kareiviai buvo iš Camp 
Golrdon stovyklų. 

Truc translation filed with the postmaster 
at l'liicago, III., on 26tli day of June, 
1918, a-> re<|uircd by the act of Octcbcr 6 
1917. 

.. KETVERGE TRAUKĖ 
NAUJOKŲ LIOSUS. 

Washington, D. C.—Šios sa- 

vaitės 4<etvergą valdžia paskylrė 
traukimnni liosų naujokų, ikuriems 
šiuosmet sukako 21 metai ir (ku- 
rie .užsiregistravo birželio 5 d. 
šių metų. 

Tokių vyrų yira apie 800,000 
ir traukimas liosų nustatys jų 
eilini j numerį (draft order). 

Liosų fauikimas atsibuvo se- 

n:uo namuose, kur ir pjrmieji 
pereitų metų liosai atsibuvo, 
kuomet išliosuota arti 10 mili- 

jonų u/siregistairvtivsių vyrų. 
Truc translation filcd with the postmaster 

it Cllicago, III., on 26tb day of Jone, 
91 S, as rei|ui;ed by the act of Octeber 6 
917. 

NUO 20 IKI 40 METŲ. 
Washington, D. C. — Senatas 

^ią savaitę gali -praleisti biliii, 
curiuom kareiviavir o amžius 
(draft age) bus paskirtas nuo 

io iki 40 metų vietai* nuo f iki 
$i, kaip buvo iki rolei. 

!į Mcxiiko valdžia uždraudė iš- 
gabenti j 'kitus kraštus aulksą ir 
sidabrą, nes tą pirma padarė kiti 
kraštai. 

True transl.ltion filod vvitli thc postmaster 
t Chicago, 111.. on 26th day of Junc, 
1918, 3% reąuired b' the act of Octeber 6 
1917. 

|| Vengrijos valdžia savo ikan- 
trolėn paėmė visavs da'r turimus, 
ifba galimus turėti maisto pro- 
livktus. Valdžia į savo rankas , 

oaėmė visus miltų malunus. 

True translation filed wi(h tlie postm»stcr 
it t liicugi), 1 Ii.. i>n Jtt'.h įlay of Jntie.' 
1918, as r«- liy įJu act of Oetobcr (i 
1917. 

j| Kelionėj nuo Bizerta prie 
Malta salos voki.šflcas su'bmairi- 
nas torpedavo gabenantį karei- 
vius ir darbininkus franeuzišką 
garlaivį Sant Anna. Ant jo bu- 
vo 2,150 kareivių įr darbininku, 
bet išgelbėta titk 1,512. Kiti su 

laivu žuvo. 

Triu* translation filcil with t!u- poFtmaMci 
it (.'hieago, 111., on 26th day of Jum-. 
1918, as required by the act «■» Oct«'b«r 6 
1917. 

ĮĮ Vokietijos kaize/ris gana ty- 
liai apvaikščiojo 30 metų savo 

viešpatavimo sukaktuves. Jis 
kancleriui išreiškė padėką irž jo 
darbą, o savo sunui linkėjimus 
pasisekimo ir tolesnėj karėj, nors 

jis iki šiol neturi pamato gir- 
tiesi svarbesniais pasisekimais. 

True translation filed witli thc postmaski 
at l himno, 111., on 26th day of J line, 

1918, as rc<|iiired liy tlie act of Octcbcr ( 

1917. 

Į| Buvę Rusijoj vokištki nelais- 
viai, bolševikų paleisti, gabenami 
Vokietijon ir ten vėl imami ka- 
riumenėn ir siurbiami vakariniu 
karės frontam. Tais paliuosuo- 
•tais nelaisviais Vokietijos kariu- 
inenė bus sudrutinta puse mili- 
jono kareivių. Tas jau -rodo, 
kad bolševikai yra vienybėj su 

kaizeriu ir veikia išvien. 

True translation filcd witli the |>oMnia-tri- 
at thicaifo, 111., 011 26t h day of Junc, 
1918, a* rcijuired by thc act of October <1 

1917. 

[| I'rusų valdžia uždraudė su- 

gabentiems laukų darbams darbi- 
ninkams iš Lenkijos prigulėti į 
vietines lenkiškas draugystes ir 

lankytiesi jų susirinkimuose. Tai 
tau ir laisvė Prūsų valdžios len- 
kams pripažinta! 

True transUtion filed vvith the Įiost maut ci 
at įhicago, 111., 011 26th day o( Junc, 
1918, at icųuircil by the act of Oclober C, 
i«17. 

ĮĮ Su'šelpiimii grįžtančiu tėvy- 
nėn lenkiškų pabėgėlių, Lenkijos 
valdžia rengiasi užtraukti pasko- 
lą 10 milijonų rublių. O ką su 

pabėgėliais mano daryti Lietuva? 

True transliuoti filed with tbc pO'-tmaMei 
at (hicago, 111., cm J6tb day of June, 
1918, a* rc<]uircd by the act of October u. 
1917. 

|| Vokietijoj, mieste Leipzige, 
laifke pavasarinio jomarlko, atsi- 
buvo paroda visdkių produktų 
užvaduotojų, nes vokiečiai, nega- 
lėdami gauti produktų, buvo pri- 
versti dirbti užvaduotojus. Pa- 
rodoj buvo arbata padirbta iš 

visokių lapų, buvo padirbtos be 
cuikraus ir vaisinės marmeliados 
iš visokių daržovių;'buvo muilas 
padirbtas iš vyšnių Ikaulelių ir 
pumekso, tik jis neputoja. Buvo 
automobilių lankai, už vadino j ant i 
gumą, padirbti iš plieno. Xe- 
tru'ko ir ikitokių daiktų, dirbta 
net bepienio sviesto. 

Trur translation filcd with tbe poitniantcr 
at Chicago, III., 011 26ih dav of Junc 
1918, as rcquired by tbe act of Ortobcr 6, 
1917. 

|| Pagarsėjęs remiančios kaize- 
rį vokiečių socialistų partijos va- 

dovas Philip Scheįdemann ike- 
liauja Anglijon pasidarbuoti tai- 
Ikos reikaluose. Bet ireikia abe- 
joti, kad jam taiką daryti ge- 
riau seiktųsi negu kitiems kaize- 
rio tarnams. Kad jam pritartų 
Anglijos, ar l'irancuzijos d ari) i- 
nirtkai, jis turėtų išsižadėti kai- 
zerio ir liautiesi jo valdžiai tar- 

navęs. 

Tiue tramlution filed with the pottmaster 
at Chicago, III., nn 26th day <>f June 
191 1, at r-ąuircd kr thr act of October 6 
1917. 

|| Kaiip praneša iš Londono 
vokiška suhmarina, nusileidusi 
vandenim, tapo taip minos pa- 
gadyta, <kad atgauti oro negalėjo 
paviršiun iškilti. Viduryj sub- 
marinos buvo 40 įgulos jūreivių. 
Kuomet jiems pirtruko oro kvė- 
pavimui, jie vienas po 'kito pats 
nusišovė. Iš visos įgulos tik du 

žmonės, tvirtesni už ikitus. išsi- 
gelbėjo. 

True translation filt-d with tbe po*tn>anter 
at Chicago, III., on 26tb day of Junc, 
1918, as reąuired by tbe act of October (> 
1917. 

J| Iš vokiečių užimtų Rusijos 
'kraštų pulkais bėga Rusijon | 
žmonės, nes lygiai Ukrajinoj..; 
kaip ir Baltgr.dijoj tapo, apart 
amunicijos, 'kitos dirbtuvės už- 
darytos, tai uždarbių nėra. Pe- 

trograde kasdien atstotoma nuo 

clarbo po I5,oco darbininkų. 
Tilkrai baisus Rjsijos žmonių 
padėjimas. Neįstabu todėl, jei- 
gu žmonių puolimas 'kreipiasi 

% 

•prieš 'bolševikus, ikad jie sanly-, 
gų nemoka patais v' i i. 

'Inu- !rr;iisl.it:un i»'« <1 \vii!i i'u* į..i ma .u 
•'ii (Intapu, III., oii 26ili il.iv oi ,| iiiK-, 
1918. ;i niĮuircd, liv tllv act i)f Otliljor '< 

ivi r. 

jĮ Kaip garsina Anglijus lai- 
vyno valdžia, iš pas'kandytų vo- 

kiškų submarinų nuo pradžios 
1915 m. anglišku laivų, išgrie'b-1 
ta iki šiol 407 laivus. 

T nu* traiD-lation filcl v.itli l ii<* pi-iiraMri- 
u Oiltago, UI., 011 iliiy «>f Imu-, 
1918, as ri'(|uii<il liy the nu O -t. I.i-i <> 

1917. 

Kulgarijoj rezignavo Rado- 
slavovo ministerija. Ka'ralius pri- 
ėnie ministerijos re/ignaeiją. bet 

prašė pasitraukiančių ministerių 
pildyti savo pareigas, kol nesu-: 

sitvers nauja ministerija. 

Trise translali'in fiio»l with t!ir poMuiastcr 
ai (liicayo, III, on Jfiih įlay of .liuic, 
1918, as tc<]uirol l;y thr act of Octcber (1 

1917. 

|Į Iš tono (j,cxx)) senų ėeve 

rykų galima ištraukti štai kokią 
naudą: tepalų už $7.25; metalo 
11/. $4.75; juodalo už $50.00; 
amonijos sulfato už $22.50; iš- 

viso—$83.45. Dabar suprantate, 
kam senus čeverykus rankioja. 

True translatiun filcd witli tlu- postmaster 
M Chicnuo, 111., on 26tli (lay of June, 
1918, as reąuircd liy the act of Octeber 6 
1917. 

Į| Bevielinio telegramo pasiųs- 
tus ženklus girdėta už 13.000 
angį. mylių, Ikas ipadaro pusiau 
'kelią aplink žemę. 

|| Agrikultūros (Žemdirbyst*) 
departamentas 'praneša, kad Įvai- 
rios rūšies kirminai (kas metai 
sunaikina Suvienytose Valstijose 
javų už čielą milijoną doliarių. 
Iš ko matyt, kad kirminai yra 
pusėtinai brangus burdingieriai. 

ĮĮ Škotijoj nekurios popieros 
"dirbtuvės dirba baltą popierą iš 
b a m b 11 s o, ikruminių medžiu, 
augančiu Azijoj. 

|Į Chinuose, apielinkėse Yuan- 
Ilsien, atrasta vario kasyklos. 

Ii Pereitais icjiy metais Mon- 

ikoje gauta iš žemės 61 mili- 
joną 'bačkų naftos (nevalyto 
"aliejaus"). 

/ 

IĮ Suvienytų Valstijų Agrikul- 
tūros departamentas praneša, 
kad apielinkėse miesto Vera 
Cruz. Mexilkoj, daug auga taip 
vadinamų "eiliniuos" medžių, iš 

kurių yra daromas eiliniuos 
vaistas. \ 

!S DARBO LAUKO. 
Buffalo, N. Y. Sustreikavo 

200 darbininku Curtiss Aeorplane 
& Motor Coinporation dirbtuvių. 
Darbininkai reikalauja 8 valan- 
dų darbo dienos. 

U Japonijoj dirbtuvėse dirba 
apie 800,000 ypatų. • Du treč- 
daliu šio skaitliaus yra moterįs 
ir merginos. 

Bethlehem Steel Company 
—didžiausia plieno ir geležies 
dirbtuvė—turi dabar 100,000 dar- 
bininkų, kuriems algos prisieina 
išmokėti po 12 m iii jan doliarių 
kas mėnuo. 

True translation filed with tlie postmaster 
at Chicago, 111., «>u 26th <lay of Junc. 
1918, as reąuired by tfie act of October 6, 
1917. 

Anglijoj dabartiniu laiku 
daugiau negu milijonas moterių 
d irt) a "amuniciją (karei. 

WAR 
RAGES m FRANCE 

WE 
Ihty c atimt VV/CICT' ^nyiaęj our. 

tl^įlirč raito 1 selnes ciily a 
f'ooo at tho litrlc raocns 
&<ttu« ihitif Life to tbem 

99 
Uultol iuu«; Hxxt Adulalllreuna. 

Tmr translation filed \vitli tlie pnstmast. r :ii ( hicago, III., oti j(>tli ilny uf Junc, Į 1918. aš rciĮuircil liy tlie ait of October o. j 1V17. 

REMKIME MUSŲ VALDŽIĄ 
IŠ VISŲ SAVO PAJIEGŲ. 
Labai mažai žmonių šioje ša- 

lyje serai supranta apie tai, su 

kukiu priešu męs dabar kariau- 
jam. Mažai nusimano apie tai, 
10ui nics dabar kovojame su žiau- 
riausiu, žvėriškai brutaiišku, ne-1 
niilaširdingu priešu. \' kiečiai, i 
tie šių dienų h\ i, laike šios 
karės apreiškė ;■ j žvėriškumų, 
kuris tinka laukit, ns, o ne civi- 
lizuotoms tautoms. 

\-ienas amerikoniškas kores- 
pondentas turėjo pasikalbė-jimą 
su sužeistu Anglų oficieru, kuri 
p ilgos nelaisvės Vokietijoj ta- 

po pagalios išmainyta^ ir paliito- 
su< -tas namo. 

Šisai oficieras įpasakoję, kad 
paimti \ okietijon belaisviai buvo 
taip niusilpnėję nuo marinimo, 
kad vos tegalėjo pastovėti ar.' 

kojų, o savo keliu juos durtuvais 
versdavo dirbti pa tol, pakol, ap- 
alpę. jie krisdavo ant žemės. Jis 
pasakojo, kad sužeistiems belais- 
viams. lyg tyčiai, blogai sustato 

sulaužytas kojas ir rankas: k\vl 
numirusius belais.ius laidojant, 
vokiški kareiviai šidija, juokiasi; 
kad sunkiai sužeistuosius toli ve- 

žama be suteikimo jiems dakta- 
riškos pageli; ;s, be maisto ir van- 

dens; kad sužeistuosius belaisvius 
varoma toli pėksčius ir ]>o to nu- 

šaujama kai šunis ipakelyj, jeigu 
jie toliaus negali paeiti; kad nau- 

jai suimtuoiius belaisvius siun- 
čiama į lagerius, kur šiltinė siau- 
čia. 

Štai su kokiu priešu męs dabar 
kovojame ir štai kodėl męs visi 
iki vienam turime suremti savo 

pečiais ir (pagelbėti nmsų valdžiai. 
Už vis labia>iai. męs privalome 

pirkti tiktai tą, k a? yra neatbū- 
tinai reikalinga. Tas sučėdys ki- 

tų žmonių darbą ir suteiks dau- 
gi aus pinigų valdžiai karės ve- 

dimo reikalams. Savo sučėdytais 
pinigais męs privalome pirkti 
Kariškus Taupinimo Ženklius 
(\Yar Savings Stamps). jie yra 
tik po 25 centus. Kiekvieną atlie- 
kamą 25c kisikit Į tų ženklelių 
pirkimą. 1- tu kvoderr.i, pasida- 
rys didelė v.vmn, o ją valdžia su- 

naudos pasekmingam karės užbai- 
gimui. Valdžia jiirns atmokės už 
visas Justi nupirktas "Štampas" 
ir dar procer.t už tai gausite 
daugiau negu lunkai moka. 

Prezidentas \\ iUonas Į ragina 
mus visus pirkti valdžios ka- 
ri šlkas štampas ir ibondsus. 

Tuomet, męs čia namie sėdė- 

dami. atliksime savo pareigą su 

nauda savo šaliai ir sau. 

PASKAITYK. PAMASTYK 
IR PADARYK. 

Mintjs apie karę. — 

Viskas, ko niro jus prašoma 
iyra > t a i kas: pirkis sau tiktai tą. 
kas tau neatbūtinai yra reikalin- 
ga. o p s to paskolink — ne do- 
vanok. bet paskolink —savo su- 

čėdytus pinigus Amerikos valdži'ai 
ir tuonii pagelbėk laimėti karę. 
kuri apeina kiekvieną iš mušu. 

* * 

Ar gali pats atsisakyti pasko- 
linti savo pinigus, kuomet kiti ati- 
diioda savo gyvastis. Pirk kariš- 
kus Taupinimo Ženklel us (\Yar 
Savi ttgs Stamps). 

sle * 

•Mūsų jauni vyrai atlieka savv 

>areigas tianšejose ir sivbmarinu 
taikytojuose. Ar jus atliekate sa j 
,'o lengvesne pareigą? Ar ppr-| 
:ate "\Yar Savings Stampsl" 

Mūsų kareivai ten nesitiki jo- 
kiu patogumų. Ar galime ne- 
reikalauti patogumų, čia namie 
sėdėdami? Ar negalime atsisakyti 
nuo vieno-kito patogumo ir, vie- 
ton to. nusipirkti "\Yar Savings 
Štampų?" Patįs stičėdysim sau ir 
valdžiai pagelbėsim. l)u zuikių, 
vadinasi, ant sykio u/.šausim. } 

Little 
Ameticans 
Do your hit 

Eat Cornmeai mušk- 
uatmeai- eorn. iia^s- 
riormny ancl rice with- 
nu j^at no wheat cereais. 
Leave nothing onyour plate. 
UNITCD ŠTATE FOOD A D M 1 N 1 S T R A.T t O N 

Svarbus Numeris. 
6—21 — 18 

jant Jusii laikraščio adre- 
so numeris yra tekis, kaip tas 

viršuje, arba pirmasis dar net 

mažesnis, t.ii skubėkite sutvarky- 
ti savo reikalus. 

Numerio reikšmė. Pirmasis 
numeris reiškia mčne j, antra- 
sis — to mėnesio dieną ir pas- 
kutinis — metus. 

\" i s i žino, ikad metas t .iri i-' 

mėnesių, kurie vadina-i ir nume- 

ruojasi taip: 
1. Sausis 
2. Vasaris. 
3. Kovas 
4. Balandis 
5. Gegužis 
6. Birželis 
7. Liepos 
X. Rjuigpjutis 
(j. Rugsėjis 

10. Spalių 
u. Lapkritis 
12. Gruodis 

Taigi viršminėtas numeris tu- 
ri šitą. prasmę: 

Kuomet Jus tik gaunate laik- 
raštį "Lietuvą," ant geltono po- 
pierėlio Jus matote savo pravar- 
dę ir tuojaus už jos matote tris 
dviem brūkšneliais perbrauktu* 
numerius, o tie numeriai Jums 
parodo, kad esate užsimokėję už 

laikraštį "Lietuvą" sakysim, ilki 
6—21 —18, kas reišikia BIRŽE- 
LIO 21 d 1918 m. 

Kiekvienas laikraščio "Lietu- 
va" numeris Jums parodo ir 
primena, ant geltono popierėlio 
iki kada Jusų prenumerata yra 
užmokėta, todėl Jus negalite 
užmiršti, laiku apsimokėti, nei 
negalite to neži-noti. 
-jus'i geras darbas. Kuomet 

Jiis užmokate už laikrašti pre- 
numeratą ant laiko. Jų* padarote 
labai daxig gero mums: sučėdi- 
•nate mušu darbą, dvi atvirutės, 
o kartais dar prie tų dviejų ir 
laišką. O visa tai mums kainuo- 
ja darbą, laiką ir pinigus. 

Sučėdinate krasos patarnavimo 
darbą, o tuotn remiate valdžią 
jos siądioninėje svarbioje valan- 
doje. Jus pirmiau* to tieyadarėtc, 
nes visai tas Jums mislin aea- 

tCjo, bet dabar męs pasitikime, 
kad Jus ir męs — dirbsime vie- 
nybėje. 

Jus gerai žinote, 'kad ant vis- 
iko kainos labai pakjlo. Tas pa- 
lietė ir mus — pabrango popiera, 
ant kurios spauzdiname J tisų 
laikrašti "Lietuvą": pabrango 
darbininkai, 'kurie atlieka darbą, 
prie spausdinimo Jums laikraš- 
čio, o musų 'kaina už laikrašti 
nepakilo. Kad ji ir nepakiltų, 
męs tik vieno nuo Jusų laukia- 
me — Laiku užsimokėti už laik- 
rašti "Lietuvą." 

Siųskite pinigus, 
Lithuanian Pub. Co. 

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

KIEK ŽMOGUS TURI AINIŲ? 
Kiekvienas žmogus nemažai 

turi ainių ir giminiu, jeigu skai- 
tyti genfkartes. Kiekvienas žmo- 

gus turi <lu tėvu (tėvą i moti- 

ną*), o jie taipgi po du tokius 
jaw tėvus, po dvi bobutes ir du 

dieduku, keturis diedulkų ir 'bo- 

bučių tėvukus ir 1.1. Dešimtoj 
gentkartėj kievienas žmogus tu- 

ri jau i.ooo ainių, o ifi-toj geni- 
kartėj net 65,000; 20-toj gent- 
kartėj skaitlius ainiu pasiekia 
j: n milijono, o jeigu eiti dar to- 

liau, tai bus jų daugiau negu 
yra žmonių ant viso žemės pa- 
viršiaus. Ainiai vien tilk tavo 

ir tavo žmonos, jeigu siekti 
8,000 metų atgal, tvertų 
jau didesnę kariumenę negu tu- 
ri ik airėj ikareivių Prancūzija, ties 

susidėtų iš 8 milijonų žmonių. 
Bet tiek gyvų ainių niekas tu- 

rėti negali, mes niekas taip ilgai 
jyventi negali. 



llclUoAi MiVILrtli\Oil> 
IŠ NEV: HAVEN, CONN. 
Koncetras ir prakalbos. l'.ir- 

žclio d. čia atsibuvo didelis 
(kuivccrtas, vedamas gerb. musų 
kompozitoriaus «St- Šimkaus vr 

prakalbos gei*b. kun. J. Žilinsko. 
Prakalbos turėjo prasidėti pu- 

siau aštuntą vakare, bet dėlei 
atsitikusio nesmagumo kelionėj 
iš Bridgeporto, jos prasidėjo po 
H vakare. 

Pirmiausia ant estrados pasi- 
rodė minsi' gefb. kompozitorius 
St. Šimkus su savo choristais. 
Sudainavo keletą dainelių itr Lie- 
tuvos himną, laike kurio visa 

.publika sustojo. Puikus choris- 

tų išsilavinimas, jų skardus, dai- 
liai suderinti balsai sudarė 'ne- 

paprastą meliodiją, kuri atsimu- 
šė klausytojaus sieloje ir tary- 
tum viliote viliojo klausytojus. 
Klausaisi ir jautiesi, ikad it iran- 

diesi savo tėvynėj Lietuvoj. 
r Choristams padarius pertrau- 

ką, pasirodė ant estrados gerb. 
(kun. J. Žilinskas. 

Kun. J« Žilinskas aavo ilgoje 
jausmingoje kalboje plačiai api- 
būdino visu-" lietuvių reikalus. 

Ragino visus, 'kaipo vienos mo- 

tinos Lietuvos vaikus, darbuotis 
išvien dėlei išgavimo Lietuvai 
Neprigulmybės. Ge;b. kalbėto- 
jas aiškino, kad tik tada męs 

galėsime buti neprigulmingi, ka- 
da talkininkai 'karę laimės. I o- 

dėlei musų visų yra privalumus, 
salkė kalbėtojas, visokiais budais 
talkininkus remti; o tiems lie- 
tuviams, kiurie trukdo, ardo ki- 
tų darbus, patarė patylėti, kitų 
netrukdyti nors kolei Ikarė pasi- 
baigs. 

Užbaigus pirmą įkalbą kun. J. 
Žilinskui, vėl išėjo choras ir su- 

dainavo daugelį j'-airaus turinio 
dainelių, kuirios kaip pirmu, taip 
ir antru kartu darė nepaprastą 
įspūdį a»-t įklausytoji!. 

PubliJkai taip patiko tos dai- 
nos, kad ji nenurimo pttol, pa- 
kol choras antru 'karta aetkafr- 
toti daineles. , 

Chorui išpildžius savo progra- 
mą, išėjo kalbėti antru atveju 
km. J. Žilinskas. Šiuo kartu pa- 
šventė savo kalbą suorganizavi- 
mui Lietuvos Žemės anko. No- 
rint vėlybas buvo lai'kas, bet 

klausytojai ramiai klausėsi kal- 

bėtojo, loivris juos pilnai įtikino 
ir užganėdino. Pabaigus kalbą, 
(buvo pardavinėjami Žemės Ban- 
ko šėrai, kuriuos tūlas skaičius 
pirko. 

Kaip p. St. Šimaus dainelėmis, 
taip ir kun. Žilinsko kalba gėrė- 
josi visi atsilankiusieji. 'Kuin. J. 
Žilinskas, matyt, yra geras lie- 

tuvis-tėvynainis, iš širdies veli- 

jantis lietuviam; gero. Savo 

(kalboj nemini jokių partijų, ne- 

kliudo jokių sriovių, 'bet kalba 

prie bendro "darbo ir gelbėjimo 
tėvynės Lietuvos. 

Kad daug 'okių kunigų butų, 
tai nereiktų lietuviams šnairuo- 
ti* vietniems ant kitų. 

Kun. J. Žilinrkas ti'krai užsi- 

■pelnija pagarbos nuo lietuvių tė- 

vynainių, mylinčių savo tautą. 
Su kum. Žilinsko nuomonėmis, 
man rodosi, visi galėtume su- 

tikti. 
Prakalbos i'r koncertas dvasiš- 

kai pavyko gana gerai, bet me- 

džiagiškai nelabai. Xes žmonių 
lankėsi neperdklelis skaitlius, — 

buvo tokių, 'kurie trukdė, derė 

periškadas. 
Štai čia truputis apie surenigi- 

mą prakalbų ir 'koncerto. Su- 

rengimu užsiėmė A LTS. io-ta 

kuopa ir išikalno ikaip ti'k paėmė 
svetainę, išgarsinimus visur iš- 

p'atiiio kiek galėdami pas viso- 
kius vcrtcivius (biznierius). Tai- 
posgi kalbėta su keletu vci'kėjii 
katalikišku draugijų, kad luotu 

sylkiu kitos draugijos nvioko ne- 

rengtu. 
Štai atėjo i'r birželio 2 d., ku- 

rioj turi atsiimt koncertas su 

praka!')oniis. Nueina keletas 
ypatų padalinti apgarsinimus 
^>as lietuvišką 1 ažnycią. Bet. 

[deja, duoda apgarsinimus, o 

žmonės neima. Retas atsiranda 
drąsuolis, k .ir i s paima. 

Manom: kas tam visata butu 
'kaltas, kad jau žmonės ir plia- 
fkatus bijo j ratukas ituti. Žmo- 

»nės ikatalikai, {kalbės katalilkų 
kunigas, — nekoks ten ibedievis; 

į dainuos choras tautiškas daine- 
)les,-— choras, kuris ''Visuotinam 
Seime" katalikus ir visus tenai 
atsilankiusius savo dainelėmis 
palinksmino. 

Sužinojome, kad tai čia pasi- 
darbavimas vietitvo klebono, ku- 
ris, sakydamas pamokslą, už- 
draudė apgarsinimus net j ran- 
kas imti. Žmonelės, žinoma, ir 
Įklauso; iš tokiu negalima nei 
stebėtis, -įves kaip liepė, taip da- 
ro: dar toki negyvena savo pro- 
tu ; dar toki nemoka patįs at- 

skirti. kas yra gera, kas bloga, 
kas naudinga, kas blėdinga. Dar 
jiems kiti buri diktuoti kaip jie 
turi pasielgti. 

ir.ir vienas dalybas, iki tam 
laikui vakarinės pamaldos pa- 
prastai atsibūdavo apie 4-ią va- 1 

landą po piet, o ši medėldienj 
klebonas užsakė, kad atsibus va- 

kare—tuo pačiu laikai, kada* turi 
atsibūti koncortas ir prakalbos, 1 

ir dargi "su dideliais atlaidais." 
Todėl ir nėra reikalo stebėtis, 

kad žmonių aiivt koncerto mažai 
lankėsi. Mūsų vadovai nepagei- 
dauja, ikad jų avelės, iš kurių 
nekurios ir taip jau j ožius vir- 
sta, 1 a rtk y tusi ant tokių prakal- 
bų ir susirinkimų, kur susirin- 
kusieji išgirsta ką nors prakil- 
nesnio, aukštesnio, doresnio, kur 
liepiama mylėti vieni .Ikitus ii 
visiems, fkaipo vientaučiams, dar- 
buotis musų nuvargintos tėvy- 
nės labui. 

Tamsus žmonės, savo ganyto- 
jo suklaidinti, paskui pačiai kitr 
nigijai sarmatą daro, mes i-r čia 

po šitų praikalbų vieni kalba, 
kad tai esą nebuvo kunigas, 'bet 
tautininikai, girdi, žydelį pasta- 
tė ant estrados su atbulu kau- 
nierium. Kili vėl tvirtina ir tik- 
rina kitus, kad kun. Žilinskas 
esą nėra Rymo-Katalilkų įkuinigu, 
bet neprigulmingu. Taigi mato- 

me, kaip kunigas kunigą tokiu 
l'udu apšmeižia, pažemina žmo- 
nių aikyse, o paskui ar galima 
stebėtis iš to, kad žmonės ku- 
nigus vis mažiau pradeda go- 
doti? vi 

Nesenai, išsikalbėjus su vienu 
kaimynišku kunigu, išsitariau, 
kad hutų geistina surengti kun-. 
J. Žilinskui prakalbas ir St. Šim- 
kui koncertą. Jis man atsakė, 
sekančiai: "Žirniku®—tai nepasto- 
vus žmogus, o ktiiiT. Žilinskas— 
tai prasižengęs. Kada męs lai- 
kėm procesijas, baigdami 40 va- 

landų Elizabethiporte, tai įkun. J. 
Žilinskas laikė tautininkams pra- 
kalbas." 

Tai 'koks, matai, "prasižengi- 
mas!" 1 

Da'bar trumpai •pamiuvesiu, kad 
mūsų miesto lietuviai visi, kaip 
vienas rengiasi susitarę bendrai 
darbuotis iir dalyvauti parodoj 
liepos 4 d. Šiuomi kartu visos 
trjs sriovės ipasišventė atmesti j 
šalį visus mažmožius, partyviš- 
floumus ir visi pasirodys -kad męs, 
nors mokam kartais pasipešti, 
bet, svarbiam darbui priėjus. 

rJJ v rfsr vr*\ 

"Eat Us 
and Save the 

for OurSi 

niolkam susitaikyti ir sutartiną 
darbą dirbti. Mokam pasirodyti 
svetimtaučiams, (kad męs esame 

sunųs v i ano s motinos Lietuvos, 
n/, kurią irn^s darbuosimės -kiek 
išgalėdami, Ikolei ji 'bus paliuo- 
suota iš po svetimo jungo. 

Kaz. A, Makarcvičius. 

IŠ CEDAR RAPIDS, IA. 

Prakalbos. Vietinė Šv. Kazi- 
miero draugija buvo surengusi 
jyrakalbas birželio 14 d. Kalbė- 
toju buvo l>r. Bielskis. 

Prakalbos buvo gana įdomios. 
Pirmiausiai papasakojo, ką matė 
pats Lietuvoje, paskiaus pasa- 
kė, kaip lietuviai visur darbuoja- 
si išgavimui Lietuvai ncprigul- 
mybės ir kaip Lietuva privalo 
gintis nuo kaizerio, nuo lenku 
ir nuo lietuviškų bolševiku. Pa- 
sakojo apie lietuviško 'bolševiko 
Kapsuko 'pasidarbavimus'—kaip 
lis sualrdė Rusijoj Lietuviu Cen- 
ralį Komitetą, šelpusį lietuvius 
Pabėgėlius ir išardė lietuvių 
mokyklas. Užlaužė jis uodegą 
r čionylkštiems lietuviams "bol- 
ševikams," kurie dabar, pamatę 
ietuvių darbininkų inuomonę 
<aslink savo tėvynės, staiga pra- 
dėjo salkyvis, kad ir jie kovoja 
liž Lietuvos laisvę, bet už bol- 
ševikišką laisvę, kad Lietuva bu- 
tų po Rusija. 

Vietiniai mušu miesto bolše- 
vikai pradėjo uždavinėti "klaui- 
-imtis." bet (kalbėtojui atsakius, 
neturėjo ką daugiais sakyti. 

Aukų surinkta $10.00. Bolše- 
vikai visai neaukavo. Kalbėto- 
jas mėgino būti bešališkas ir pri- 
pažino tautiniinkų nuveiktus dar- 
bius, pagirdamas juos, kad jie 
darbuojasi kiek išgali tėvynės 
labui. 

Baigdamas prakalbą, ragino vi- 
sus buti Ikuolabjausiai ištikimais 
šiai šaliai ir dalyvauti liepos 4 d. 
iipvaikščiojimc. 

Buvęs Prakalbose. Į 
IŠ BENTLEYVILLE, PA. 

Prakalbos. Ištikimybės Dienos 
reikalais.—Bilrželio 12 d. Lietu-1 
viu svetainėje atsibuvo praikal-1 
bos. Kalbėjo kun. J. Miliaus- 
kas—apie Tautos Tarybą, Infor- 
macijos Biurą Washingtone ir 

apie (kitus inusų svarbius reika- 
lus šiais laikais, kuomet musų 
tauta žengia prie neprigulmybės. 
Paskatinus klausytojus prie au- 

kų, tapo gausiai jų sumesta— 

apie 35-2-00, už ką Ikalbėtojas ir 
vietinis klebonas širdingai pub- 
likai padčikavojo. 

Išvažiavus kalbėtojams auto- 
mobiliu i Donorą, Pa., vietiniai 
žmotnės, pasilikę, apkalbėjo apie 
apvaiikščiojimą, kuris yra visų 
tautų rengiamas "Ištikimybės 
Dienoje," t.y. liepos 4 d. Nu- 
tarta tame ap vaikščiojime daly- 
vauti, o apvaikščiojimo su'ren- 

gimo komitetan išrinikta šie as- 

menįs: pirmininku—J. Kizis, vi- 
cepirmininku—'K. Budris, rašti- 
ninku—J. Llidkas, jo pagelbiniin- 
kais—J. Pacauslkas ir I. Karpa- 
vičius. 

Lietuviai jau pasirūpino gaiuti 
bene didžiausį šioj apiclinkėj 
muzi'kain'tii beną 'Ellsvvortho 
Kompanijos—jis susideda iš 26 

vylrų. 
iAipvaikščiojimo (komisija susi- 

deda, be valdybos, dar iš 12 

žmonių—'po 2—2 atstovus nuo 

draugijų. Moteris taipgi turi sa- 

vo atstovybę šioj komisijoj, nes 

turi ą savo atstoves. 
Vietiniai lietuviai užkvietė pa- 

rodon ir savo kaimynus lietu- 
viui,s iš mažesnių aplinkinių ko- 

lionijų: iš Westeburg, Marian- 
na, Coke'bUrg, Hazel-Kirk ir 
V eiv-vorhis. 

Lietuviai žada šauniai prisi- 
rengti, nes apvaikščiojimo 'ko- 
mitetas ir vietinis klebonas dar- 

buojasi nenuilstainičiai. 
Vietinis miesto majoras ap- 

reiškė nemažą prielankumą lie- 
tuviams, pasikirdamas jiems piir- 
mą tarp svetimtaučių vietą ap- 
vaikščiojimo parodoj. Pirmiau- 
siai eis anglai, o paskui eis lie- 
tuviai. Kitos tautos, kaip tai: 
lenkai, slavai, italai ir 1.1, eis 

kaip sau inorės, patįs sau vietas 
pasiskirstę ir po savo komanda, 
bet visi vienu laito—10 vai. iš 

ryto. liepos 4 d. 
Po mairšavimo atsibus bendros 

1 angliškos prakalbos paslkirtoje 
I vietoje. Žada kalbėti 5-to mai- 

nierių distrikto prezidentas ir ki- 
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ti, o paskui Ikas tauta eis sau 

Į savo 'paskirstytas vietas. 
Apvaikščiojimo komitetas ikrei-j 

piasi šiuomi prie ^a\ o tautiečiu 
lietuviu, ikad pairodavime ir abel- 
uai ta <1 i einą užsilaikytu ramiai 
ir "pavyzdingai, kad lietuvių var- 

das Įgytų sau gerą 'nuomonę pas 
svetimtaučius. Ypatingai tas 
svarini, ikad kožna tauta stengsis 
tą dienią viena už kitą gražiau 
pasirodyti, todėl lietuviams reik. 
ikad viskas pas juos kogeriausioj 
iir kuogražiausioj tvarkoj atsi- 

būtų. 
Jonas Ulickas, 

Raštininkas. 

IŠ KEARNEY, N. J. 
Lenku darbeliai, \ekurie jau- 

ni vyrukai lietuviai is Hai^rison, 
X. J., gavo atvirutes nuo lenkų 
flfomiteto. Jose lenkai ragina 
tuos vyrukus stoti Į "polską" 
kariumenę. Kas svarbiausia, tai 
1 cinkai net gązdina, (kad esą ne 

loska Mrri eiti. Matai mano, kad 
durnių jeisi^andys, jeigu pagąz- 
dins. Turbut, spręsdami pagal 
savo tamsius "ehlopus," jie ma- 

no, ikad ir lietuviai nie'ko neiš- 
mano. Bet lietuviai gerai žino, 
'kad jei eina kariauti, tai eina po 
Amerikoniška Dėdės Šamo vė- 

liava, o ne "polskon" armijom 
Todėl ir šitam atsitikime- jau- 

ni lietuviai, gavę tas atvirutes, 
nuo "polsko" (komiteto, pasijuo- 
kė iš jų grąsinimų ir atvirutes 
siirmetė pečiun, n'cs, sako, mal- 
kos dabar brangios. 

Pirmiaus lenlkai (buvo išsiun- 
tinėja atvirutes po apielinkes, 
kad jiems paduotų surašus, kas 
ikicfe Laisvės Bondsų turi—mat 
norėta ir lietnuvių pinigais pasi- 
girti, kad tai "lenkai" tiek bond- 
sų išpildo. Bet ir čia pečius 
tomis atvirutėmis pasimaitino. 

Visur lenkai mėgina visokiais 
budais -prisivilioti prie savęs lie- 

tuvius, kad pasauliui parodžius, 
buk lietuviai išvien su lenkais 
eina. Lietuviai todėl visur tu'ri 
'prisidaboti ir kitus persergėti, 
Ikad jie su lenkais nidko bendro 

neturėtų ir nelenkberniautu. 
Ilrisivergavome męs praeityje 

lenkams jau gana ir daugiau* 
lietuviai jau jiems nevergaus. 
Męs visi dirbame ir dirbsime 
savo tėvynės, laisvos Lietuvos, 
labui. Visur, prie 'kiekvienos 
progos, męs 'privalome pasiro- 
dyti Ikaipo lietuviai, o ne koki 
ten leiVkberniai. .Kuomet visi lie- 
tuviai rainika-raiJkon dirbsim, tai 
po karei susilauiksim, kad mušu 

tėvynė bus laisva ir ncprigul- 
min'ga ir lietuviams nielkas (lan- 
giaus ant sprando nejodys: nei 
ruskiai, nei vdkiečiai, nei len- 
kai. Nei vienas iš jų nebuvo 
ir nėra lietuvių draugu. Mūsų 
geriausiu šiądien draugu gali 
buti ti'lc Dėdė Šamas, užstojan- 
tis už mažas tautas. 

Laisvės Mylėtojas. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
Iš lietuviškai-lenkišku santi/oių. 

—Omalioj išleidinėja lenkų laik- 
raštį "G\viazda Zachodu.'4 šisai 
laikraštis nesenai perspausdino 
dalį straipsnio p. T- Martino, t i 1 

pusio anuomet amerikonų laikraš- 
tyj C h i c a £ o Daily J u r n a 1. 
o vėliaus perspausdino lenkų laik- 
raščiuose su pridėčkais, kuriuose 
iškoliota lietuvius (Apie tai ir 

"Lietuvoj"' buvo savo laiku pami- 
nėta). 

"Gwiazda Zacliodu" atspausdi- 

no p. Martin straipsni, duodama 
jam antgalvį "Czytajcie Lituini" 
(Skaitykit lietuviai), bet apleido 
lietuviu koliojimus, tilpusius ki- 
tuose lenku laikraščiuose. Mat šį 
laikrašti skaito ir nekurie vieli- 
niai lietuviai, tai biziuio atžvilgiu 
čia pas mus nelabai butų patogu 
ant lietuviu užsipulti. 

(iirdėjau. kad keletas senberniu 
lietuviu yra pasidavę i "polską 
armiją' už lenku vėliavą kovoti, 
bet ju vardų neteko sužinoti. 

A. Z. 

IŠ ALBANY, N. Y. 

Kunigystes Jubilčjus. liirželio 
23 d. čia atsibuvo iškilmingos ce- 

remonijos iš priežastie 25-metinių 
kunigystės sukaktuvių, kurias ap- 
vaikščiojo, kun. l>. Molekaitis. 

Kun. Mole! aiils jau nu«> labai 
eaiai yra čia lenki. ^ ).• parapij• > 

klebonu. Tai buvo pirmutinis k u 

nigas lietuvis Albany diecezijoj 
ir kuomet lietuviškų parapijų čia 
dar nebuvo, tai kun. M.lekaitis 
lankydavo lietuviška* kolionijas 
su misijomis. Savo parapij j jis 
da .'g pasidarbavo. 

jubilejiui pamokslą sakė kun. 
J. Židanavicius iš Amsterdam, 
N. Y. «; • 

Kun. Molekaitis yra dėdė žino- 
mo lietuvių dailininko Jono Šilei- 
kos. X. 

IŠ ADIRONDACK KALNŲ. 
Džiovininkams vieta.— l'o sun- 

kius ir šaltos žiemos — žiema 
šiuose 'kalnuose, 'buva šalčiau- 
sia šioj šalyj—susilaukėme pa- 

galios gražaus pavasario ir šiltos 
vasarėles, 

tiražus yra šitie Adi'rondack 
Ikalnai, Xew Yorko valstijoj,— 
ir graži, be galo graži jų gamta. 

Kalnuotos vietos, medžiais ap- 
augę ,sudaro tdkią scetveriją, kad 

žmogus, sakytum, rojuje esi. 
Teko man būti l'ennsylvanijos 
kalnuose, kur kasyklose dirbda- 
vau. Kalnai ten, teisybė, aiuig- 
šti. liet jie tik taip vadiinamais 
"il)uŠiais" (krūmynais) apau'gę; 
gi čia ne krūmai, bet augšti me- 

džiai ir t i eik jų vištikių yra, kad 
kitus tik pirmu sylkiu savo gy- 
venime esu matęs ir nei lietu- 
višku jų vardų nežinau, nes ttvei 

Lietuvoj man neteikdavo teikiu 

matyti. 
Kvapas, ypač po lietaus, yra 

nepaprastai malonus. <) jau uo- 

gų—uogų!.. Atsigulei ir aini 

vietos galėtum ir pietus paval- 
gyli. Ir reik jomis naudotis, 
nes Dėdei Šamui yra labai rei- 

kalingas kitdkis maistas tiems, 
kurie šios šalies laisvę tenai Eu- 
ropoje gina. 

Cia aš esu jau penkis mėne- 

sius, nuo Nauju Metų. Atvy- 
kau čia pasigydyti mio džiovos, 
nes daktarai patarė man šią vie- 

tą dėlei jos oro gerumo. 
Daugelis žmonių čia atvyksta 

nuo džiovos gydytis ir tam t'nk- 
ri sanatoriumai yra džiovinitv- 
kams Įtaisyti. P.et lietuvių nei 
vieno ilki šiolei čia nesutikau. 
Turi) u t jie apie šitą vietą nieko 

nežiuro, o gal, sakau, visi lietu- 
viai sveiki, kas butų dar ge- 
riaus, ir nuo džiovos nereika- 
lauja gydytis. 

Nors csur atskirtas nuo lietu- 

vių, bet, lietuviškus laikraščius 
gaudamas, seku su žingeidumu 
visą lietuvių judėjimą — ypatin- 
gai visus jų darbus linlkui iš- 

gavimo mūsų tėvyiirei neprigul- 

mybės. Džiaugimosi kiekvienu 
lietuvių atli'ktu geru darbu, ku- 
ris prie tos neprigulmybės ve- 

da. Tuomet užmiršti žmogus ir 
savo lijf.'į ir lyg sveilkas jautiesi, 
savo brolių laime džiaugiesi. Ir 
vėl kaip skaudu darosi, kuomet 
pamatai nekurtuos mūsų brolių 
neišmintingus, arba bloirus dar- 
bus, (kurie ardo lietuvių vienybę 
ir kantkia išgavimui musų tėvy- 
nei neprigulmybės. Ir norisi 
tuomet šaukti nuo |:alnų di- 
džiausių, nuo medžių augščiau- 
sių, ikad visi numsų broliai lietu- 
viai išgirstų: "Broliai lietuviai! 
■Dirbkit visi santaikoj ir išmin- 
tingai, idant musų tėvynė po di- 
delių ikančių ir vargų susilauk- 
tų laimingai laisvės, neprigul- 
mybės." A. J. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Ruošimąsi prie Ištikimybės 

Dienos.—'Visos lietuvių pašelpi- 
nės draugijos ir kuopos šiame 
mieste išriinlko savo atstovus, o 
tie varo pirmyn prisirengimus 
prie "Ištikimybės Dienos'' ap- 
vaikščiojimo. 

Birželio 16 d. draugysčių at- 
stovai parengė prakalbas, kurio- 
se vietiniai kalbėtojai aiškino 
apie įvairius dalyikus, surištus su 

minėtos dienos apvaikščiojimu. 
j šitas prakalbas atsilankė ne- 
tikėtai ir kun. Kemėšis, kuris, 
važiuodamas iŠ Ghicagos j De- 
troit'a ant SLRIvA. Seimo, bu- 
vo sustojęs musų mieste. 

K u n. Kemėšis gana rimtai pa- 
kalbėjo apie rengiamąjį apvaik- 
ščiojimą ir patarė visiems lie- 
tuviams vartoti vienodą lietuviš- 
ką tajutiską vėliavą, kokia daba'r 
yra priimta, t. y. žalia-balta-rau- 
dona; žalia juosta viršuj, balta 
viduryj, raudona apačioj; juos- 
tos eina nuo koto horizonta- 
liai, t.y. taip, kaip eilutės šia- 
me laikraštyj, o ne verti ka- 
1 i a i, t. y. įtve iš viršaus į apa- 
čią. Taipgi patarė išrinkti du 
vyru. kurie gerai gali angliškai 
ir lietuviškai kalbėti ir kad jie- 

1 i garsintų visuose anglų laik- 
raščiuose apie liekivius, jų is- 
toriją ir jų reikalavimus. 

Patarimai geri, tik bėda, kad 
pas mus tokių vyrų nedaug yra. 
o -kurie ir galėtų tokį darbą at-, 
likti, tai vėl šalinasi. Daugiau- 
siai tokio darbo atlieka p. L. 
Braškis, bet vienam žmogui to- 

♦kilis didelius darbus atlikti per- 
simuku. Todėl reikėtų tam tik- 
slui komitetą sutverti. A. J. B. 

IŠ ROCKFORD, ILL. 
Reik daktarų. Šisai miestas 

yra vienas iš gražiausių miestų 
Illinois valstijoj, o ir lietuvių 
čia yra visai nemažas skaitlius. 

Čia butų labai patogi vieta 
lietuviui gydytojui ir dentistui 
ir vietiniai lietuviai labai pagei- 
dautų daugiau savo žmonių in- 

teligentų, bet iki šiolei męs vis 

jų negalime savo mieste susi- 
laukti. 

Oras čia geras ir darbai šiuo 
laiku gerai eina 

V. Gaižauskas. 

v y 

Žinios Žineles. 

Mahanoy City, Pa. 
= Angliakasių unijos nariai 

padarė ptrižadus, kad jie dirbsią 
kasyklose kiekvieną dieną, 'kol 
karė tęsis ir talkiu bud u prigel- 
bės pasekmingam šios karės už- 

baigimui. Angliakasių prižadas, 
po kuriuom jie pasirašė, skamba 
sekančiai: 

"Laike karės ir idant tnusų 
talkininkai ją laimėtų, ■prižadu 
dirbti 'kasdieną, jeigu man ma- 

no sveikata leis. Taip man Die- 

ve padėk!" 

Clinton. Ind. 
= Vieliniai lietuviai dar ma- 

tyt nėra tiek 'prasilavinę ir su- 

sipratę, kad pažinti savo tautiš- 
ką liymną. kuomet jj dainuoja— 
todėl jie ir nežino, kad lietuviu 
tautišką hymną giedaint reilk at- 

sistoti. Tas pasirodė lai'ke Ra- 
čiūno rodomų čia paveikslų. 

Wilkes-Barre, Pa. 
= Čia vietinėse kasyklose tapo 

užmuštas Juozas Poc'kcvičius. 52 
metu amžiaus vyras. Liko naš- 

lė, tris sutiai ir duktė. Vie- 
nas sunus tarnauja Dėdei Šamui 
Francuzijoj. 

Baltimore, Md. 
= Gyvuojantis čia nuo trijų 

metų "Lietuvių Amerikos Atle- 
tų Kliubas" turi pusėtinai žin- 
geidžią savo truir.ipo gyvavimo 
istoriją. Jis jau spėjo įsigyti 
savo (nuosavų namą prie 539 Co- 
lumbia st., $10,000 vertės. Jis 
įvedė įdomų ir naudingą įky- 
riu, 'kuriame vaikai lavinasi gim- 
nastikoje. Ir syki; su tuo uc- 

pamiršta lietuvių t .tiškųjų rei- 
kalų (kaip tai >paro > jo padary- 
tos aukos: Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondui-—$65; L. šerno 
raštų išleidimui—$25; vietinei 
"Svetainės Statymo Bendrovei" 
—$50; Lietuvių Tautiškam Kny- 
gynui—$20 ir t.t. Graž-us re- 

kordas už taip trumpą laiką. 

Mahanoy City, Pa. 
= Čia gyvuoja bendrovė var- 

du "Lietuvių Ko-operacija." Ne- 
senai ji nutarė [ iimdinėti na- 

riuos/na ir motomis. 

Brooklyn, N. Y 
— A. Sniečkus, žinomas tarp 

vietinio jaunimo veikėjas, liuos- 
noriai pastojo kariumenėn ir 'ne- 

trukus ti'kisi pakliūti Francuzi- 
jon, kito* jis dirbsiąs prie orlai- 
viu. Apie Šniečkų kalbama kai- 

po apie gerą, susipratusį tėvy- 
nainį. 

— Brooklyn iečiai stropiai ren- 

giasi prie "Ištikimybės Dienos" 
ap vaikščiojimo. Nekurios drau- 
gijos aukauja parodos surengi- 
mui po $50 i'r net po $100. Ap- 
vaikščiojimo surengimui, apart 
vykdomojo komiteto, yra paskir- 
tos dar trįs spccialės komisijos: 
agitacijos, informacijas ir dailės 
dalyku. 

Cambridgc. Mass. 
= Vietinė Lietuvos Sunų Dr- 

ja nutarė nedalyvauti rengia- 
mam Ištikimybės Dienos" ap- 
vaikščiojime todėl, kati esą tai 
sumanė 'klerikalai. Nutarė reng- 
ii atskirai prakalbas. Vertėtų 
suvaldyti savo partijinę neapy- 
kantą i>e;u neiku'riuose dalykuo- 
se, nes taip elgianties Lietuvių 
tautos reikalams bus daugiau* 
blogo negu gero padaryta. 

So. Boston, Mass. 
= Lietuviai stropiai rengiasi 

prie apvaikščiojimo "Ištikimybės 
Dienos." Bostonan kviečiama ir 

apielinkių lietuviai. 

Worcester, Mass. 
= Bežaidžiant revolveriu, ku- 

rj Julė Starniutė ir J uoztukas 
Kosikis, abudu j- • metus vai- 
kučiai. išsiėmė iš comodos, Julė 
pašovė Juozuką Į vidurius taip, 
kad tasai antrytojaus pasimirė 
ligonbutvj. 

= Čia vienam butelyj "Giinger 
Ale'o" atrasta apie pusė šauikš- 
ciuko smulkini sutrinto sti'klo. 

Tą minkštą gėrimą daug varto- 

ja kareiviai. Matomai, tai bus 
vokišku šnipų darbas, kad Ame- 
rikos kareivius dar namie gala- 
binti. Eina tyrinėjimai. 

— Dvi lietuvė.- M. Jablonskai- 
tė i>r C). Krupkaitienė atidarė 
<larlx) sujieškojim. ■ biurą vardu 
"Central Empl 'įient Office." 

Hartford, Corm. 
= Pinigus laikyti maniuose 

yra pavojingas dalykas nc tik 

pinigams, bet ir žmogaus gyvas- 
čiai, 'kaip apie tai persitikrino 
vietinis lietuvis F. Surus. J jo 
namus paprato vaikščioti tūlas 

vagilius, kuris save vadino mie- 
sto "inspektorium." Užėjęs j 
namus su 'kitu vyru, kuomet vy- 
rų nebuvo, jie pradėjo apžiuri- 
nėti namus, o paskui, sugriebę 
moterį ir surišę j,-}, jie iškratė 
namus ir pasiėmė apie $700.00 
pinigų. .... ** 

So. Boston, Mass. 
= Aną nedėldienj lietuviai so- 

cialistai surengė mitingą, kurio 
tikslu lntvo išnešti protesto re- 

zoliuciją prieš Vokietijos užgrie- 
bimą Lietuvos ir prieš klerika- 
lus, 'kuriuos socialistai vadina 
Lietuvos pardavikais. Žinomoji 
socialistu rezoliucija d;tfro tokį 
įspūdį. <kad ji yra ne tie'k prieš 
Vokietiją, kiek ]Vrie.š klerikalus 
ir (katalikus ir tas šiuos pasta- 
ruosius 'nepaprastai užgauna. 
Taigi šiame mitinge ikat.ilikų- 
klerilkalų •pasirodė daugiau ir, 
protestuojant prieš socialistų pro- 
testą. vos nepasidarė riaušės. 
Policija mitingą uždarė. 



"LIETUVA" 
Lietuvių Savaitinis lalkraStls 

[jetcl^ia Lithuanian Publishing Co. 
v,i* W. 3?.rd St. Chlcaga 111. 

uedaktorTua Adv. Bronius K. Balutis. 

Vist laiAkai, korespondencijos Ir 
rankraščiai. MKirtami talpinimui laik- 
raštyje, privalo būti pa/.ymėti auto- 
riaus paraAu ir ad:e*u. I'aairafian- 
ttejl pseudonimais privalo paduoti ir 
savo tik!•«> pravardę Redakcijos zl 
olai. 

Redakcija pasilieka sau teiaę pri 
fc'.ijstus J;ii rankraščius taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui, bus jam gra- 
žinami tik tuomot, Jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
hus ženklelių. 

Reikia visada rašyti plunksna, pa- 
liekant plačius tarpus tarp eilučių, 
Ir tik ant vienos pusčs lakšto. 

ApĖvaSga* 
Trur trnnslation filod with ihc postmastei 

at Chic;;«o, III., on 2'.>th lay of Ji.nc, 
1918, as jc<įuircd by thc act of Octobcr o, 1917. 

"ŠI U R MAIK!" PAMĖGIN- 
KIT PLEBISCITO. 

Lemkai, padrąsinti talkininkų 
užreišikirmt, kad po karės bus su- 

tverta neprigulminga Lenkijos 
valstija sim priėjimu prie Haiti 
ko jutfių, įkelia palvas vis aug- 
štyi* ir savo užgriebiančiais na- 

gais siekia vis tolyn—ypatingai 
linkui Lietuvos. 

Net ir tie jįj, kurie t>ki šiolei 
išmintingai ir gudriai velijo ty- 
lėti apie Lietuvą, dafbar prabilo 
ir be jokių mikčiojimų išsireiš- 
kia u/ Lietuvos prijungimą. 

Štai, pavyzdžiui, lenkų leidžia- 
mas anglų kalboje žurnalėlis 
F re e Poland, iki šiolei ne- 

judinusis Lietuvos klausimo, 
idant talkininkams neduoti nei 
informacijos apie tai. kad taksai 
'klausimas yra, dabar atvirai 
skelbia, kad kitos tautelės, kaip 
lietuvių, baltgudžių ir dalis 'ru- 

sinu, privalo buti prijungtos prie 
Lenkijos. 

"Lenkija praeityj—saiko ta- 
sai lai'krastulkas—buvo 'išsitie- 
susi j rytus net iki Dniepro 
ir anapus Daiuįuv.js (Dvinos). 
Šitoj teritorijoj lenku civiliza- 
cija dar \is yra viršijanti (?), 
o lenikų mažuma ten repre- 
zentuoja turtus, k u U urą ir pro- 
g'resą. Nebūtų vienolk išmin- 
tinga nei galima prijungti prie 
Lenkijos vis% tą teritoriją, bet 
didelė vakarinė jos dalis, kur 
lenikų mažuma yra labai stip- 
ri,*** pri'valo buti įprijungta, 
jeigu ne dėl ko kito, tai bent 
dėl tos priežasties, ikad tik vie- 
na Lenkijos valstija galėtų 
pasekmingai valdyti šiuos plo- 
tus ir 'pastatyti juos ant pro- 
greso ikelio .[Puikiai lenkai 
juos "statė ant to progreso" 
per 'k"'etą šimtmečių. Red.]. 
Nelenkiškos tautos, gyvenan- 
čios tuose plotuose, džiaugtų- 
si f?), kaipo Lenkų valstijos 
nariai, laisve vystymosi sulyg 
sa\o locnų palirtkimų. 

"Li*tuvių tautos ateitis ypa- 
tingai gali buti užtikrinta—ra- 
šo toliaus tašui laikraštukas— 
tik prijungus vis.-} etnografiš- 
kos Lietuvos plotą (Kauno, 
dais Vilniaus, Suvalkų gub. 
ir Prūsų Lietuvą) prie Lenki- 
jos valstijos; lietuvių tauta 

yra savo skaitlium persilpna 
(tik apie pustrečio milijono), 
idant sutverus atskirą valstiją, 
o Lietuviai, esantieji Rymo- 
Katalikų tikėjimo ir išsivystę 
jx) vakarinės civilizacijos įtek- 
me. negalima tikėtis, kad ras- 

tų užgančdinimą savo teisuo- 
tų reikalavimų po Rusijos val- 

stybe, kokio sudėjimo ji ne- 

būtų. 
"Tarp lietuvių yra partija 

| visos partijos. R< <I.Į priešin- 
ga susijungimui su Lenkija; 
jos šalitiinkai bijosi Lenkiškos 
įtekmes, kuri yra stipri toj ša- 
lyj, ir vaduojasi kliasų anta- 

gonizmu prieš didelius dvar- 
ponius, kuriais Lietuvoje yra 
lenkai. Vienok yra neabejoti- 
na, kad jeigu Klausimas butų 
išrištas per plebiscitą (visuo- 
tiną balsavimą), tai didelė di- 
džiuma gyvcnotjų balsuotų už 
Lenkiją." 

Tokia mintj mėgina Įskiepyti 
svetimtaučiams šisai lenlkų pro- 
p.tgarlos laikraštukas, leidžiamas 
\Vashrrrgtone oticiališku Lenkų 
Tautinės Tarybos vardu. 

Lenkai jaų ikeliose vietose tu- 

rėjo progn persitikrinti, (ką apie. 

į u "skytn.j" mano lietuviškas 

"plebiscitas"—sakysim, kad ir 

Chicagoje laike "Liubelskos 

l'nijos" mass-mitingo. Lenkai 
kvailai daro, kada jie 'patjs save 

apgaudinėja, bet kuomet jie mė- 

gina tokiu begėdišku budu ap- 

gaudinėti ir ta lik i n ii nik u s—tai tas 

jau yra ne tik įkvailybė, bet ir 
kritri'valis pira: įžengimas prieš 
ate'iies ramybę. Nes faktas fak- 
tu pasilcika, kad visos lietuviš- 
kos partijos, visi lietuviai velytu 
greičaius peklos smaloj iki kak- 
lo sėdėti, negu prie Lenkijos ko- 

kioj nors formoj prisidėti. 

KAIRĖN—DEŠINĖN? 

I<r šiaip tarp tautininku ir net 

jų nckuriuose laikraščiuose daž- 
nai pastebėti galima toikia "tii- 
pliomatija": Su kuom mums, 
tautininikams, geriaus veikti? Su 
Ikuom reik susklėti? 'Su socia- 

listais, ar su klerikalais—su kai- 
riaisiais, ar su dešiniaisiais? 

Dėlei šito klausimo >net ir pa- 
siginčija na, net ir pasi'pešama. 
N'et ir daugiau: dėlei šito klaup- 
simo Ikitą syk ištrūksta, gal rnc- 

tioroms, karštesnis žodis, kad 
reikėsią tautininku sriovei skilti. 
Tėmijama jau, Ikad kaip kur pa- 
tįs tautininkai mėgina net viešai 
patįs save skirstyti į dešiniuo- 
sius ir kairiu uis tautininkus, 
aiškiai pabrie ni, kad "kas 
męs, tai ne jie. 

Jeigu neklystame, tai jau se- 

niau buvome išreiškę nuo- 

monę, kad 'kitos, priešin- 
gos partijos mėgina įvaryti vi- 
dmrinėn sriovėn Ikvlį, persikelti 
ją pusiau, suardyti ir pasidalin- 
ti jos Ikaiiiu. Vi/ršminėti patė- 
mijimai lyg rodytu, tkad tauti- 
ninkų sriovės įpriešu propagan- 
dai pradeda sektis—tautininkai, 
pradėdami patįs save skirstyti, 
daro fkaip sykis tą, ko jų prie- 
šai labjauisiai inorėjo. 

Bet tas rodo dar ir kitą daly- 
ką—daug svambesnį. Nuolatinis 
kalbėjimas apie tai, su 'kuria par- 
tija—su socialistais, ar taip va- 

dinamais įklerilkalais,—męs turi- 
me susidėti, rodo jau pačiu savo 

išsireiškimo budu, kad tdki žmo- 
nės atsisako nuo savistovumo. 
Jų ■protavime vadovaujamoji 
mintis yra, Ikad tautini nikai 
tu'ri susidėti stui kokia inors 'kita 
sriove, o iv kita sriovė su tau- 
tininkais. Jie .neturi savyje sa- 

vistovybės pajautimo, bet -pasi- 
slkiria sau rolę tik pageli) i ninku 
kitoms sriovėms. Jie. tuomi pri- 
pažįsta, arba bent duoda prie- 
šams progą suprasti, kad patįs 
jie pripažįsta svarbiausiu 
lietuvių gyvenime desnm ne tau- 

tybę, bet arba socializmą, arba 
tikybą. Tautystei, 'kurią jie at- 

stovauja, arba bent salkosi, kad 
atstovauja, jie tokiu savo elgi- 
musi patįs paveda antraeilę pa- 
gelbinirfkės rolę, 'kuomet, kaip 
sykis, privalo buti priešingai, nes 

iš vienos pusės socializmas gali 
buti tiktai pagelbinis jranJ (ir 
dar toli-gražu neišmėgintas įran- 
kis) tautos ekonominio padėjimo 
pagerinimui, o n. kitos pusės 
tikyba yra toks dalyikas, kuris, 
kaip i'r teorija ir praikti<!<a jau 
aišlkiai šiądien parode, nepriva- 
lo buti maišomas su politika (ir 
tas kaip dėl polit:fkos, taip ir 
dėl pačios tikybos gerovės). 
Tniunpai suglaudus krūvon, pas 
tautinirukus neprivalo buti visiš 
kai vietos klausimui: "Kairėn— 
air Dešinėn'?", nes tas rodytų 

i tik vieną dalyką, kad savo 

locno kelio jie neturi, O tas 

butų neteisybė, nes savo locną 
kelią jie turi ir gana aiškiai jau 
nesyk]' išdėstytą. 

Jeigu )kas negali miegoti nuo 

to, Ikaip išrišus tą (klausimą 
"Kairėn, ar Dešinėn?", tai iš to 

logiška išvada yra tiik viena: 
kad jis dar nesuspėjo tikrai su- 

prasti ir apdainuoti tautinės srio- 
vės principų; jis dar nėra uola, 
ant (kurios galėtų remtis tautinis 
judėjimas, nes jis dar kabo "tarp 
dangaus ir žemės" ir nežinia, 
kurion pusėn jis k'ris. 

Męs nenorime Šiuom rašinėliu 

daryti kam nors ypatingų pri- 
kaišiojimu, bet pažymime tą kai- 

po žingeidų prajovą tautinės 
sriovės fermentacijoj. Atydžiai 
ir šaltai teinijant tautiniu.- musų 

laikraščius, galima žingeidžių ap- 

sireiškimų patempti. 

Timo tran.salation filcfl tvilh thc poslmasicr 
it C hn;m«». III on 26lh day of Jitnc,. 
"18, a s rcciuirrrl l,y thc act of Octohcr h, 
i9ir. 

AMERIKONŲ SPAUDA 
APIE LIETUVIUS. 

Xe\v Yot4wO laikraštis Times 
patalpino ilgokį straipsnį apie 
mažąsias tautas ir jų troškimus 
ir apie tai, kaip tallkininkai ga- 

lėtų tų tautelių užuojautą ir pa- 
ramą patraukti savo 'pusėn. Su- 

lyg vertimo, -paduoto "Vienybėj 
Liet.," minėtasai T i m e s se- 

k a mėliu budu atsiliepia apie lie- 
tuvius; 

"Šie giminingi žmonės (lie- 
tuviai ir latviai) užima Rygos 
užlajos įkrautus ir žemes j ry- 
tus nuo Rytoprusijos. Išviso 

jų gali būti apie šešis milijo- 
nui. jie nori visiškos nepri- 
gulmybės—ar atskiirų latvių ir 

lietuvių valstybių ar tų tautų, 
unijos, dar pamatysime; bet 

(jie nori dabar) pilniausios 
neprigulmybės kaip nuo Rusi- 

jos, taip nuo Vokietijos, Len- 

kijos ir visų kitų. Sąjungie- 
čiai dar neišreiškė savo uvuo- 

monių kaslink jų, bet jie tiiki- 
si, (kad jų tautiniai troškimai 

bus .pripažinti. 
"Amerikoje vru keletas šim- 

tų tūkstančių lietuvių." 
"Išreiškimas simpatijos lie- 

tuvių troškimams Imti nepri- 
gulmimgais ir, gali buti pripa- 
žinimas Lietuvių Tautos '11a- 
rybos, patenkintų lietuvius." 

* * 

Žuirnale C ufl r r e n t 11 i s t o r y 
(už birželio mėnesį) tilpo pla- 
tolkas straipsnis apie Lietuvą ir 

lietuvių politiškus troškimus šio- 
je valaiinloje. Straipsnį žurna- 
lui pagamino 'p. A. M. Martus. 

'Kaip Times, taip ir C u 1- 

Irent H i s tory jau ne pirmu 
sy'kiu talpina straipsnius apie 
lietuviais. Mums teko girdėti, 
kad, apart jų ir kiti laikraščiai 

—tarp jų ir L i te ra r y I) i- 
,gcst,—noriai patalpinių tinka- 
mai sutaisytų straipsnių apie 
Lietuvių reikalus. Bėda, kad 
pas mus šisai svarbus, bene svar- 

biausis propagandos laukas, i'ki 
šiolei, gali sakyti, visJai nėra or- 

ganizuotas. Jeigu dirba, tai dir- 
ba tik atskiri asmonys, Ikas ant 

savo traukos. 

Mintys ir Faktai Apie 
Lietuvą. 

Rašo J. A. 
(Tąsa iš ipcreito numerio). 

Latvių, su lyg rusit oficialiu 
a-pskaitliavimų, esą 1.100,000. 
Atėmę tą milijoną ir šimtą tuk s-1 
ta-nčiy latvių iš 5,529,742, .randa- 
me, kad vienų lietuvių Skaitlinė 
1914 metais išnešė 4.429,742. 

Prūsų Lietuvoje Vokietijos 
cenzas 1900 metų pripažįsta lie- 
tuvių tik 106,305. Nors jis tieuž- 
gincinamai yra permažas, tačiaus 
įpriimsime jj taip, kaip ji paduo- 
da mūsų priešai. 

Amerikoje paskutinis cenzas 

1910 metų paduoda, jog lietuvių 
Amerikoj esą tik 211,235. 

Imdami šias visas skaitlines, 
ir neatkreipdami atydos j lietu- 
vius, gyvenačius Pietinėj Ameri- 
koj, Afrikoj, Australijoj, Angli- 
joj ir Škotijoj, atrandame, kad 
išviso lietuvių esą 4.747,282. 

Šią skaitlinę reik gerai įsite- 
mpti, ine.s ji yra paremta jvaiiriais 
oficialiais a ^kaitliavimais. 

Bet šis lietuvių skaitlius anaip- 
tol nėra patenkinantis. Jis gali 
išrodyti geru pasauliui, kuris ak- 
lai, nepažinodamas musų padėji- 
mo, grabaliojasi "faktuose." ku- 
riuos apie mus sukti, ar tiesiog 
niekšingi, musų priešai jam teikia, 

j Ta skaitlinė gali taipgi išrodyti 
didele lietuviui, kuris tik savo kie- 
mą pažįsta. Bet tam, kuris matė 
visą Lietuvą, ar bent geroką jo- 
sios dalj, viršminėta skaitlinė iš- 
rodys menka ir maža, — pri- 
mesta vagio, kuris, jsiplėsęs į 
Lietuvos aruodą, bijo dabar pasau- 
liui pasisakyti, kiek jis yra sve- 

timo turto pavogęs. Todėl męs 
turim patį;, save paskaityti, nes 

tik tuomet tegalesime rimtoje 
šviesoje -prieš pasaulį stoti. 

Vienok paduoti šiądien pašau 
liui tikrą žinią apie musų skait- 
lių yra slinku. Męs dar neeseme 

to skaičiavimo padarę. Tiesiog 
susiskaityti męs neturėjome laiko; 
apart to gi męs ir nesiskubinome, 
nes urnas ir paviršutinis skaitlia- 
vimas butų menkas pasekmes te- 

davęs. (ii už vis labjausiai męs 
turėjome pirmiaus atlikti darbus, 
kurie pirmiaus ir už musų cenžą 
stovi. Mums reikėjo pirma 'pelė- 
sius nupurtyti, apalpusius lietu- 
vystės jausmus atgaivinti, prige- 
susias širdis užliepsnoti: tik tada 
pasidarytų aiški šviesa, prie kurios 
galima rimtai save suskaityti. 
l!et tasai prirengiąmasai darbas 
reikalavo laiko, o to mums truko. 

Rimta išvada yra vertesnė už 
^uktą faktą. 

Tad ką gi darysime? Aišku, ran- 

ku žemyn nenuleisim. Męs žinome 

apie Lietuvą ta, ko nieks pasau- 
lyj negali žinoti, mums nepasisa- 
kius. Męs pažįstame jos dvasią 
ir žinome jos sunku padėjimą; 
męs kentėjome jos vargus ir ne-^ 
laimes; mes jos dalis esame; męsi 
tad apir jos esybę galime spręsti 
sulyg savo žinių ir patyrimų, —, 

męs galim nuspręndžiamai save 

skaitliuoti. 
Teisybė, skaitliavimas. paremtas 

ne ant iktualio paskaitymo, bet 

ant pažinojimo ir rimtos pana- 
švstės, turės tiktai išvados vertę. 
Bet kas tatai? Ar negeriau turėti 
įimtą, faktais paremtą išvadą, 
negu suktus faktus? Sukti faktai 
kvailius prie nesąmonių veda, iš- 
mintingiems gi duris protavimo 
uždaro; rimtas sprendimas gi, pa- 
remtas ant pažinties ir panašvs- 
tės, kvailiems nesuprantamas via, 

išmintingiems gi protavimo jiegų 
teikia. 

Męs tad spręsime iš daugelio 
mums žinomų ir tikėtinų faktu 
ir iš jų padarysime minėtas iš- 

vadas, kol męs patįs neturime 

progos aktualio savo tautos didu- 
mo apskaitliavimą padanyti. 

V] 

Žydų elementas Lietuvoje. 
Tų išvadų padarymas nei nėra 

taip jau painus dalykas, kaip iš- 

syk tas gali rodytis. 
Pamatinis klausimas, stovintis 

šiądien prieš mus, yra šis: Kiek 

Lietuvoje yra lietuvių, arba iš ki- 
los pusės — kiek Lietuvoje yra 
tikrų svetimtaučių? Žinodami sve- 

timtaučių skaitlinę ir atėmę ją 
nuo žinomos visos Lietuvos gy- 
ventojų skaitlinės, gauname lietu- 
vių skaitlinę. Kitais žodžiais tarant, 

galime pradėti nuo kito g<i!o: iš 

svetimtaučių sk'aitliaus galime pri- 
eiti prie lietuvių skaitltaus. Tas 
atbulas kelias bus net daug leng- 
vesnis ir tikresinis, nes, matote, 
gyvenančių svetimtaučių Lietuvoje 
niekas tyčiai nemažino — nebuvo 

jokio tam išrokavimo. Todėl apie 
juos ipaduotos skaitlinės neabejo- 
tinai yra daug arčiaus prie teisy- 
bės, negu skaitlinės apie lietuvius. 

I .Paimsime nuo žydų. 
Neabejotinas yra faktas, kad 

iš visų svetimtaučiu, Lietuvoje 
gyvenančių, žydų yra daugiau- 
siai. 
Su lyg to lengVai galime ir lietu- 
vius paskaityti, nes žinome, kiek 
fš viso yra gyventojų ir žinome, 
kiek joje žydų gyvena. Pagal žy- 
dus nusprendę lenkų, gudu, balt- 

gudžių ir vokiečių skaitlių, pap- 
rastos aritmetikos pagelba gausim 
ir lietuvių skaitlių. 

.Sis tvirtinimas, j<">K "iš visų 
svetimtaučių, Lietuvoje gyvenan- 
čių, žydų yra daugiausia," var- 

giai gali būti užginčijamas. Mieš- 

tose žydu daugiausia. Jei dvaruo- 
se yra paliokų, tad miestelių žydai 
juos daug kartų persveria. 

Daugybė vra virtu, kaip Suval- 

kijoje. Kauno ir Vilniaus guber- 
nijose, kur lietuviai palioko nėra 

matę: ar yra nors viena vieta, kur 

nebūtų matę žydelio? 
Dar mažiau vi'.i gudų. Apart 

"činovniko" ir kareivio, Suvalkų. 
Kauno ir Vilniarts gubernijose 
niekas jų nėra matęs. Beje, fan- 

kiai kavrapai lietuvių sodus i.šsam- 
do. bet jie Lietuvoj negyvena. 
Minsko ir Gardino apigardose 
prasideda Unitai — lietuviai 

prievarta perkrikštinėti — pirmos 
ir antros gentys ir iš jų gimusie- 
ji "rusUi". Jei čia mažiau jie 

lietuviškai moka, tad nedaugiau 
jie ir gudiškai bei lenkiškai moka. 
Savo esybėje jie yra lietuviai. 
Lenkų ir gudu čia yra ta <pati 
proporcija, kaip ir Vilniaus guber- 
nijoj. Vokiečių gi Lietuvoje visai 
mažai. Žimesnis jų skaičius yra 

Haltstogėje, kitur jų veik nėra 

Kitos tautos visiškai Lietuvoje 
nežymios. Žodžiu, žydai Lietuvo- 

je kaipo svetimtautiškas gaivalas, 
visur predominuoj'a. 

Dabar męs padarysime iš to 

kclct.'į išvadų. Išviso Lietuvoje — 

Kauno, Vilniaus Minsko, Gardino 
ir Suvalkų gubernijose, kaip jau 
minėta, yra gyventojų 9,205,200. 

Žydų, suKg žydų Enciklopedi- 
jos, tose gubernijose gyvena se- 

kančiai : 

Gubernija: Skaitlius: 
Su valku gub 58.808 
Vilniaus 205,261 
Fauno 218,230 
(iardino 276,874 
Minsko 338,657 

Išviso 1,091,830. 
Lietuviu bus šeši milijonai. 
Snlyg panašysitės Lietuvoje ne- 

ri daugiau lenkų ir gudų. Taigi, 
duodant jiems jau net galimai di- 

džiausią sikaitlinę, atrandame, kad 

jų butu Lietuvoje: 
Lenkų i .000.000 

Gudų 1,000,000 

Vokiečių 1,000,000 

Žydų 1,091,830 
I š v i srf> 3.191,830 

Tiek Lietuvoje turėtų bivti iš- 
viso svetimtaučių. 

Atėmus šią skaitlinę iš visų Lie- 
tuvos gyventojų skaitliais, randi- 
me, jog Lietuvoje, buvusios Ru1- 
sijos rybose, išviso lietuvių turi 
bu t i: 

9,205.200 — 3,191,830 = 6,013,470 
Taigi jau šifas 'konservatyvis 

apskaičiavimas parodo, kad lietu- 
vių tauta yra šešių milijonų didu- 
mo. 

Dabar pažvelgsim į šią pačią 
skaitlinę d'ar iš kitos <pusės, — iš 
pusės inusų kaimynų lenkų. 

Rusijos cenzai, kurie priskaito 
! lietuvių tik 4,420,742, lenkų gi. 
Į kuriuos jiems yra geriau paskai- 
dyti, (nes kas tik sukalba lenkiš- 
:kai ar gudiškai, o yrti ne orto- 

doksinės tikybos, tas buvo skaita- 
mas lenkų) jie cenzuose priskai- 

jtiydavo Rusijoj vienuoliką milijo- 
:nų (11,000.000). 

Lenkų istoriko skaitlinės. 
I Gerai. Pažiūrėkim, kiek yra 

j lenkų pačioje Rusijos Lenkijoje? 
į Puikus lenkų istorikas, J. Gr'abiec, 

j kuris klysti lenkų klausimuose ne- 

gali, nes skaito lenkų išviso net 

22 i/Į milijono, sako, jog etnogra- 
f i nėję Lenkijoje lenkų gyvena 

j 15,030.000. Iš šios skaitlinės, kaip 
1 paduoda Austrijos cenzas, Gali- 
cijoje (etnografinės Lenkijos da- 
lyje) lenkų yr*a 4,253.000. Vokie- 
tijos cenzas paduoda, jog Pozna- 
niaus provincijoje lenkų yra 3.328, 
751. Abiejose tose dalyse tad len- 

kų yra 7,581,761. 
Atėmus šią skaitlinę iš visų ".et- 

nografinių" lenkų, t. y. iš 15,030. 
000, randame, jog etnografinei 
lenkų daliai po Rusija pasilieka 
7.448 239. 

Dabar.jeigu tuos etnografinius 
lenkus Rusijos rvbose atimtume 
nuo visų lenkų visoj Rusijoj (ii1 
11 milijonų), t'ai gausime skirtu- 
m;l 3.55' ,761 gyventojų. 

Iš jų istorikas J. Grabiec sako. 
400.000 gyvena Rusijoje. Augš- 
čiait męs išvedėme, kad viena? 
lenkų milijonas gyvena Lietuvoje. 
Tad Rusijoj ir Lietuvoj išviso 

gyvena 1.400,000. Atėmę tai nuo 

skirtumo (tų 3.551.761), gauna- 
me dar skirtum,-j 2,151.761 gyven 
tojų. 

Kas jie per vieni? Kokia ta et- 

nografinė Lenkija? — Kaip ža- 

lias lapas — sako istorikas Cira- 
bi ec — 'Lenkija tiesias ant Lietu- 
vos, Rusijos ir Ukrajinos plotu, 
C uodegaitę savo įmertkęs) j Ral 
tiko jūres, o kraštais savo, labai 

iškarpytais, dengia Vakarinę Pru- 

siją. Gumbinę, Paežerius, Augus- 
tavą, Baltstogę, Cheltn.'j, ete, ctc. 

Męs neginčijame, ką jis "už- 

dengia"; mums svarbu tik žinoti, 
kad jis uždengia Ukrajinos tiek. 
kiek ten taukiaus lenkų gyvena 
ir kad kur jis baigias, ten prasi- 
deda Rusija, kurioje tie 400,000 
lenkų yra išbarstyti: tie gi liku- 

sieji 2,151,761 gvventojai yra lie- 

tuviai, paliokais skaitomi. 

(Tasn ant 6-to pnsl.) 
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Sumanus Pasilsėjimas, 
True translation filcd vvith thc postinastetat C'hicago, III., on 26th day of Jurie, 

918, »* rcųuired by thc act of Octobcr 6,1917. 

Daugelis žmonių buvo daug laimingesni bėgyje paėjusių 
netų Užėjus vasaros karščiams, kuone kiekvienas turėjome 
)ent truputį laiko pasilsėti — turėti vakacijas. Šiais metais 
iaugumas turėjome apseiti be vakacijų iš priežasties už- 
<rauto karės jungo ant pečių jaunesnių, bei sveikesnių, Pap- 
rastai daugumas buna labjau pailsę ir nuvargę po vakacijų, 
negu prieš. Laike vakacijų jauni vvrai ruko daugiau, negu 
jų sveikata galėjo pakelti, o jaunos merginos šoka ir valgo 
visokius saldumynus, kurie paprastai kenkia sveikatai. 

Iš tos priežasties tūlas sumanus žmogelis savo vakacijų 
laike, vieton kad kur norint keliauti, nuvažiuodavo geležin- 
kelio stotin ir tėmydavo grįžtančius nuo vakacijų. Jis pama- 
tė, kad visi nuo vakacijų grįžtanti išrodė pailsę, suvargę ir 
džiaugėsi, kad grįžta namo. Jis pats džiaugėsi, kad niekur 
nevažiavo. 

Mes pažįstame vieną didelės batikos kasierių šiame mies- 
te, kurs per vakacijas važiuodavo j mažą miestelį ir ten iš- 
tisą dieną praleisdavo ant geležinkelio stoties, tėmydamas 
atvažiuojančius ir grįžtančius namo vakacijų laike. Jis taip 
buvo pripratęs prie to, kari jam net buvo ilgu buti kur 
kitur. 

Kuone kiekvienas išvažiavus ant vakacijų užsimiršta svar- 

biausią principą žaidimo. Jis užmiršta tą svarbiu dalyką,— 
kad męs buvome kada nors vaikais — geriausias persikeiti- 
mo metodos. Kada vaikai žaidžia, jie lošia rolę laukinių 
indi jonu, jurų plėšikų, meškų, arklių, namų savininkų, — 

žodžių sakant, viso ko, tik ne vaikų. Tokiu budu principas, 
kurs instinktyviškai atsikartoja mumyse, turi turėti bent 
kokią reikšmę. \ aikai, bežaisdami tečiaus netampa niekuomi 
kitu, bet jie Įgauna permainą ir turi vakaciją locnaine 
darže. 

l'žaugę žmonės taip susigyvena su savo papročiais, kad 
ne taip greit permaino kasdieninį personalą ir paima kitą. 

Pasilsys, pasilinksminimas, taip pat, kaip ir darbas, yra 
reikalingi žmogaus gyvenime. Tuli labai protingai sumaišo 
pasilinksminimą su užsiėmimu. 

Vienas žinomas rašėjas pasakoja apie savo draugą filo- 
zofą, kuris mėgdavo jodinėti ant lazdutės dėl užganėdinimo 
savo sunaus. Filozofas, prašęs nepasakoti apie tai niekam 
kol pats rašėjas neturės vaikų. 

Malonusis Henrikas IV, Prancūzijos karalius labai mėg- 
davęs Imti savo vaikų tarpe, gerėdavęsis jų sugabumais ir 

išdykumais. Vieną kartą kada jam pasilinkus, ant jo kup- 
ros užsėdo vyriausias sutius, o mažesnis kvietė, kad jis 
pašokinėtų, kaip arklys, kambarin įėjo ambasadori"~ ir at- 

rado katalių taip bežaidžiant. Karalius neatsikėlęs, paklau- 
sė: "Ambasadariau, ar turi vaikų?" "Taip" — atsakė am- 

absadarius. "Jei taip, tai męs tesime toliau," — prabilo ka- 
ralius. 

Retkarčiais, žmonės tam tikro pobūdžio, pasilinksmina 
išnetyčių. 

Ar neteko matyti, kaip išdidus džentelmonai, vejasi var- 

snas savo skrybėlę, kada vėjas ją nutveria? Ar netėmijote, 
j jo nusišypsojimą, kada jis pagauna skrybėlę? lYr momen- 

tą laiko jis pamiršta savo išdidumą 'r pal'eka kaipo kiek- 
vienas, kuriam nuneštų vėjas skrybėle. Ir jis turi tikrą va- 

kaciją. 
Yra tikra teisybė, kad žvejai paprastai yra kantrus ir 

filozofiški. Gali Imt. kad žvejojimas yra žavėjimu ramiam 
filosofiškam budui, bet negana to: žvejojimai, yra tikras 

pasilinksminimas ir palaiko musų protą ramiame stovyje. 
Žvejotajas niekados nesipoš, jeigu jis nemato tam tikro 

ireikalo, todėl kad jo užsiėmimas yra labai paprastas, pri- 
mityviškas ir malonus. 

Valanda, kada jis užmeta tinklą ar meškerią, idant pagauti 
lydeką, ar kitą kokią žuvį, yra svarbiausia jo gyvenimo 
linksmybė. 

Tie, kurie turi daržus užpakalyje savo namo, ne tik gali 
praleiti linksmai laiką ant tvro oro, bet ir suteikti siai 
šaliai pagelbą tokiame svarbiame laike. 

Šios vaikams rūšies pasilinksminimas yra ne tik naudin- 

gas, bet ir pamokinantis. Vaikai gali išsiskaityti knygas apie 
daržovių auginįmą, bet jeigu jie nemato daržovės augant, 
tai jie mažai težino apie pati augmenį. Tėvai, kurie paska- 
tina vaikus gilintis i augmenis, suteikia jiems didelę naudą 
ir pasilinksminimą, kurių jie kitaip nepasiektų. \ aikai tokiu 
Imdu supranta daikto vertę. 

Nekarta jus patėmijate, kad vaikai užsiganėdina tada, 
kada jie naikina ką nors. Jie rauja visokius augmenis, dau- 
žo langus; net ir mergaitės nekartą mėgsta rauti ir naikinti 
gėles. Sumanius tėvai, pajiegianti atpratinti vaikus nuo 

šios rūšies užsiėmimų, ne tik atlieka gerą darbą, bet išauk- 
1 ė j a šaliai tinkamus piliečius. 

Yra labai natuvahska, kad žmones vasaros iaiKu dau- 

giausiai laiko praleidžia lauke. Is šitos priežasties ir parkai 
vra taip prigrūsti nedėli<>mis. Skerdyklų ištaiga \\ ilson & 

Companv. matydama savo darbininkų darbštumą, nutarė 
duoti jiems vakaeijns ir patis panešti iškrščius. 

Daug laiko tapo išaikvota, kol sujieskota patogios, neto- 

li nuo miesto, vakacijnms \iet<>s. Darbdavėjai ir perdėtiniai, 
kurie turi automobilius, buvo pakviesti nurodyti geriasnes 
tam tikslui vietas. Iš nurodvtu yra išrinkta geriausia vieta. 

c 

Tie, kurie rūpinasi labdaringu darbu, užtvirtino ir \Vilson 
& Companv nusamdė apie 120 akrų žemės pakrantėse Mi- 
eli ig ano ežero j rytus nuo Garv Intl. 

Čia yra plotai miško, upeliai, rėvai ir darbininkai 1 \c l«P 

įmanydami greit stato reikalingus namus, kur dirbančias 
šioje įstaigoje moteris ir merginas bus galima pasiųst. 
Visi parankumai ir patogumai bus priruošti nuvykusiems 
ant vakaeijų. Atsilankusieji, galės turėti tikrą pasilinks- 
minimą ir sugrįž daug sveikesni dvasiškai ir kūniškai. 
Bus tai sumanus pasilsėjimas. Turime viltį, kati vėliau męs 
galėsime plačiau parašyti apie ši dalyką.—(Apgarsinimas. 



IS S. L. A. SEIMO. 
Susivienijimas Lietuvių Ame- 

r.koje yra stambiausia jieg;' mušu 

išeivijos gyvenime. Jis yra veid- 
n dis m u sų kulturinio pakilimo, 
iv.usu tautinio susipratimo, musų 
i'.rganizatyvių gabumų ;.r t. t. 

l'<xtcl yia vtin žingeidu tėmvti 
šios organizacijos gyvavimu. Iii 
a.š-k'.ausiai jis apsireiškia SLA. 
Seimu >se, kur paprastai padaro- 
ma sutrauka visų organizacijos 
darbų. 

Šiais metais tokią sutrauk.^ ran- 
dame gražiai ir rūpestingai su- 

taisytame raporte, kuris SLA. 
Seimui Philadelphijoj pristatė 
SLA. prezidentas, p. Stasys ('.c- 
gužis. j>i:.«i raportas yra pirmas 
savo rūšies dokumentas SLA. 
istorijos lapuoseir, !>eal>ejonts, 
bus maždaug pavyzdžiui, kaip 
ateityje SLA. prezidento raportai 
privalo buti sutaisomi. 

JĮ ;:emiaus perspauzdinome iš- 
tisai. 

SLA. PREZIDENTO RAPOR- 
TAS TRISDEŠIMTAM IR 
TRREČIAM DVIMETINIAM 

SEIMUI. 

Philadelphia ,Pa.. 
Birželio 3, 1918. 

Viršrnikams ir Delegatams 
Trisdešimto ir Trečio Dvime- 

tinio iusivienijomo Lietuvi- 
Amerikoje Seimo, 
Gerbiamieji:— 

Pagal SLA. įstatus ir paprotį, 
aš, kaipo organizacijos preziden- 
tas, sn siuomi Jums ir per Ju- 
mis visiems SLA. nariams išduo- 
du šį savo raportu. 

Yra priimta, kad prezidentas 
savo rnnorte. apibeiežtų svarbiau- 
sius Pildamosios Tarybos spren- 
dimus ir, aoeltiai, paminėtų svar-i 
besnius organizacijoj nuotilkius.1 
uitatai aš šiame mano nportc.l 
nors trumpai, stengsiuosi, kieki 
galėdamas, tą padaryti. 

iKaip gerbiamiems Seimo dele- 
gatams va '.inonia, aš buvau iš- 
rinktas visuotinu narių balsavi- 
mu j.vieš Seimą, ir Seimo,. lai'ky-1 
to Pi'ttsburgh, Pa.,, birželio mė-j 
nesyj'e 1910 m., užtvirtintas, tai 
pagal narių ir Seimo išreikštą 
norą ir užėmiau1 prezidinto vie- 
tą t-mą dieną liepos. 1916 metų. 
Užimdamas tą vietą, aš pilnai 
supratau, kad man yra pavesta 
didelė užduotis ir kad ant manęs 
yra 'iždėta nemaža atsakomybė. 
Bet apsiėmęs tą atsalkomybę ir 
tas užduotis pildyti, stengiausi 
tatai atl ikti, ir t^dėl turiu gerbia- 
miems delegatams pranešti, 'kad 
atlikau tą visą pagal geriausi 
mano išgalėjimą. 
Svarbesni Reikalai, Kur'os Sei- 
mas pavedė P^ldomąjai Tarybai 

Apie Jur. Valaičio iš Sbeilan- 
doali, Pa., reikalą, kursai buvo 
.23-čios kuopos iždrniroku ir kur- 

sai, priėmęs nuo narių mokestis, 
nepasiuntė jų j Centrą, Pildomo- 
ji Taryba savo susirinkime, lai- 
kytame spalių mėnesyje 1910 
metų, nutarė, kad kuopa patrauk-, 
tų 'Valaitį teismam, ir, <kiek buvo 
pranešta, kuopa teiravosi pas 
advokatus; bet ikadangi Valaitis 
neturi nuosavybės, tad advokatai 
nepatarė jį teisman traukti, nes 

pinigus vistick butu sun.ktr arba, 
net negalima iš jo išgauti, vien 

j kad gal butų buvę galima pade-j 
ti j 'kalėjimą, o tuomet jo seimy- 
ra butų daugiaus nukentėjusi, 
negu jis pats. Vėliaus kuopa bain- 
lė sutaikinti tą dalj'cą be teis- 

mo, tačiaus kol kas tas dalykas 
nėra sutaikintas it n"1 ra užbaig- 
tas. 

Pagerinimas Spaustuves Daibi- 

ninkų Darbo Sąlygų 
Spaustuvės darbininkų darbo 

sąlygų nebuvo galima pa rinti, 
j!<i netapo nupirklas presas; nu- 

pirkus presą, reikėjo daryti SLA. 

name tuhvs pertaisymus, o pada- 
lius tvtr.s pertaisymus pasigerino 

darbininkų darbo sąlygos ant 

tiek, kad dabar nesigirdi jokių 
rugojimų iš spaustuvės darbinin- 

kų pusės. Buvo kalbų apie su- 

trurnpi'.Hmą Raštinės Darbininkų 
dier.os darbo valandų. 

Šitas reikalas Pildomosios Ta- 

rybos buvo apkalbėtas ir tapo pa- 
daryta sekanti reguliacija: SLA. 

raštinės darbininkai turi dirbti 

8-nias valandas j dieną, arba 

48-nias valandas j savaitę, išsiki- 

riant visas legališikas šventes, 

•kurios yra švenčiamos \eu Vork 
valstijoj; per nunešiu vasaros 

laike subatomis turi dirbti pusy 

Įdienos, arba ;>o 4-rias valandas; 
kurie tiedu mėnesiu yra paran- 
kesni dirbti po pusę dienos su- 

katomis, arba po 4-rias valandas, 
tai SLA. raštinės r'arbin in!'<ai 
kartu su SLA. sekretorium turi 
nutarti ir susitaikinti. I'rie to, 
darbininkams, kurie yra išdirbę 
SLA raštinėje nemažaius kaip 
du metu laiko, duoti dvi savai- 
ti apmokamu vakaciju — kas 
metai. Vėliaus prie tuomlaikiniu 
algų Pildom. Taryba, atsižvelg- 
dama į nuolati-nj ikjlimą gyvenimo 
reikmenų 'kainu, pakėlė algas ant 

$2.00 i savaitę. 

Keliaujančio Prelegento arba 
Gcncralio Organizatoriaus Klau- 
simas. — Minėtas reikalas, Pil- 
domosios Tarybos l.uvo apkalbė- 
tas kelis kartus, ir buvo išrei'kš- 
tos įvaiirios nuomonės, liet nc-l 

žinant, iš kur butų galima gan-' 
t i reikalingus pinigus, su kuriais' 
butu galima apmokėti tokio pre- 
legento padarytos išlaidos, o 

Va;,» suprantama, kad tokių iš- 
laidu pasidarytų nemažai, tai 
tas klausimas iki dabar dar tiėira 

galutinai išrištas. Aš tikiu ir vi- 
sa Pildamoj! Taryba tiki, kad 
!<»..- rti gene ralis organizatorius, 
padarylų Susivienijimui nema- 

žai nr.idos, ta iaus su^ran-tm ir j ir tai, 'kad, neturint šaltinio, iš 
kurio 'hutų galima pasemti su 

tunui reikalu surištos išlaidos, 
tas darbas negalėtų butt taip 
pasekminga ., kaip kad m v s no- 

rėt u: nc kad jisai butų. Taigi man 

regisi, kad Seimas turėtų pir- 
viiaus parūpinti išlaidas, o vė- 
laias ar pats, ar galėtų pavesti 
Pildomąjai Tarybai tą dalyką j 
f:,'kamai apsvarstyti ir išrišti. 

"Didesnis Atliginimas Kuopų ̂  
Organ'zotoriams už Prirašymą 
Narių. — Pildamoji Taryba ši , 

reiikalą apkalbėjo 'nuodugniai, irt 
buvo tokios mromoi.ės: k'ad di-' 
dėsnis kuopų organizatoriams1 
atlyginimas butų Susivienijimu;1! 
ant naudos, >nes tas kaip tik pa- 
skatintų (kuopų organizato'-His 
to'iaus dirbti. l'»et pagal mokes- 
tį, 'kurią moka prisirašydami, ne- 

simato, iš kur butų* galima tas 

padidėjusias išlaidas padengti.' 
Todėl tas reikalas dar nėra ga-, 
lutinai užbaigtas, o vis lamkia- 
111.1 patogesnių apkcikybių. 

"Immigrantų Komisija. — Pa- 
g •.! Seimo j,.įvedimą. Pildomo- 
ji Taryba j Immigrantų Komi- 
siją paskyrė pp. K. Pilėnu ir V. 
Duakšj, iš Nevv "'ork City, ir 
p. V. Ambrozevičių iš Nevvaik,, 

"Steigimas SLA. Skyriaus Lie-j 
tuvoje. — Šitas ik lausimas, kuris i 

taij) labai musų 'kuopas ir narius 
u/.ir.tcre: av'\ buvo pakeltas pe- 
reitame Seime, apkalbėtas kiek 
ir pavestas Pildimigiai Talrybai. 
Vėliaus gan plačiai buvo apkal- 

"Tėvynėje." ''ildomoji Ta- 

ryba ir<^i jo nepamiršo ir i>.iniko 
komisiją, 'kuri juomi rupinasi. 
Ton Komisijon įėjo J statu Ko- 

misija, kuri susideda iš advoka 
tų firadrhulio ir '(iugio ir p. 
Strzvneckio. Prie čion paminėtų 
dar j tą komi.ają įeina p. Stri- 
maitis ir "Tė*.ynės" redaiktorius 

p. Račkauskas Pikiomoji Tary- 
ba negalėjo skyrių Lietu- 
voje suorganizuoti dėlei visiems 

žinomų priežasčių. Kaip žimote, 
suorganizavimas SLA. skyriaus 
Lietuvą yra svarbus reikalas, 
tai reikia gero ir didelio pagal- 
vojimo, o ne vaduoties jausm'ais. 
žinoma, kad galima padaryti 
nutarimus ir net' duoti paliepi- 
mus, kari vienas ar an'tras daly- 
kas butų atliktas, bet kaip tą da- 

lyką atlikti ir kad jisai butų pa- 
sekmingas. tai tankiai nėra nu- 

rodama. Man rodosi, kad šio 
reikalo nebus galima nei pradėti 
tic.ikamai reikti, net iki po pa 

baigimui karės, 'kuomet Lietu- 

voje nusi:-t'itys ar 5 i r i a ar tokia 

valdžia ir tvarka. Turbut neap- 
siriksiu, pasakydamas, jog męs 
v;si trokštam ir geidžiam sulauk- 
ti to laiko, kuomet dabartinės 
r 11 u mintįs tame reikale rcfali- 

zuotųri. Butų gerai, kad SLA. 

skyrius Lietuvoje butų suorgani- 
zuotas, nes tas mūsų liaudžiai 

neštų keleriopą naudą. 

"Svarbesni Pildomosios Tary- 
bos Sprendimai. — l '/.Omus man 

prezidento vietą, i'ki dabar, Pil- 
domoji Taryba inrčjo 4-ris su- 

važiaviuns Ik 11 r buvo daug 
t.i: ta ir spręsta; prie to visa eilė 
tarimų buvo perleista krivūlės 
keliu. Visus tuos tarimus ir 

sprendimus, ikaip gerbiami Sei- 
mo delegatai taip ir visi organi- 
zacijos natriai skaitė organe "Tė- 
vynėje." Užtatai aš nemanau 

juos visus čionai minėti, nes tas 

užimtų daug brangaus laiko, o 

naudos mažai arba visai neduotų. 
Todėl paliesiu tik tuos, apie 'ku- 

riuos gali kilti 'klausimai. 

"SLA. Reikalai Mass. Valsti- 
joj. — Pereitas Seimas nutarė, 
kad Pildatnoji Taryba dėtų vi- 
sas pastangas, idant išgauti mi- 
notoj valstijoj teisę organizuoti 
ir lai'ky'ti SLA. kuopas, kalbinti 
mrganizacijon naujus narius ir 
t. t. Kalbėdamas apie šita reika- 
lą, aš noriu užtikrinti gerbiamus 
delegatus, o ypatingai delegatus 
iš Mass. valstijos, jog Pildomoji 
'Taryba darė viską, kas tiktai 
buvo galima veikti, idant tą rei- 
kalą pasekmingai atlikus ir 'kar- 
tą užbaigus; iki šiam lai'kui ta- 

:iaus, nepaisant tų visų pastan- 
gų, nepasisekė Mass. valstijoj 
užsiregistruoti ir dar dabar mū- 

sų mariai toje valstijoje vra skai- 
tomi pavieniais nariais. Daugu- 
mos buvo manoma, kad kuomet 
[>neitas Seimas padarė įstatuose 
Lulas permainas, tad 'busią leng- 
viau išgauti registracijos teises. 
Kaip lik jstatai buvo Įstatų Ko- 

misijos priduoti, tai tuojau Pil- 
domoji Taryba pasiuntė Įsu;;: 
Komis'jos pirmininką advokatą 
Uradcliulį ir Sekretorių p. Stri- 
maitj j Mass. valstijos Insurance 
Dcpartementą su tuomi reikalu. 
Musų pasiuntiniai tenai sužino- 
jo, kad apie užsiregistravimą ne- 

dali būti jokios kalbos, kadangi 
SLA. nėra "100 percent solvent." 
\ipie visą tai Mar.s. valstijos 
SLA. nariams pranešė asmeniš- 
kai sekretorius Strimaitis, 'kuris 

mvo Pildomosios 'Tarybos iš- 
siųstas su tuom tikslu Mass. 
valstijos narių suvažiavimai. lai- 
kytan lapkričio 26 d., 1918 me- 

tų. Vėliaus, kuomet mūsų orga- 
nizacija daaugo ik "100 persent 
solvcncy." tai buvo bandoma iš- 
gauti tą tc\sv, o pasckminges- 
niain to reikalo vėlimui pakvie- 
t "m pagalbon p. (iould'iji Nc\v 
York City, ku'rsaį yra tų reikalų 
specialistu. Sekretorius Strimaitis 
ir p. Gould lankėsi .Mass. Vals- 

tijos Insurance Departmcnte ke- 
lis įkartus su tais reikalais. Aš. 
Imdamas tuomi reikalu užinlcrc- 
suotas ir norėdamas turėti pir- 
marankę informaciją, birželio 

mėnesyje 1917 metų. 'kartu su 

se'kretoįrium Strimaičiu ir p. 
Goukl, nuvykau Mass. valstijos 
Insurance Departmcntan. Tu1)- 

tnet jau kalbėjo mi mumis ir vie- 
nas iš departmento viršin'.i kų 
p. Richardson, praleido su mu- 

mis visą dieną ir porėjo visą 
SIjA. konstituciją nuo galo ga- 
lan. taip kad jeigu žodyje buvo 
viena raidė perdaug ar per ma- 

žai, tai ir tą p'atėmijo. Nurodė 
kiekvieną paragrafą, kuris prie- 
šingas Mass. valstijos įstatams 
ir pasakė: "Kuomet SLA. turės 
tokius įstatus, kurie nesipriešins 
valstijos įstatymu tai tuomet be 

jokių ceircmoniju užregistruos 
SLA." Tuos visus p. Richardson 

uirodymus p. Ciould pasižon'kli- 
110 ir pagal tuos nurodymus per- 
:aisė SI.A. įstatus. Tame pačiame 
reikale mušu jstatų Komosijos 
pirmi įlinkas, advokatas l>radchu- 

lis, t ai j>cri buvo suėjęs su p.' 

[jouk!. Taigi, jeigu Seimas at- 

rastų tinkamu tuos pertaisytus 
status priimti, tuomet butų vil- 

tis. 'kad Mass. valstija priims 
SLA., k. ipo legalę organizaciją 
r pavelys j; i vei'kti. Manau, kad 
sekretorius Strimaitis suteiks 
Seimui platesnes informacijas 
įpie tai, nes jis arti prie šio rei- 
kalo buvo; aš-gi paminėjau tik 

lėlto, kad gerbiarr: delegatai ži- 

notų, jog Piklamoji Taryba šiuo- 
mi rei'kalu rūpinosi. 

"SLA. Įstatu Reikalas. — Po 

praeitam Seimui per tūlą laiką 
Įstatų Komisija nebuvo sutvar- 

kiusi konstitucijos pagal Seimo 
nutarimus, o įkuopos ir nairiai 
reikalavo maujos konstitucijos. 
Tuomet buvo 'kreiptasi prie Įsta- 
tų Komisijos, kad jinai kiek ga- 

11 i nt reikalą paskubintų. Sulau- 
flv u h nuo [statų 'Komisijos sutvar- 

kyto:; Konstitucijos, pasirodė, kad 
toji naujai sutvarkytoji konsti- 
tucija tūlose vietose nesutiko 
su Seimo nutarimais. Pildamoji 
Karyba-, dalyką nuodugniai ap- 

svarsčiusi, ir h 101 minėtos prie- 
žasties, atsisakė ta konstituciją 
spauzdinti, o pakvietė "Tėvynės" 
redaktorių p. Račkauską, "ka.l ji- 
sai tuomlaikitiį' konstituciją per- 
rašytų pagal {statų Komisijos 
pateiktą formą ir prie senosios 
konstitucijos pridėtų tiktai tuos 

dalykus, kurie narių ir Seimo 
buvo priimti. Tasai buvo padary- 
ta. Žinoma, kad šitas incidentas 
nevisai buvo malonus, tanaus 

Pildomoji Taryba, būdama prie 
tokių aplinkybių, kitaip pasielg- 
ti negalėjo. 

"Apdraudos ir Sveikatos Sa- 
vaitė. — Pirmu kartu SLA. is- 
torijoj buvo surengta A dr ainio.s 
ir Sveikatos Savaitė. Surengimui 
tos savaitės ireikėjo padėti daug 
tiiuso ir nemažai iškaščių, vis- 

gi buvo surengta, ir toji savaitė 
Įvyko. Kiek naudos toji savaitė 
Susivienijimui atnešė, sunku bu- 
tų pasakyti, bet visi žino, kai 
blėdies, ypatingai dvasiškos, ne- 

padarė. Pirmas to'kis atsitikimas, 
tai gal nemokėjom tin'kumąi 
■prisirengti, tačiaus ant tiek, ant 

kiek mokėjom prisirengti, per t'i 

savaitę vis.ųi buvo paskleista ne- 

mažai apšvietos, 'kaip ta-rp musų 

organizacijos 'narių, taip ir pla- 
t: > j e musų visuomenėje, l.'ž ta- 

tai, jeigu ir ne urnai, tai su lai- 
ku SI A. turės iš to savaitės 
ga.l net neapkainuojarią naudą. 

"Daktaro Šliupo Važiavimas 
į Europą. — Daktaras J. Šliupas, 
kuris buvo Daktarų Kvotėju, 
išvažiuodamas j Kuropą su lie- 

tuvių ir Lietuvos reikalais, lin- 
kėjo, kad daktaras I*". Matulaitis. 
Ikaįpo antras rinkiniuose gavęs 
daugiausia balsų, užimtų jo vie- 

tą. Pildomoji Taryba sutikt) su 

daktaro Šliupo norais it' dak- 

tarą Matulaiti vienbalsiai už- 
t virtino. 

"Pirkimas Preso. — Pirkimas 
preso, matomai, musų nariams 
•buvo tai;> svatfbr.s. kad, prade- 
dant su llaltimorės .Seimu, po 
ta n kiekvienam Seime tas 

dalykas buvo apkalbamas. Bai- 
timoįvs Seimas nutarė, ka i pr"vą 
nupirk!i. bet kuomet del tulų 
priežasčių taip greit mebuvo nu- 

pirktas. tai vėlesni Seimai nuta- 

'rė nepirkti, ką ir Pittsbtirgh'o 
Seimas padarė. Po Seimui-gi. lai- 
kui bėgant, ''Tėvynės" spauda 

! ė j o blogyn ir blogyn. Priėjo net 

•prie to, kad jau buvo sunku "Tė- 

vyne" perskaityti. Tuomet buvo 
girdėti daug balsų iš narių, pro- 
testuojančių ir net barančių, o ži- 
noma daugiausia Centro Sek- 

retorių už neaiškią "Tėvynės" 
'spaudą. Norint narius užganė- 
dinti, "Tėvynė" buvo duota 

spausdinti 'kitoj spaustuvėj, bet 
i<r tas dalyko nepagerino. Tuomet 
sekretorius Strimaitis pakėlė 
klausimą Pildomojo j Taryboj, 
kad presą reikia "būtinai pirkti; 
priduodamas tam tikrus išpaka- 
vimus ir nurodydamas, kad turint 
savo presą bus 'galima organiza- 
cijai sai'čėdyti apie $i/xx).oo j 
metus laiko. Pripažįstu, jog no 

esmių spaudos darbų žinovu, 
todėl ir negaliu nieko didelio 

pasakyti kaslir.'k tų išrfkavimų. 
Bet, pasiremdamas tais išro'ka- 

vimais, balsavau, kad presą pirk- 
ti reikia ir pabriežiau, 'kad jeigu 
tarimas praeis per Pildomąją 
Tarybą, tai tuomet leisti visų 
narių nubalsavimui. Vienok j tą 
mano užreiškitną 'kiti Pildomo- 
sios Tarybos nariai jokios do- 
mos uea!kreipė, o tik balsavo, 

I 
ar pirkti ar ne. Didžiuma 'balsų, 
priskai tant ir maino balsą, buvo j 
už tai kad pirkti, ir presas tapo! 
nupirktas.'Nupirkus presą ir'kuo-; 
miet "Tėvynė" pradėjo spausdin- 
tis amt savo preso, tai kiekvienas 

patėmijom spaudos atmainą, ir1 

žinom, tkad nekeikia kankintis,' 
norint '"Tėvynę" perskaityti, nes j 
spauda yra aiški, ir tuorni SLA.1 
nariai turėtų gėrėtis. Įdėjus pro- 

są skiepe, reikėjo per'kclti sta-; 

tomąją mašiną ir kitus daiktus 
ant pirmutinių grindų. Tos per- 

mainos, suprantama, nebuvo ga-| 
Įima atlikti be išikasčių, bet man 

regisi ir kiekvienas, kam taikėsi 
SLA. raštinėje būti, jog ištikro1 

Įlos permainos buvo reikalingos 
j i r jos yi'a naudingos, liunant raš- 
tinei ant pirmų grindų, darbas 
labai trukdydavusi, nes tankiai 
pasitaiko, kad užeina žmonės su 

j vairiais reikalais, o nckurie ir 
be reikalo, —na, ir vis darbą truk- 
dydavo. Dabar, esant /raštinei 
ant antrų grindų, darbas eina 
daug sparčiau ir yra atliekamas 
geriau, nes kas neturi ireikalo, 
tai darbininkams po rankų nesi- 
painioja ir netruikdo jų laiko. 

"Pirkimas Laisvės Paskolos 
Bondsų. — Gal išrodys ir keista, 
bet nekurie žmonės bėdavoja, 
'kad neturi kur padėti pinigus, 
nors ir turi jų. Taigi prie pasta- 
rųjų ir SLA. porą 'kartų buvo 
galima priskaityti. Valdžia nuo 

musų organizacijos reikalauja, 
kad pinigai uždirbtų r.emažiaus 
kaip 4-tą nuošimtį, bet nevisuo- 
:ret pasako, kur t;: 4-tą nuošim- 
tį galima gauti. įlankų, kurios 
moka 4-tą nuošimti, c.edauį ran- 

dasi, o nekurtos kad ir moka, tai 
ant kario nepriima daugiau, 'kaip 
$500.00, o dar nekurtos nepriima 
daugaius kaip $500.00 i metu* 

laiko; kitas dalykas, tai net ne- 

ži'iiia, kokiame tos batikos padė- 
jime. Ir žinant, kad negalima 
surasti saugesnės vietos už šios 
šalies valdžią., Antros Laisvės 
paskolos Hondsų tapo nupirkta 
už $30,000.00, o trečios — už Į 
$20,000.00. Bondsai yra užregist 
ruoti \Yasliingtone ant SLA. vir-Į 
do ir yra padėti saugioj vietoj 

I'rie to, kas buvo minėta, tu- 

riu pabriežti, kad Pildomoji Ta- 
ryba ėmė dalyvumą viešuose lie 
tuvių reikaluose, kaip tai prieš 
arba rengiant Lietuvių Dieną 
dalyvavo ftrpsrioviniuose susi- 
rinkimuose. siuntė atstovus Lie- 
tuviu Seiman, ku-ris atsibuvo ko- 
vo mėnesyje Xe\v Yot4c City 
ir t t. 

"Lėšų Fondas. — Berods, Šei- 
nio Imvo nutarta, kad paimti 5 
centus iš Pašalpos Skyriaus Fon- 
do nuo kiekvieno nario įmokėtos 

mėnesinės mokesties kas mėnuo 

•padengimui Pašalpos Skyriaus 
ve limo lėšų. taciaus tapo persi- 
tikrinta, kad valdžia neleidžia 
tatai daryti. Taigi dar ir dabar 
visos išlakios, surištos su vedimu 
to Skyriaus, yra imamos iš abel- 
no lėšų fondo. Dabar, kuomet vi 
'kas yra brangu ir mokant ti< 
'tiek, 'kiek dabar mokam lėšų ton- 

'dan, ant toliaus vargu be bus 

įgalima visas išlaidas padengei, 
j Todėl Seimas turėtu i šitai at- 

kreipti savo doni;« ir perleisti 
tinkamus nutarimus, idant butu 

įgalima visas išlaidas, kurios pa- 

Į s k Jaro, padengti. Aš sakyčiau, 
•ka 1 jeigu 'kiekviena?. 'varys, ;.ri- 

I gulintis prie Pašalpos Ligoj*.' 
; Skyriaus, mokėtų nors po 5 e.-ti- 

'tus daugiau Į mėnesį. negu da- 

bar tnofca, tai gal susidarytų rci- 

jkalinga suma pinigų, su kuria 

[tas išlaidas butų galima padeng- 
ti. Šitą aš nestatau Seimui kaipo 
ikonkretį įnešimą, bet atkreipiu 
Seimo atvdr.ią, nes turime ką 
nors tokio daryti, idant, kuriam 
laikui praėjus, nereikėtų šaukti 

nepaprasto Seimo, arba j ieškot i 

'kitokių 'kelių iš to keblaus padė- 
jimo išėjimui. Tam ti'kro ir galu- 
tinio apsikaitliavimo neturiu, todėl 

gal butų galima apseiti su ma- 

žiaus. arba gal reikėtų mokėti 
ir daugiaus, negu tą sumą. kurią 
aš minėjau. 

"Karė. — Prisidėjus ir Suvie- 
nytoms Valstijoms prie šios "pa- 
saulio karės ir nežinant, 'kaip 
greitai ji pasibaigs, susiduriame 
su Iklau'simu, knrj Seimas būtinai 
t u rotu nuodugniai apsvarstyti 
ir išrišti. Kaip žinote, daug iSLA. 
narių dabar tarnauja kariume- 
nėje, o jeigu karė trauktųsi il- 

giaus, tai vėliau prisidės dar dau- 

giau, ir suprantama, jog rasis 
dauvg mušu organizacijos 'nariu, 
kurie 'taps sužeistais, ir iš to tu- 

rės skirtis su šiuom pasauliu, 
taipgi bus ir tokių, kurie ant karto 

■gyvasčių neteks... Galima da- 
Icisti net tas, kad ant karto gali 
daug kristi. Tuomet reikės ju 
pasalpgaviams išmokėti ipomu- 
tines. o neturint tam ti'kro fondo, 

tas viskas reikės pridengi iš abel- 
no pomirtinių fondo. Negei- 
džiaut, bet jeigu tokia nelaimė 

atsivilktų, tai iždas 'nusilpnėtų 
ant ti»fk. 'kad jvairios valstijos 
nepriimtų mūsų organizacijos 
užsiregistruoti dėlei silpno iždo. 

Užtatai Seimas turėtų j šitą rei- 
kalą atsižvelgti ir, pilnai apsvars- 
čius, sutverti tam tikrą fondą, 
su kuriuomi butų galima padeng- 
ti jau beveik dabar matomas iš- 
laidas. Tas yra nesmagu, męs 
to 'negeidžiam, tačiaus, gerbia- 
mieji, Jusų, 'kaipo Seimo dele- 
gatų, yra užduotis, 'kad organi- 
zaciją ant kiek gulint apsaugojus. 

"Žiliaus (Žilinsko) Skundas. 
— Tūlas J. J. Žilis (Žilinskas) 
praeitų metų pabaigoje, nežinia 
už (ką, pasiuntė antram SLA. 
apskričiui skundą ant Pildomo- 
sios Tarybos, rugodamas, kad 
jį Pildomoji Taryba, neteisingai 
ir bereikalo prašalinusi iš SLA., 
'kuomet Piklomojoj Taryboj ne- 

buvo nei žodis tarta apie jo iš- 

braukimą, nėsa niekas jo kaltės 
nejieškojo ir 'nebuvo visai už ką 
apie jo išbraukimą 'kalbėti. Tą 
skundą man prisiuntė Antro Ap- 
skričio Sekretorius p. Kvietkaus- 
kas, ir gal bučiau visai domo<» į 
tą Skundą neatkreipus, jeigu ne 

tokie išsirciškiami, kaip kari: 
"prirašiuėdamas žmonės prie 
SLA., aš juos prigavau" ir tam 

j)anašiai. Tas Žibaus skundas su- 

vėlė nemažai triukšmo ir berei- 
kalingų kalini Antrame Apskri- 
tyje, bet aš, lankydamasis sai' tū- 
lais reikalais Indiana valstijoj 
sausio mėnesyje, nusprendžiau 
nuvykti j Chicagą ir stengtis tą 
Žibaus pakurtą ugnelę gesinti. 
Ir ištrkrujų, ti'k vėliaus persitik- 
rinau, jog gerai pada'riau, važiuo- 
damas i Chicagą. Nors tas ir pa- 
darė kiek iš'kaščių, bet, mat da- 
'yką paaišikinus, tuojau s persi- 
mainė atmosfera ir apsikritys do- 
mos j tą skundą datvgiaus neat- 

kreipė. Būdamas Chicagoj su 

tuom rerkalu, prie progos pasa- 
kiau ir prakalbą SLA. naudai. 

"Musų Komisijos. — Praeitis 
musų organizacijos parodė, jog 
iš visos eilės komisijų gauda- 
vom vos nuo <kelių raportus Sci- 
nuu. ] as gal būdavo dclci to. 

kad Seimai rinkdavo aslne- 
tiis Į komisijas, tan'kiau.iai tit' 
asmenų nesiklausę ar apsiims 
komisijose tarnauti, ar ne. Ką 
iru: s u Komisijos nuveikė nuo 

praeito Seimo iki da'ba'r, tai su- 

žinosime iš jų raportų. Viena 
komisijų tačiaus, man irodosi, 
kad nėra r utimi reikalinga. Kal- 
nu apie (Komisiją, kuri peržiūri 
sekretoriaus ir iždininko knygas 
prieš 'Seimą. Sita Komisija gal 
mvo i-eikalinga tuomet, kuomet 
Kontrolės Komisija nekontrolia- 
vo knygų. N'uo praeito Seimo iki 
dabar Kontrolės Komisija per- 
žiūri knygas kas trjs mėnesiai, 
o prie to ir Iž.'o Globėjai. Taip 
kad dabar net trįs skirtingos ko- 
misijos tas knygas peržiūrinėja. 
Išrodo, kad m<;s patįs sau neno- 

rime 'perdaug tikėti. Mano ma- 

nymu, vienos Komisijos, suside- 
dančios iš t'rijų narių, tam rei- 
kalui užtektų, tuomet tą Komi- 
siją butų galima pavadinti Iždo 

Globėjais ir jie neturėtų buti 
nariais Pildomosios Tarybos bet 
renkami turėtų buti taip. kaip 
Pildomoji Taryba. Prie dabarti- 
nės tvarkos padalome daug iš- 

kaščių, o naudos nieko. Geisčiau 
aš todėl, kad Seimas į ši reikalu 
atkreiptų savo atydžią. 

i>LA. ir Abelni Mano Jam 
Darbai, — Man gaila, kad aš ne- 

galėjau daugiau nuveikti, negu 
kad nuveikiau. Kiek pasaikiau agi- 
tacijinių prakalbų, tai negaliu 
pasatkyti. ucs skaitliniu neve 

džiau. Dviem atvejais buvau su 

prakalbų maršrutais, būtent pa- 
vasaryje, 1917 metu Conn. vals- 

tijoj ir laike Ypdrandos ir Svei- 
katos Savaitės Pennsylvanijcn 
valstijoj. Šiaip per praeitus p r;, 
metu taikėsi apie iSLA. freska lus 
kalbėti C'or.n., Xe\v York. N c v 

Jersey, l'ennsylvania ir IUtnon 
valstijose. Taipgi man yra linfks- 
ma pranešti, jog man užėmus 

prezidento vietą SLA. gavo tei- 
sę ir tapo užregistruotas sekau 
čiose valstijose: Xe\v Jorsey 
Indiana ir Oliio. i'er tą pati lai- 

ką SLA. turtas paaugo apie ant 

$65,000.00. N'aujų nariu prisira- 
šė apie 4,500. Kaslink skaičiaus 
naujai prisirašiusių tai, žinoma, 
kad skaičius butų buvęs daugi 
didesnis, jeigu ne karė, tiesa ka- 
rė sustabdė ateivystę, o tarp 
čionai gyvenačių žmonių taipgi 
padarė nepastovumą, kas labai 

daug atsiliepia ant mūsų orga- 
nizacijos augimo. Bet, atsižvel- 
gus i tas nepatogias aplinkybes 

ir turint omenyje organizacijos 
turtą, kaip lygiai ir skaičių na- 

rių, kursai nuolatos auga, f.im- 

me pripažinti, jog męs visgi da- 
rom progresą, kas mane ir džiu- 
gina. 

Gerbiami Seimo atstovai, — 

Turiu Jums pranešti, jog dirbau 
'kirk ti'k galėjau. Kelis 'kartus 
man pasitaikė tai vienur, tai 'ki- 
tur su organizacijos reikalai* va- 

žinėti, o ne tik atlankyti ir im- 
ti dalvvumą Pildom sios Tarybos 
posčdžiose. Tų reikalų buvo įvai- 
rių ir nemažai. Susirašinėjimų 
ir pasirašinčjimų taipgi turėju 
daug. Per tą lai'ką pasirašau apie 
ant 5,000 narių paliudijimų, pa- 
sirašiau netoli ant 4,000 išmokė- 
jimo orderių, kiekvieną iš jų rei- 
kėjo peržiūrėti, ir nors to nuo 

manęs nėra reikalaujama, bet aš 
vedu visų išmokėjimų rekordą, 
paženklidamas kam. k i H; ir už 

•ką yra užmokėta, (ial Jums bus 
net įdomu išgirsti, kuomet aš pa- 
sakysiu, jog įvairiuose SLA. rei- 
kaluose turėjau parašyti apie 
450 laiškų. Gerai iir man yra 
linksma, 'kad laikas man paveli- 
jo tą visą ir Į laiką atlikti, nes 

aš dirbau tuos darbus taip, kad 
neužtrukdiiau nei vienos dienos, 
jeigu ti'k tas man buvo galima. 
Bet jeigu matėt, kad išmano pu- 
sės buvo klaidos, tai atleiskite 
man už tai, nes užtikrinu, jog 
tas įvvko netyčiomis ir jas pa- 
darė ne mano širdis, bet mano 

galva. 
Kadangi SLA. nėra organiza- 

cija kokios nors srovės, o yra 
visų narių, nepaisant prie kokių 
skitringų sriovių jie butų prisidė- 
ją. tai musų obalsis turėtų buti. 
kad SLA. pas mumis yra pirmo- 
je vietoje. Ir organizacija, kuri 
yra ne srovinė, apart 'kitų reika- 

lų. tuirėtų rūpėti apšvieta 'tarp 
musų viengenčių, nepaisant, kur 

tos apšvietos grūdas anksčiau 
ar vėliau išduos naudingus ir 

pageidaujamus vaisius ir neš 
naudą kaip musų organizacijos 
nariams, taip ir mušu liaudžiai. 
Jeigi. dabartiniai musų budai 
nėra (tinkami apšvietos platini- 
mui. tai pakeiski m juos an t gc- 

resnių, bet broliai ir seseris, 
•dirbkim. 

•Prie pabaigos lai man bus leis- 
ta tarti širdingą ačiu mano sand- 
raugams, Pildomosios Tarybos 
nariams, Įvairioms (komisijoms, 
apskričiu viršininkams, k.'.opu 
valdyboms ir o'janizatoriams ir 

nemažiaus visiems mušu organi- 
zacijos nariams, kaip lygiai ir 
visiems tiems, 'kurie kuomi nors 

prisidėjo prie organizacijos au- 

gimo ir jos spėkų tvirtinimo. 

Taipgi širdingai ačiuoju gerbia- 
miems nariams už jų pasitikėji- 
mą manimi, pavedant man už- 

imti organizacijoj taip svarbią 
vietą. Seimui linkiu kuodidžiau- 
sios pasekmės, o Jums, gerbiami 
atstovai, linkiu pravesti kuonau- 
dingiaivsius organizacijai nutari- 
mus taip 'kad šio Seimo darbai 
ir tarimai butų kuonaudingiaus'. 
kaip musų brangiai organizaci- 
jai Susivienijimui Lietuvių Ame- 

rikoje, taip ir visai musų tautai. 
'Su gilia pagarba. 

St. Gegužis, 
S. L. A. Prezidentas. 



mintis ir faktai 
APIE LIETUVĄ. 

(. Tąsa nuo 4-to pusi.) 

Kad i.-.tonkas (irabiec juos i- 
1 :etnvo«, it iš maišo gaus;»bių! 
r-a;; :cmia, r.pie tai liudija dar 
:r tas faktas, kad ji. lietuviu tik 
• 'v. milijcnu skaito. 

Tas vieni !< prieštarauja tie tik 
rusu cenzams, bet tas priešingas 
ir : kaitliavimams pačių lenkų pa- 
darytiems; kaip. pavyzdžiui, skait- 
liavimas p. l'roszynskio, kuris 
keturis milijonus lietuviu priskai- 
to. Is čia aišku, kad tie 2,151.761 
yra lietuviai. 

Dabar, jeigu tuos lie- 
tuviui (kuriuos J. Grabiee lenkais 
įkaito iš atžvilgio "zdroucj poli- 
tyki narodovvej." <<a l "uyzyskaė 
prze rijające u art nki politycznc 
i Ppolcezne dla .vego rozuojit 
narodouego"), — jeigu tuos. sa- 

kau, 2.151.761 lietuvių pridėsime, 
prie tų 4..120.742 lietuvių, kuriuos 

Rusijos yrbo.se, su lyg cenzo, ra- 

dome. tai ir atrasime, kad lietu- 

vių buvusios Rusijos rybosc yra j 
6.^8r.SOl srvventoiai. 

f>abar mato,e jog tarp šitos I 
r kaiti:nes. paremtos lenkiuku isto- 
riku išvadžiojimais, ir tarp tu 

6.013,470. kuriuos męs nuspręn- 
rlžiamai skaitant raiuianic, yr*a 
skirtumas 568,073, arba suviršum 
pusė milijono. 

Kaip tai išaiškinus? Kelios ga- 

limybės ?.p: i reiškia. Męs priėmė- 
mc, jog gudų Lietuvoje yra mi- 

lijoną:; ir, kad poliokų yra kitas 
milifbnas. (ialima. kad vienų ir 

kilu yra mažiau ir iš jų drauge, 
susidaro tas skirtumą. — 568,073 
gvver o jų. 1 Sivlyg to, reiškia, 0. 

581,503 lenkų yra teisinga). 
Antra galimybė yra tokia: su- 

Ivg cenzų męs randame, jog lie- 
tuviu Rusijos rybosc yra 4,429,742. 
Męs priėmėme, jog jie visi gyve- 
na etnografinėje Lietuvoje. Ži- 
nant, jog lietuvių visur yra po 
Rusiją išbarstyta — ir tai labai 
daug, (išeiviai, j Srbiriją ištremti. 

'\ kariumenę paimti) galima, kari 

tas skirtumas 568.073 gyventojų, 
reiškia lietuvių skaitlių Rusijoj, 
per tai mažina tą 4.420,742 ir ša- 

lina, skirtumą (reiškia; 6,013,470 
butų teisinga). 

Trečia galimybė: Atskiriant 

latvių skaitlių, męs priėmėme jų 
skaitlių sul; g cenzo ant 1,000,000 

gyventojų. Sprendžiamai gi lat- 

vių yra daugiau, — sakomu [,500. 
000 gyventojų. Jei nuo lietuvių- 
latvių skaitlinės (5,529,742) atim- 
sim š*j latvių skaitlių, tai gaiusim 
tik 4,029,742 lietuvius. Prie jų 
pridėjus skirtumą iš "lietuviškos 
puses" (2,151.761), gautume f>. 
181,503 lietuvių. Tarp šios skait- 
linės ir musų sprendžiamosios 
skaitlinės (6,013.47^) yra skirtu- 
mas tik 168.096 gyventojų. Ši len- 

gva išaiškinti faktu, jog daugiau 
negu tiek lietuvių gyvena Lenki- 

joj. kurių lenkai nei nemano skai- 
tyti lietuviais. 

\ įsos sios trjs galimybės kalba, 

jog vidurini* tų dviejų skaitliniu 
citra yra tei: inga. Ta viduriu? 
cifr.> yra: 6,297487. Tas reiškia, 
jog lietuvių etnografinėje Lietu- 
vos dalyj ir abclnai Rusijos ry- 
bosc, yrą 6,297,487. 

Abelnas Lietuvių Skaitlius. 
Dabar pažiūrėkim kiek lietuvių 

yra išviso 
Prūsų Lietuvoje, sulyg vokiško 

cenzo, kaip jau esame matę, yra 
106,305. Pricšalriniu laiku, sekant 
lietuvių kilimą Didžiojoj Lietuvoj, 
matėme, kad lietuvių skaitlius 
spaičiai aaigo. Tas pats buvo ir 
F rusų Lietuvoj. Ir todėl viršpa- 
duota Prūsų Lietuvių skaitlinė 
padaryta dar 1900 metais, neabė- 
jotinai yra permaža dabartiniu 
laiku. Reik manyti, kad tikra: 
lietuvių skaitlius Prūsų Lietuvoje 
iaug arčiaus stovi prie 5oo,ooo. 
Tą skaitlinę lietuviai ir priima 
kaipo arčiausiai tikrenybei atsa- 

kančią. 
Suvienytose Valstijose. kait> jau 

pirmiaus buvome minėjy, cenzas 

paduoda 211,235 lietuvių. I'>et su- 

lyg .skaitliaus delegatų, dalyvavu- 
sių Lietuvių Seime Xew Yorke, 
tai atstovauta arti 700,000 lietu- 
vių. Taigi šis fakt'as tik ro'io mu- 

<ų žmonių tautinį neapsisvietimą: 
j i o tarp lietuvių lietuviais yra. 
bet ccuzj užrašinėtojams jie ne- 

moka pasisakyt, Ikuo esą. I r nedy- 
vai tad, jog cenzo rubrikose 
;i>irt Įvairių tautinių grupių, 
randasi "Latvių-Slavų" rub- 

rika, siekanti net suviršutn trijų 
milijonų žmonių. 

Žinomu vienok yra daiktu, kad 
tokios kombinacijos, -kai "Letto- 
Slavai" nėra. Vadinasi, — tai 
Ualtiko pajūrio gyvento/ai, nemo- 

kanti už save kalbėti. Suvienyto- 
se- Valstijose tad yra 700,000 
lietuviu. 

Apart to, via lietuvių Kanado- 

je, Anglijoj, Škotijoj; gyvena jų 
Brazilijoj, Argentinoj ir Afri- 

koj, — daug jų duonos kąsnio 
jieško po visą svietą; bet, jų 
rekordų neturint, męs jų nei ne 

skaitysime. Čia suvesime krūvon 
tik žymesnes lietuvių skaitlines: 

Valstija: Liet. skaitlius: 
l'o Rusija 6.297.487 
Su v. Valst 700,000 
Po Vokietija 500,00c 

Tšvi: > 7497487 

Arba pus-aštunto milijono. 

Ti.fcj <ip slk a it 1 i "vy i mąft )ad a jv. tiki- 
mės meperžTengčme nei galimy- 
bės rubežių: priešingai, gal mažu 

perankštuose rėmuose pasili'kom. 
Dabar ir šiądien daug lietuvių 
skaitosi ne lietuviais; dar ir šią- 
dien daug lietuviu yra svieto pa- 

juoka, vieton -būti savimi. Tarp 
nuu daug yra lietuvių, kurie yra 
labjau paliokais, negu patys pa- 
liokai ; labjau rusais, ne^u patys 
rusai, nors tame jokio proto nera. 

Senieji grekai sakydavo: di- 

džiausias mokslas yra pažinti 
save. Dabartinės gadynės mok- 

slas, visose savo dalyse, vienu 

balsu, sako: aukščiausias žmo- 

gaus pakilimas bei išsilavinimas 

yra buti savimi. Kas tad. 

lietuvių esant, gali kreipties nuc 

lietuvystės, nesiteršiant it" neže- 

minant pats savęs? Mūsų skait- 

lius augs. augant musų susiprati- 
mui, jog męs esame lietuviai. 

Sekančiuose musų straipsniuo- 
se męs kreipsimės prie ūkio. pra- 
monės. pirklystės ir komunikaci- 

jos. kaip jos apsireiškė prieškari- 
niu laiiku Lietuvoje. 

(Toliaus bus) 

Dt. J. Šliupas. 

SUOMIU ŽEMĖ, 
Rusija, kariaudama su švedais, 

1809 m. užėmė Suomiją, ir l;rc- 
drichschtadto santakoje Suomiai 

pateki/ j tam tikrus tiesos -prie- 
tikius su carais. Kokie gi tie 

prietikiai ? 
Tais metais Alex.Midras I pri- 

pažino Suomijos įstatymus, kokius 

ji buvo bendrai turėjusi su Šve- 

dija: o manifestu 1876 m. caras 

patvirtino, kad visuomet -užlai- 

kys Suomijos atstkirą konstituci- 

ją jis pats ir ja įpėdiniai. Taigi 
Suomija nebuvo inkorporuota j 
Rusiją, kaipo jos integrale dalis; 
bet liko autonomine valstybe po 

Rusijos virsvalda. Ant tos ken- 
stituci jos prisiekė taipgi AIex- 

andro I įpėdintai, ir toji atmai- 

nyti ar susiaurinti pasiliko ga- 
!iira tik Suomiams 'pritariant. 
Tokiai. principais itjmčsi įSuo- 

mijos savystovumas ir jos būty- 
bė, ką nuolatos išreiškę yi"a jos 
atstovai. 

Jau nuo 1809 m. Rusijos val- 
džia stojo kovon s-n tuo dėsniu 
ir varžė Suomijos autonomijos 
nepaliečiamumą, ir tad pradėjo 
elgtiesi su ja taip, lyg ji butų pa- 
valdinė šalis: manifestu vasario 

5 d. paskelbė, kad įstatymai, 
leidžiami Rusijai taikomi busią 
ir Suomijai, kuomi pasako, kad 
Rusija gali be atodairos spręsti 
Suomijos likimą. Kelių metų bė- 

glyje sustojo Suomijos įstatim- 
davystė ir jvyko jos valdžios dez- 

organizacija. Mėginta buvo 

Landtagas prašV.linti, kuris laikė- 

si savų teisų, o jau didejai ka- 

rei piasidėjus ji? netapo sušauk- 
tas : ketina net dalis Suomijos 
priskirti prie rusiškų gubernijų. 
L'apkričio m. 1914 in. "Komite- 

1 tas Suomių reikalams" sumanė 
tūlose Suomijos srytyse įvesti 

rusišką valdžią, rusišką policiją, 
rusišką kalbą, o jau mokyklose 
rusiškoji kaM)a turėjo tapti 1110 

kininrosi kalba. Rudeniop 1915 
m. Dūmos posėdžiuose darbo 

grupės nesurinko nei 30 panašų, 
reikalaujančių atšaukti žygius, pa- 

darytus prieš Suomių konstitu- 

ciją. o valdžia nesiliovė leidusi 

vi m virtynę įstatymų priešingų 
konstitucijai, net nusprendė ru- 

siškąją kalbą įvesti Suomijos ad- 

mini^racijon, mokyklose ir uni- 

vcrsitctan. Suomijoje tapo pa- 
skelbtas karės padėjimas, nors ša-1 
liai uegresė iš svetur militarės 
operacijos, kaip kitur imperijoje, 
jeib tik š'alį druČiaus replėmis su- 

kabintu ir iš jų nebepaleistu. Ir 
net apšviestieji Rusai manė, kad 
valdžia jau ipadėjo nauja teisiš- 
ką pamatą prietikiams, nuo kurių 
v'alsjtybės galyl)ė nebeatsitrauks, 
ir kad Suomijoje pamatiniai ]*>- 
litinės ir tautinės būtybės įsta- 
tymai taps tokiu budu atšaukti. 
Tad Suomijos klausimas yra 
teisių 'klausimu: norėtu tautai at- 

imti normalis konstitucijos gy- 
venimas, ko žinoma tauta pripa- 
žinti iš tolo baidėsi ir liovėsi ti- 

kėjusi j Rusijos Dumą, valdžią ir 

tautą. 
Suomija—Europinis 

klausimas. 

Ar svietas gali Suomiją pa- 
likti Rusijos tikslui? Ar tai tik 
Rusijos vidujinis yra reikalas? 
Ar tarptautiniai įstatymai nelie- 
pia i tai įsimaišyti ? Ar tai ne- 

turi europinės reikšmės toks da- 
lykas? Leidžiant, kad tarptauti- 
niai įstatymai neliečia suvereniu 

valstybių prietikius, ni ar pridė- 
tinės valstybės, kaip Suomija, so- 

cfaliai etišku atžvilgiu imant, ne- 

turi tarptautinės reikšmės? 

Suomiai turi savo ryškią indi: 
jviduak; ir valstybės sąmonę; tad j 
I Suomija yra valstybė d c .ju- 
re ir turi valstybinį teisių su- 

tvarkymą: Rusų gi ten vos too,- 
doo gyventiliai teįsikurė. Neste- 
bėtina, kad tarptautinė moralė ne- 

leidžia kitaip Į jų klausimą žiū- 
rėti, kaip tik kad tarptautiniu ibe- 
esant ir ji turės rišti tautų kong- 
resas santaiikos metu. Tai pa- 
tvirtina ir juristai, kai]) Pillet bei 

Delpceli (La cpitstion finlandaise. 
1900) ir F. M. van Asibeck (On- 
dersock naar den juridiseben 
\verldbomv, Suomiai !<o- 

• 

vojo prieš didžiagalę, ir Euro- 

pos kultūrai svarbu yra apginti 
silpnesnieji Ar -šaip ar ta'p 
imant, kongresui įprisSeis Rautu 

klausimas tvarkyti sulvg tarptauti- 
nės sąmonės ir ,'tautų atstovai 
reikės išklausyti. Juk jau I>cr- 
lino kongrese 1885 m. Graikijai, 
nors ji laikoma buvo "nesubren- 
dusi", leista buvo išreikšti savo 

norus ir patėmijimus (observa- 
tions). Rumunija, tuomet kuni- 

gaikštija po Turkų viršvakbba. 
per savo atstovą išreiškė savo 

tautines nuožvalgas ir tik vėliaus 

pats kongresas tepripažino ją su- 

verene. Berods, ten atsakyta Ser- 

bijai ir Montenegro, kurių kul- 
tura buvo žema, ko-nors reika- 
lauti, nors Rusija jas u/taravo. 

Taigi čia Berlino kongresas lei- 
do nesiuverėnėms valstybėms bent 
pusiau oficialiai, lyg susigėdys, 
svarstyti tarptautinius reikalus. 
Ar tai tautoms nėra — m o d r. s 

p r o c e d e.-n d i 1 Tautos turin- 
čios politiškas, teisiškas ir kul- 
tūriškas tradicijas, turi gauti r a- 

put standi, ypačiai jeigu da 
bartiniu laiku turi savo atstovy- 
bę, kaip Lietuvos Landcsrata. 
arba Suomių ir Ūstu Landtagai 
O sttoniiai nuo kongreso reika- 
laus, kad pripažintu jų šalj, at- 

skirai nuo Rusijos, kaipo suve- 

renu valstybę. 
Be nutarimų i8oq m. jokių ar- 

tesnių ryšių tarp Rusijos ir Suo- 

mijos d c jure nėra. Jie turi 

savo administraciją, savo įstatim- 
davystą, savo mokyklas, ir Ru- 

sijos jsikišimas j ta? funkcijas 
užgaudavo Suomių gyvasties ner- 

vus. Kas nesutiko su jų teisė- 
mis, tai jie pripažino be vertės 
ir atmesdavo. Tik atmesti ne- 

galėjo užrioglintą iiems Rusijos 
monarchą. 

Konstitucijos pair?,lar. Įdėta yra 
valdžios forma iš 1772 m. kuri 
žinoma, jau nusenėjo: bet Suo- 
miai negalėjo jos taisyti nei pla- 
tinti, bijodami, kad Rusija, nors 

inderekte, nepakenktų tautos ap- 
sisprendimo teisei. Monarcho 

g'alyibė buvo bent pastarais 2 o 

metais nedraugingu jiems gaiva- 
lu, ir žinoma, Rusijos galingieji 
vengė leisti reformas Suomijoje 
daryti kaip va: ministerių atsa- 

komybę įvesdinti, Landtagui pra- 
platinti biudžeto teises, muitus 
uždėti. neprigulmingą augščian- 
sią teismą Įvesti, padidinti religi- 
jos laisvę ii t.t. Nauja konsti- 
tucija butų galėjusi padidinti 
tautos atstovybę, ir panormalint 
šalies plėtojimąsi; bet ką pradėsi, 
kad monarchas linkėjo vienatiniai 
Landtagą panaikinti artimoje atei- 

( 

tyje! Rusija troško savosna 
rankosua užgriebti finiiiisu-., vals- 
tybės ekonomiją, vienok Suomiai 
kratė rankas, nenorėdami prisiim- 
ti atsakomybę už Rusijos netvar- 
kų pinigyną ir jos valstvbės sko- 
las. 

Neteko Suomija savystovės ar- 

mij s; bet moka Rusijai jo.ojo,- 
ooo markiu už tok] pavadavi- 
mą; tariaus kokią liesą turi Ru- 
sija plėtoti savo militarę galv- 
bę lėšomis Suomių tautos? Rei- 
kėtų, kad Europos galybės savo 

sutartyse bent neutralizuotų š'ali. 
Šiaip vienybė su Rusija esti 
co.nl ra naturam, 

llemlrų interesų ir maža tarp 
Rusijos ir Suomijos, nes šita yra 
linkusi prie vakarų orientacijos, 
kaipo jau naturalės. Ir sunku 
rasti modus v i v e n d i tarp 
abiejų šalių. IUitu Suomija ly- 

suverėnė; bet Rusija nepratu- 
si Lygybės nriticipus respektuo- 
ti! O buti viena puse prikul- 
minga šalimi — Ėtat a part, — 

sunku, nes stipresnieji visuomet 
lamdo silpnesniąją ir nežiūri aip- 
ruberžiavimų. Nelieka kas kita. 
kaip valstybės individualybė. Iv 

pa vyzd i s Austro-Vengriškos val- 
stybės negali atvesti prie geisti- 
nų rezultatų, nesą bendrose Įstai- 
gose Suomija neturėtų tiek in- 
tako* kaip Rusija, ir noroms-ne- 

noroms patektų po jos tikslų le 
tena. Išeina, kad norint balansuo- 
ti, atsverti Rusiją, reikės Euro- 
pos galybių gvarantiios. Ta 1 ši- 
tai Suomijos postulatai: i. Suo- 

mijos klausimas vra tarptautinis, 
o ne vidujinis Rusijos klausimas. 
2. Išrišimas to klausimo pasibai- 
gto su atskyrimu nuo Rusijos, o 

apskelbimu neprigulmu'bės. 3. 
Jeigu tatai neatsiekiama bu- 
tų, Suomija reikalauja, kad 
gvarantuota taptų plati autono- 

mija, kur šalis turėtų pilną ap- 
sisprendimo tiesą ir tauta salė- 
tu plėtotiesi <be jokių kliūčių. 

I»e tautos pritarimo neturi įvykti 
joks permainymas jos teisiško 
stovio. 4. Europoje ir Amerikoje 
kultūriniame sviete turi susida- 
ryti eommun,is opinio, ne- 

leidžianti Rusijai kitas tautas 
skriausti ir savo užgriebimo tiks- 
lus platinti. 

Rusijos anarchijai tebesiaučiant, 
lapkričio 15 d. 1017 m. Land- 
tagas apskelbė turįs augščiausią 
Šalyje galybę ir skubina išdirbti 
pamatinius įstatymus vaklymosi 
formos. Štai kas siūloma: 

1. Suomija yra respublika su 

savais valstybės įstatymais. 
2. Įstatimdavystės galybė pri- 

guli Landtagui. Vyriausioji iš- 

pildymo galybė esti patikėta res- 

publikos prezidentui. Šalies val- 
dymas įteiktas esti Valstybės ta- 

rybai. susidedančiai iš ministerio- 
pirminini'o ir keleto kitų minis- 
terių. Teismo galybė pavesta ne- 

priklausmiingiems teisėjams. 
3. Pasiūlyti ;niaują .įstatymu 

projektą ar senų įstatymų atmai- 
nyirą turi. liesą Landtagas ar 

prezidentas per Landtagą. Pa- 
siūlymą apdirba valstybės taryba. 

4. Landtago «užgirtas įstatymas 
esti skaitomas valstybės taryboje 
prezidentui, kuris liepia įstatymą 
viešai paskelbti; bet jeigu jis 
randa įstatymą netinkamu, tai pir- 
mu syk gali liepti Landtagui 
dar kartą jį apsvarstyti. 

5. Prezidentas renkamas Suo- 
mių tie: *oginiu balsavimu 6 me- 

tams. Rinkime dalyvauja tie, 
kurie turi tiesą rinkti atstovus. 
\ asi ukėsai turi lygų balsą ir 
kiekvienas balsuoja už vieną kan- 
didatą. 

Rinkimai į/yksta sausio 15—16 
>.! Kas gauna daugiaus kaip pu- 
sę b. Įsų, skaitosi išrinktas. Jei- 
gu r ei vienas negauna tiek daug j 
ba'sų, tai vasario 15—d. esti 1 

1 nauji rinkimai, ir balsuojama už j 
tris kandidatus, kurie pastaruose' 
rinkimuose buvo gavę daugiausiai 
•balsų. Kas dabar l'aimi didumą 
balsų, tas skaitosi išrinktu. 

6. Prezidentas ar/ima savo urė- 

dą balandžio 15 d. ir prieš Land- 

tagą viešai prisižada, kad "tei- 
singai i'.* tikrai pildys ir užlaikys 
žemės valstybės konstituciją ir Įs- 
tatymus ir visomis jiegomis (la- 
bas Suomijos žmonių gerovę. 

j valstybės tarybos Jūrius, ku-' 
rie turi turėti landtago įsitikėji- 
mą, prezidentas pakvieči'a teisin- 

gus ir gabius Suomių piliečius. 
fialiatis § 10 sako, kad nau- 

jieji įstatymai busią pamatiniais 
įstatymais, ir tuomi atšaukiama t 

"" «'■»» wiii»iw|— M99mm MMNPimi 

esti vnl«U'.ios forma iš 177J m,| 
taipgi atšaukiama I/<Sj m. su-j si vienijimu ir at vangumo aktas, 
kaip lyginai ir kiti įst'atymai, ku- 
rie prieštarauja naujiesiems. 

Anot Tyonuies nuo įpradžios 
1918 111. Petrograde jau veiks 
Suomiu lokacija,.o Suomijoje 11c- 

1 •:•!:!<s rusiški 1 ^encral gubernato- 
rei u &. Tiktai Suomiu pinigais 
tebus mokama u/, valstybės gele- 
žinkelius: naminiuosr susineši- 
muosc tik suomiški ženklai tebus 
pačio panaudojami, o kaip bus 
su tarptautiškaj'u komunikacija, 
tai dabar dar nėra žinoma. 

f ržėmus Finliandiją vokie- 
čiams. ju valdymosi plianai žy- 
miai persikeitė ir dabar, sakoma, 

inli m Ii ja jau linksta prie 1110- 

narchiŠko biulo valdymosi J. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CIIIM3GAS 

3315 Su Hjlsted Si, Chlcao, 1:1. 
Tel. Boulevard 7179 

Strenu Skaudėjimas 
yra vien simptomas draugaujan- 
tis kitiems nesmagumams. Tatai 
paprastai paeina nuo kokios nors 

inkstų arba pūslės betvarkės ir 
reikalauja greitos priežiūros ir 
gerų gyduolių. Tokiuose atsitiki- 
muose męs patariame vartoti 

evera's 
Kidney and Liner Remedy 

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų). Pamėgink ją nuo per- 
tankaus arba nuo skausmingo 
išsišlapinimo, arba duokite ją vai- 
kams nuo lovos šlapinimo. Ji su- 
teiks palengvinimą nuo geltligės 
ir skilvis rugštumo ir prašalina 
tinimą kojų. Pilni nurodymai 
randasi prie kiekvienos bonkos. 

Kaštuoja 75 ct. ir $1." j. 
Parsiduoda visur aptiekose. 

W. F. SEVERA CO. 
CEPAR RAPIDS, 10WA 

DR. O. C. H KINE 
DENTiSTAS 

OFISAS; Kamp. 31 ir So, KalsiedSt. 
(G)venmas tirs Aptiokos;. CHIGAGO. 

ANT PARDAVSlVSa 
Atvažiuok į didžiausią lietuviu u/;ininkų koloniją ir 

buk išdirbčju. Męs turime ir parduodame ant visai lengvu 
išlygų 30,000 akru geros žemes prie Phelps, Vilas County, 
Wisconsin. Nuo tos žemės yra didieji medžiai nukirsti 
apie devyni metai atgal taip, kad kelmai yra visi išpuvę ir yra lengva nuvalyt. 

Vienos išlygos yra sekančiai: $300.00 pirmu įmokėjimu. 
o paskui nereikia daugiau jokių mokesčių mokėti per pen- kis metus, kaip tik taksus ir procentą.. Laisvės Bonsus 
(Liberty Bonds) priimame pilna verte, kaipo dali mokesčio 
ant ukčs. Jeigu jus gyvensite ant savo ūkės, tai męs jums 
duosime ant maisto per vasaros sezoną, po $20.00 už 
kožną akerį ką jus nuvalysite ir suarsite patįs dčl savęs. 
Męs jums parduosime namų statymui materiolą už fab- 
riko kainą. 

Žiemos laike galite gauti darbą į lentų pjovyklas. che- 
mikalu fabrike, arba pjauti medžius del chemikalų fabriko, 
už gerą užmokestį. 

M?s parduodame gyvulius ant lengvų išlygų. Ir sko- 
rnamc pinigus del statymo triobų. pagerinimo savo ukcs. 

Gera turgavietė arti tavo durų, geri geležinkeliai, mo- 
kyklos arti. ir geri keliai į visas puses. 

Męs turime keletą ūkių, su įtaisymais, kur galite at- 
važiuot ir pradėt gyvent, taiposgi ant lengvų išlygų, su 
toms ukėms duodam vieną arklį, vieną karvę, dvi kiaules 
ir 20 vištų. 

Męs nelaikome agentų, tai atvažiuokite patįs į musų 
ofisą, ir apžiūrėsite žemę, ir išsirinksite vietą del savęs, 
jeigu negalite atvažiuoti šią sąvaite, tai rašykite mums 
šiądien, klai'.sdami tolesnių išaiškinimų, adresuokite: 

SAN30RN LAND CO. 
Dept. O, Phelps, Vilas Cc., wis. 

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius. 

Didele Lietuviška Krautuve. 
Užlaikau laikrofiiiv. r.icihis, bratualietus, ir kitrs auksinius daįktus, ir \įsa> kitas lietuviškas knyca?, kaip ilvasišl as taij> ir svietiškas. Taįpgį yra djti•-!js pa- sirinkimas gramafo:)!} iv rekordų. Ci-j paminėsiu tik kelįs: 

Columbin ("rjfau'ila 
likčiau parodyta ant 
pavcislclin vra pi- 
Kiausi prekėje Co- 
lumbios išrlrbtg iiv 
struincntij. Turi aiš- 
kų ir ivel'i liais.-j 
ir Rrajina 10 ir !2 
coliniu.s rccordtis. 

KAINA $18.00 
Colunibia Gra- 
fonola, tokia, 
kaip ant pa- 
veikslo, yra an- 
tra pigiausia 
prekėje. Kaina 

$30.00 

Kaina $45. OC 

beturi nusiminti, 
idant no pnli išgit-ti 
lialso Knrsiaiitiij ■.vir- 
to nrti<ttj. kadmiai 
jie ne n! ikviko ju- 
sij gyvenino vieloje. 
Nusipirk i it? «i a 
'anolą i> kurin ya'.i 
išpiršti visų artistų 
balsus koki; tik no- 
ri ir ks.la nori. ! 
KIrajina 10 ir 12 io- 
linius rekordus. 

Rekordų via visokių įvai- 
riausių lietuviukų, rus!*ų, 
lenkiškų, angliškų ir t: t: 
Kaina pu 7jo. Kiekvienam 
pareikalavus pasiunčiu k !a- 

K 2356 Lietuva Tėvynė Musg ir Tykiai Nemunėlis tęka. K 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime knva. F 1169 Kiną garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė 5350 Naujoji Gadynė. Dailius. 
3624 Kur Upelis Teka. šienapjūtė. 
3625 Sudiev Lietuva. Miškas Ūžia. 
?6;;6 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

i\ nu ji Rfkoriiai 
K ii')h Eisiu Maniai pasakysiu ir Ilernužėli nrsvoliok: 1". 3799 Vilniaus i'olka ir Tamsioji Naktis, valsas. 
K 3796 Kur Vėjau Pučia ir Esu Garsingas Vyras. E 3796 Jau kad aš Augau ir įi:j Nedėlėlę 

Norint pinigus galit prisiųst iskalno, arba užmokėti tavora prjįniant. 

J. F. BUDR5K 
3343 So. Halsted Street Chicago, 112. 

Reikalingi Agentai 
Prakilniam Darbui! 

ŪKTU VOS ATSTATYMO BKXI)RO\'KI reikia 
agentų-įgaliotinių visose Amerikos Lietuvių K<>1 i mijo 
se. (iero,s išlvgos. Užtikrintas pasisekimas. Lai a t 
sišaukia darbštus vvrai, kurie nori patarnauti Lietu- 
vai ir u/.sidarbiauti sau. 

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 
Reikia taip pa' ir agentų užrašinėjimui bendrovės 
leidžiamo mėnesinio laikraščio "L 1 K T U Y O S A T- 
STA T Y M A S". 
Atsišaukite šiuo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPMHNT CORPORATION, 
320 Fifth Avenue, New York, N. Y. 

Airerikcs Lietuvig Mokykla 
Mokinama: angliškom ir U»;tun-»- 

lios kalbų, aritmetikos, ki.yy vtMjf- 
btC'B, stenografijos, typcvvriuub, 
pirklybos teisių, Suv. VJ.-t. istori- 

jos, ..belnos istoiijt giM>graf>J*>* 
politikinė;} ekonomijos. piticivatGa 
dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo s ryto 
iki 5 po pietij: vak. nuo 7:30 iki 

9:39 
310G 3o. Ilalstcl St., Chicagcr, ill. 

Dr. K. Dranoelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phane Drover 5052 

Chicajjo I 

Teatras 
3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 

Sukatomi ir nedtliomi 1 v;' po pietų. 

Zeniai Icc 
Viršui 10c 

Cia prirokuojama Ir kares mokestis 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui i i 11050 laika 

Tihpkiu Yardi 3CJ4 

Dr. P. G. Wiegaer 
PrlimiSB* va'aado!*: rijo S Iki 1211 ryt* 

Ir nuo 7 ik! 9 vakar* 

3325 S. Kalstei Su Ciicajo, !ll. 

'OSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS » 

Veila visokios bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
09 \V. SVashington Street 

Roos 1003-1009, Tel. Central 2579 

3214 So. Hilsted St., TjL Ytrds 7271 
s ,CHICAGO, ILL.*^" 4 

OfisoT«l.Ganai 114 Kamii Tei. Casai2V8 s 
Vii.: I—6 ;of!«t Kin!| v <( daną j 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

-ir ■ 

Chirurgas 
Gyvenimas: 

731 W. 18th St.,netoli Halstcd St. 
Ofisas; 

1901) S. Halstcd St., kampas 19tos 

BUK ŠOFERIU 
a. N'i'k: mot i,<• uv«> tolis di«1o- 

i aika y:-,', jiau -" ti l vie- 
;!s šc! i* r i 11 reik;i::ivir;i? kaip da- 
bar. Męs diin Ir.užvVminiH 
kiek vi"ti:irr. pjliaLv'im ku;us 
rupu n nkyklojf. m kintme pa- 

siiunulojinic ir. ':v.(!:tr."m:s Kibo- 
momis — nuo: -klua > /.inimas ir 
prakti!:a vv.in»*ji»:automobiliais 
visok'n ru-in. Prityrę mašinistai 
pamokls tannst^ ir ntfoiks tiu- 
kamus p-Hari ns ir nt:r< dymus. 
Muša mok M .i netrūksta goriau- 

\ yitj aut ainliilii! ir ki;ii prtetaistj. 
Užtikrinamo iamistai kad tnojaus 

i gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kur as 
$25.00. Fodiral Ass'n of Auto 

j StiRinccrs, 1214-16 Jack.ou U!d 1 (Inc.) 
1 

Ką Reikia 
Išrasti 

JAIGU uorito i'.inuti. ką i 
rasti ir kolei i£i*.;dimai s >'i 
bmi reikalingi, tai rai-yk 
reikalaudamas mu.sų Lietu- 
viškojo kalboje knysut i>. 
v. "LIETUVIUKAS IbRADi.- 
JAS" kuriij, k i I< \ ^ ■ 111 i 
s-iuntiame "DYKAI ir ji 
Jums par'>dy.; ką IŠRASTI, 
KAIP GAUTI PA5TENT4 
ir KAIP JI PARDUOTI. 
AMERICAN EU ROPEAN 

PATENT 0FFICE5 Ine- 
25'i B.'0sdway L.', Ksw York, N *'. 

Pliurte Cr.rnl 5395 

J. G. NtZLAISZKIS 
Ocnomlis 

Koniraktūrius ir Kamu Ststeias 
2123 W. 23r.l ST. CHICACO 



lietuviu Uokos už Laisvę. 
Trur tran-latinn (ilrd with thr prMtmastcr 

'3t ( hicaKO, JII., nn 26lh rlav of June, 
l'MH. .vi rri)uiri'i| l>y l!ir ari of Octeher 6 
I«il7. 

Birželio 22 d. s uit a sas: 

Antanas Marckie (lietuvis) iš 
< liicagos—mirė nuo žaizdų. 

Zigmas Branskis iš Svracuse, 
N. Y.—užmuštas mūšyje. 

Stan. Vaiciechauskas iš De 
troit, Mieli.—užmuštas mūšyje. 

B i r ž e 1 i o 24 d. s u r a ša s 

Martynas Papcckas iš l'.a'ti 
niore, M d.—sunkiai sužeistas, 

jonai; Paradas iš Detroit, M i 
< bigan—sunkiai sužeistas. 

Birželio 25 d. su rasas: 

Juozas Kasparas tš Chicatjo 
užmuštas mušvje. 

Izidorius Čarniauskis iš Chi- 
cago- užmuštas mūšyje. 

SEIMINĖS KIBIRKTĮS. 
Delegatas Dėdynas iš \Yorces- 

ter, Mass., 'karštas vaikinas ir 

►"■raudonas," dainai kabintda\osi 
prie adv. Bračiulio iš Chicagos. 
Pagalios vai'ki.ivks tai^> Įsidrąsi- 
no, (kad laike sesijos viešai pa- 
darė patėmijirrn. kad "matyt 
nuisŲ advokatai nepažįsta ista- 

tym u..." 
Adv. Bračiulis atsistojas, ra- 

iniai sako: 
— Nežinau, už >t;ą Dėdynus 

vis toks -pi:ktas ant mainęs. Tur- 
būt už tai. kad vakar, 'kuomet bu- 
vome bei/mente. Dėdynas norė- 

jo gauti alaus, bet negavo, nes 

aš patariau, .kad jam duotu stik- 

lą—pieno... 
— Ha, ha. ha!...—delegatai. 

Ąt * 

Delegatas Satkus iš Roseland, 
111., .priėjęs po seimo prie kitu 

ėikagiškių delegatu, 'klausia že- 

maitiškai : 
—■ Tai kada važiuosim ■na- 

m i e 
^ 

Delegatas Žemantauslkas iš 

VVaterburio: 
— Kad jau esi namie, tai kam 

dr.T važiuoti? 
* * 

Pasiuntinys nuo jkuchoriaus, 
valgydinusio nekurtuos delega- 
tus, Skundžiasi: 

— Yra delegatu, kurie valgo 
pietus, bet irrenori už juos mo- 

kėti. 
Delegatas juvrgelionis iš Cbi- 

eagos pamažu 'keldamasi nuo sė- 

dynės : 
— Tai... tai... ir aš nemokė- 

jau... Pamiršau... 

Delegatas iš šalies: 
— O, valgyt tai nepamiršti... 

Nors niekas tienori mesti bė- 
dos ir sarmatos ant delegatu, 
bet laike seimo sesijų salėje bu- 
tą ir "paršu," kaip matyt iš se- 

kančios statistikos: 
1. Dingo dvi slkrybėli. 
2. Keletas delegatu neužsimo- 

kėjo už valgj. 
3. Dingo nuo 'komisijos stalo 

rašomoji plunksna (fountain 
pen). 

4. Dingo vienas lietsargis. 
5. Nekurie "pamiršo" užsimo- 

kėti už viešbutį. 
Delegatas Živatjkait'skas iš 

Scrantono aiškina, kad tai turi 
buti "bolševiku darbas." 

Delegatas Bračuiis, •patvirtin- 
damas: "Šiu»r,—rami cxpropriaci- 
ja." Delegatas 

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
STOVIS. 

Lietuvos Žemės Ba/niko nariai 
malonėtų tankiau matyti rezul- 
tatus naujai prisiaršiusiųjų na- 

riu ir pinigų įplaukimo. 
Taigi nuo šio laiko tankiau, 

po kiekvieno rokundų savvedimo, 
garsinsime laikraščiuose narių 
skaitlių ir sumą jmolkėtų į or- 

gani/.acijinį L. Banką pinigų. 
Ir taip. iki 'bižrelio (June) 20 

d. i<>«8 m. prie L. Banko na- 

rių yra prisirašę 850. 
Pinigų yra: 
Kontraktai rubliais ... .fo.ooo 

Casli rubliais 6.94" < 

Viso rubliais"... .66,947 j 
Kaip matome, L. /. l>ankoj 

st<>\ is. n»»rs galėtu Imti geriau,! 
yra neperblogiausias. Rusijos 
Lietuviai, 'kaip paskučiausios ži- 
nios parodo, turi taipgi surinkę 

.tarp šimto rr dviejų šimtu tu tik- 
stančiu rublitj. Banko egzisten- 
cija tokiu buflu yra visiškai u/.- 

tiikrinta. 
Reikėtų, ir męs ištik rujų lau- 

kiame, kad kiekvienas Ameri- 
kos lietuvis, jei dar prie Manko 
nepriguli, prie šitos tėvynainiš- 
kos jstaigos prigulės. Aš ma- 

nau, ik i dk v i era s lietuvis ir lie- 
ti 1 v t". mylinti savo k ra'tą, i- ka- 
rės suvargintus brolius lietu- 
vius tai padarys. 

Kun. Jon^s Žilinskas, 
320 Fifth Ave., Room 305 

\evv Vork City, X. Y. 

PIONIERIUS VISUOMET 
VEDA. 

Dvidešimt clevitii indai atgal 
Trinerio Amerikoniškasis Kartaus 
Vyno Elikscris buvo atneštos rin- 
kon, pionierius šioje šakoje, šit 
puikaus vaisto populiari.škuinas 
augo ir visuomet vrulu esti. nėra 
kito atitaisymo, kuris viršytu Tri- 
nerio Amerikoni Si\«l Eliksirą viriu 

rių ir žarnų valime, prigelbstinS 
virškinimui, alki > atitaisymui i; 
sndrutinimui abelnai vi<o; sute- 

mos. Jis prašalina vidurių užkie- 
tėjimo. nevirškinimo. galvos skau- 
dėjimo, migremio, nerviškumo ir 
al'/clno silpnumo priežastį ir 11. 

Todėl Jus neprivalote imti bile 

pigų pamėgdžiojimą. Reikalau- 
kite Trinerio Amerikoniško Elik- 
siro! Kaina Sr.oo aptiekosc. 

Del reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, išsinarinimo, tini- 
mo, skaudžių raumenų, nuvargu- 

sių kojų ir t. t. Geriausis vaisto? 

yra Trinerio Linimentas. 

Aptiekoje 35 ir 65 centai. Per 

•krasą 4" ir 75 centai. Joseph 
Trinc r Convpany, Išdirbanti Che- 
mikai, 1333—1343 So. Ashland 
A ve., Chicago, Tllinois.—-A'pgar. 

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui 
Tuojau įtrink D*ro Rlcbter'lo 

Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 
nikų numylėtas naminis būdas 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKARA" 

35e. ir £>c. Jtiutolinka 1 vigoao aptlekose arba 
stiu-iul nuo 

P. AD. KfCHTKR & CO. 
74-SO YVuitMngtun Street, New York, N. V 

fcono Cicero 2f»2 

D?. A. P. GURSKIS 
... DENTI8T... 

Ilours:- 3 A. M. to 9. P. M. 
Except. sunday 

1847 W. 14-th 5t. Cicero, III. 
Crrne.r 4!)-fh Ave. 

£peškojimaii. 
Aš Antanas Endriilaitla Kauno g.,, 

Kaseini'j pa v., E rž vilkos pa ra p., Til- 
viku kaimo, Petro Endrulaičto aun,us, 
p.ijifškau brolio K. Endiulaičio, Au 

Zdanavičiuko, Kaz. Peckauskio, M. 
Norkaus, Onos Endriilaltilcės, Juo/o 

I Gird/o—jieškau giminiu ir paž|stam'j 
Erzvilkiškiu, meldžiu atsišaukti, arba 
žinančiu pranešti šiuo adresu: 

A. Endrulaitis, 
042 \V. 33 31., Cliicago, 111. 

A fc-irpocuiltl gczj 
roiji iitrf,\ou 3zy;'*£zL a. 

Imapiiio tcoApocr&l 
S.1V.-- L <Sc.h ircat for 
no J-'yj i.'.r eickcftllj 
ico.ooo.oou pcrscr-i 
ir. ilu? United 5utc3 
ic-lcos piLi x<i bi^ 'J..i 
Mtc\crth braklins ir.cq& 

j t;> JBpph'tfceciUire £r:ac»l 
o» tlta rytieti 

LIETUVIAI PAT RI JOT AI. 
Kurie norėtutc gauti lietuviu tautos VĖLIAVUKIŲ 

Ištikimybes Dienos apvaikščiojirr.ui, tai kreipkities į musą 
dirbtuvę. 

Mes turime padarę keletą šimtu veliavukiu 14x18 coliu 
didumo ir 16x22 col. Kaina *0 ir 25 centai alnašiai. Taipgi 
galima gauti ir didesnių. 

Dideles tautiškas vėliavas, karūnas ir 1.1, darome ant 

užsakymo. Darbą padarome artistiškai. Reikale kreip- 
kities prie lietuvaitės, išdirbtjos, 

T. ANDRUŠEVIO ir KO. 
1908 W. Division Str., ; f Chicago, 111. 

Ak t Pufdf 

Parsiduoda:—2 lotai ir S .kam- 
bariu stuba, .k-' ii\icjti šeimynų, 
(lera proga, greit penkanl. At- 
sišaukite pas: 
Mrs. Doyle, • 1S S. l'uion A v c. 

Chicag'o, 111. 

PUIK! PROGA LIETUVIUI 
POTOGR.AKISTUI. 

Parsiduoda išdirbtus biznis (Phofo- 
grapihio gallery) bu visais prilii- 
*yniaiuž prieinama prekę. Biznis 
d roniasr su Lietuviais, Lenkais ir 
Slavokais boi llungarais. Dėl pla- 
tesnių žinių kreipkitės pas: 

M. K. Mockevičių 
22 Maryiand AVc, Dayton, Ohio. 

Pigiai parsiduoda krautuve, ku- 
rioj užlaikoma groseris saldainiai ir 
Sodinė Smetona (Ice cream). Gera 
lietuviais apgyventa vieta. 

Priežastis pardavimo — lina. At- 
sišaukite pas. 

Rtjynalds, 2955 Emcrald Ave. 

F. P. BRADCHULIS 
L A W Y E R 

Lietuvis Ativakatac 
105 \V. Moaioi Cor. Ciark 

Rnom 1207 

T'lophonc Central 220 
f yv: 31 ?2 Hilsted t. arti 81 St. 

riiont* Yr.i'(l:i 2300 Ciiica'jo, Iii. 

Tclefonac Diovcr 8-148 I 

M. A. j. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Y patingai Uisisenejusias 
ir Lytiškas. 

3203 So. Halsteil St. 

CHICAGO, ILL. 

milžiniškas -^ac; 
oa yj sn 

n>* m į# 

Parengtas spėkomis Chicagos progresyvių 5-kiu draugijų 
susivienijimo, susidedančio iš sekančiu draugijų: 

Draugyste D. L. K. Keistučio; 
Draugyste Apšvietimo Broliu; 
Draugyste L. B. ir S. Amerikoj: 
Dr-ste Jaun. Dainos Mylėtoju; 
J. V. L. D. Pašelpinis Kliubas. 

NEDĖLIOJE. 

Birže!io»June 30 diena, 1918 
G. CIIERNAUCKO DARŽE 

Ly^ns, 111. 

Pradžia 10 vai. ryto. Inžanga i25c. ypatai. 
Orkestrą J. PHILIPOWITZ, 

PASARGA: -Važiuokite iš visu inipr.to dalių iki Ogden 
a ve., Ogden ave. iki 48lh ar iki 52ud avc.; iš tc>n paimkite 
Lyons karus, kurie nuveš iki daržui. 

Kkviečia Chicagos P. D. Susivienijimas. 

PUOŠKITE SAVO NAMUS 
LIETUVOS VĖLIAVOMIS. 

4"t<7 dieną Liepos (Fourth of 

July) yra diena dcl visu tauty, 
paskirtą, kurioje turės visos tau- 

tos parodauti su amerikos ir sa- 

vo tautiškomis vėliavomis. Lie- 
tuviai irgi turi turė^ savo tau- 

tos trispalvės vėliavas, o jus ga- 
lite gauti pas; 

A. D. KAULAKIS, 
22:4 W, 23^ PI. Chicago, Iii. 

Phonc Canal 107. 

Naujai naujas išradimas 1!) am- 
žiaus kaij) panaikinti blakes, bam- 
bndierus ir kitus vabulGlius, ka- 
riuos panaikinsite tik j dvi di 
nas, siųskitt 27 centus stampomiS 
ant prabos, tapgi plaukams <'ėl 
kurio praba 60 c. Siųskite per mo- 

Jioy order, gausite prabą ir visas 
kitas žinias sykiu, apie viską. 
Kušyv.ite ant adreso: 

J. W. Sakuuskns I3ox 127 Col- 
lin,wood Sta., Cleveland. O. 

Tcl. YARDS 1532 

Lietuvis Tydytojaa Ir Chirurgai 
2251/ So. Halstcd St., Chlcago, IIL 

Gydo visokias liga* moterių, valkų 
tr vyrų. Speciallfckal gydo limpančias, 
ufcaisonėjuHiaB ir paslaptingai vyrų 
Us&s. ««*. 

"DF.DE S AMAS" SAKO 

Visos šalies šauksmas girdei, kad visi eitu dirbt ant farmų, augintu daugiau kvie- 
čiu, avižų, rugiu bulvių ir daržovių. Augintų daugiau gyvulių, avių kiaulių ir visokių 
paukščių del maitinimo pasaulio, nes maisto trūksta, o per tai ir brangus, o toliaus bus 
dar brangiau. 
PI-RK FARMĄ DIDŽIAUSIOJ LIETUVIU KOLIONIJOJ WOOBBORO. WISCON. 
8 MYLIOS Į VAKARUS NUO RHINEL V 4 D E R. LIBERTY LAND & INVESTMENT 
COMPANY. •* g 

Lietuvių Kolonizacijos Bendrovė Nupirko io.coo Akerių Derlingos Žemės, kurią da- 
<!ar parduoda pigiai visokio didumo fa:mumis po 40, 80, 120 atkeriu ir daugiau -pagal 
žmogaus rei'kalav:mą. Prekės po $12.50 ir ati ščiau už a'kerj ant lengvų išmokėjimii. Pre- 
kvs bus pakeltos trumipame laike — norintieji pirkti pasiskubinkite, pigiau nupirkite ir 
išsii inksite -geresnę farmą. 

Žemė yra labai derlinga — molis su juodžemiu ir žviriu ir randasi labai gražioj appie- 
linkėj prie puikių ivpelių ir didelių ežerų, kur vasaros laiku suvažiuoja daug žmonių ant 

vakacijos, tos vietos yra pavadintos kaipo "siunmcr iresort." 

Korporacija pagelbsti visokiais budais pradžioj, kurie neturi daug pinigų tiems pa- 
bttdavoja namą ir stonią ant lengvų išmokėjimų ir išdirba nuo 10 atkeriu ir daugiau. 
Kurie nori su ikorporacijos arkliais ir mašinerijomis, paskolina pinigus del nupirkimo 
gyvuliu ir visokių tarmiškų Įrankių. 

Pačiame viduryj žemės randasi lietuviškas miestas vardu \Voodboro, kuriame yra 
geležinkelio stotis, 2 mokyklos, butelis, restauracija, 'krautuvė (department store) ir 40 
kitokių visokių namų. 

Minėtame lietuviškame mieste parsiduoda dideli lolai po pusę akerio ir didesni, 
prekės po $75.00 ir atigščiau kurių gi dideliu lotų vienas galas atsiduria ant Main St., u 

kitas Į puikų ežerą kaipo summer resort lotai ir prekės netrukus pakils dubeltavos ir 
tridubeltavai. 

Parsiduoda 30 namų viršminėtame lietuviškame mieste; prekės T.r.o $500.00 ir aug- 
ščiau; ant lengvų išmokėjimų. 

£ito iietuvišiko miesto gyventojai turi labai gerą transportaciją, nes per visą kolo- 
nizacijos žemo eina geležinkelis ir yra stotis ir tik 8 mylios iki kitam dideliam miestui 
kuris vadinasi Rhinelander, kuriame randasi didelė turgavietė ir 24 dideli fabrikai, kur 
tūkstančiai darbininkų gauna darbus su geraalga žiemos laike ir bile laiku, kuomet 'nėra 
darbo ant farmos. 

Korporacija turi daugybę farmų gatavų išdirbtų, su geriausiais įtaisymais, su triobo- 
mis, sodais, gyvuliais ir visomis mašinerijomis, ikcukios tik yra reikalingos ant farmų; 
farmas •parduodame pigiai ir ant lengvų išmokėjimų, arba mainom ant miesto properčių. 

Korporacijos keliaujanti direktoriai važiuoja iš Chicagos kožną utarninką, 3 vai. popiet 
Į \Visconsm ant farmų. Tokiu b 11du kurie norite važiuot kartu, malonėsite duoti žinią 
vieną dieną pirmiau. 

Korporacija turi du ofisu. Rašykite aiba valiuokite, kur jums parankiau. 

LIBERTIf LAND & INVESTMENT CO. 
CKICAGCS OFISAS 

3301 South Haisted St. 

Ant Farrrni Wisconsine Ofisas 

Woodboro, Wis. R F.D.Route 1 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMA8I 
Męs iif.'tbame r;a:il;crlui, bet mę.- žvs-.rantaojiimą Tamstai sučė- 

Ii m:). ant Tainsto-. pinigy. mu-ipei kunt sau drabužiu* i»u.h mus. 
tyrams h- vaikina:^ pabirome ant orderio naujus siutup ir ovy 
'.•m it.s nuo $X0.0o iiil 'V5'J.U0 ui pus-ę kainos. TiuputčlJ neėstu:* »»< 
32r..OO iki $60.00 iin. oi dūrio 'iarytus siutus i: orei uotus parduodu 
i.o po S5.<'0 ir brangiau. 

Naujas ir tnipL't'jli U6v«M;in kelines nuo It.fJO |r branginus. 
Vuikų siutai $2.:.0 iki J7.r0' Hkrynius ir va'y/.al. 

S. G O k 0 O N 
1415 CO'JTM HALSTT.D STRrET CHICAGO, IL'-. 

2 torai? :■ irus k««: i »»:?:» ir v.karais iki 'J vai. Subatomls ostf 
atdaras ik! Ii !. vaU •< N'edeldicuiuis-Iki ^ v ui. vakaru. 

Starved llock State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

VIDURVAKARIŲ STEB'JKLINC-ASI S GAMTOS KRAŠTAS. 

Aisidare nuo Gegužės l.nos iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Keliar 
C* O (> j" I įkirtas į ten ir nlp-! vis- j tD įiiitčliai tiesiu kt-ii_ nuo 

ChicaKO Archer A ve. 'į 
ceri Ave. Stoties ar Argo, 111. 
go ir Joliet Elektriniu Cjekžin,,V"t. 

Specialiai Bariai 
(IPt rikift.-iH į ten ir atRal tuo 
Al /|} pačiu keliu burianti, ma/iau ų/M, ,no ir $1/i5 |,urial,„ 200 
arha daugiau. 
Elektrikiniu ir Gariniu Keliu 
tf* C\ Ą Q Tikietas j ten ir atgal set> 
• ft ,mI Qtintadieniais ir šventadieniais 

taipgi būriais iš penkių 
ar daugiau /nioniij sinkiomis dienomis. 
Sit.t žema kelionės kninj galima gauti 
vartojant paprasta tikieta į Jolieta, 111. 
C. & A., A. T. fr S. F., ar C. R. 
I. & I', geležinkeliais. 

Uock Island turi paskirta traukinį iŠ i 
Chicago 7:30 vai. ryto ir 9:30 vai. ry- ; 
to; iš Englewoodo 7:15 vai. ryto ir | 
9:15 vai. ryto, pasiekintį Jolieta, 111. į 8:30 ir 10:00 vai. ryto. 

Joli<t;j apleidžia 9:05 vai. ryto ir 
10:20 va!, ryto pasiekdamas Starvea 
Uuck 11:00 vai. ryto ir 12:20 vai. die- 

Orįžtant apleidžia Siarved Rock 
vai. po pietų ir Kock Island geležinke- 
liu pribūva (hicagon 9:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Eks- 

kursijos 
C A n ii Trečiadieniais, šeštadieniais 

septintadief..ais kas sįvai- 
tė nuo Gegužio 15 d. iki 

Rugsėjo 30 d. taipgi šventadieniais ir 
s\ilyg specialo susitaikymo. Vienos die- 
nos keiioni. Šešios valandos Rocke. 

Kreipkitės į Chicago Travel Rur».m, 
112 \Vcst Adams St., Telephone Cen- 
tral 3505. 

Archcr Ave. Stotis. 
Norėdami nuvažiuoti j Archer Avc. 

Stotį, paimk pietų linkui einantį tram- 
vajų State gatve ar Archer Ave., pa- 
žymėM "Archer-Cicero," ar persikelt 
ant ;ito tramvajaus nuo kiekvienos 
perkertamųjų linijų. 

Artesnėms Žinioms Rašyk: 
CHICAGO, OTTAVVA & PEORIA RY. 

JOLIET, ILL., Arba Telefonuok McKinley 2795 

w s. s. 
r WAR SAYINGS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

I 

laupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui I 

iarn jie reikalingi Dabar! Jums ju reikės po Karei! 

Pirkite Kares Taupymo Ženklelius 
Suvienytu Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 

Jųs salite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų paitcriu«, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tais yra Jusų LMcdtrmė! Tiiomi Suečtilysit 
Hyvastis! Tuoini Laimės šia Karę! 

M^i*rvvvvvvivvvrvr> 

Visiems žingeidu žinoti 

RE 
uv 

Ufcsisa kk ile knygą, vardu: 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai išėjo iš spaudos gar- 

saus francuzu rašėjo Julės 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, 
Jus neisit gult iki neužbaigsite 

Mylintieji skaityti, įgykite tą knygą, o Jus ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną kartą. 

Iškirpę kuponą, įdekite į laišką su .doliariu, ir -pasius- 
kit! mums šiuo adressu: 

"Lietuva", 814 W, 33rd St., Gtiica^p, Iii, 
"LIETUVA". 

Čia prisiunčiu $ v/, ką malonėsite prisiųsti tnati 
"Lietuvos" išleistą knygą; "Vciavos Akyvai žiloje. 
Vaidas Adresas 

Miestas 



VIETINES ŽINIOS. 
-■» w**0i ■ 

E X T R A! 
Visų draugijų, kuopų, kliu- 

bų ir organizacijų atstovai, 
valdybos, ar komitetai teiksis 
pribūti į labai svarbų susirin- 
kimą, kuris atsibus šios savai- 
tės pėtnyčioj, birželio 28 J., 
8 vai. vakare, Šv Jurgio para- 
pijinėj svetainėj ant Bridge- 
porto, Auburn Ave. ir 32-ras 
Place. 

Susirkinime bus apkalbėta ir 

paaiškinta visi plianai milži- 
niško apvaikščiojimo, kuri visi 

Cliicagos lietuviai rengia "Iš- 

tikimybės Dienoje, liepos 4 d. 
Visi malonės pažymėtu lai- 

ku pribūti. Labai svarbu! 

CHICAGOS LIETUVIAI 
RENGIASI PRIE MILŽI- 

ŽINISi'O APVAIKŠČIOJIMO. 

Chicagos lietuviai stropiai ren- 

giasi prie lidžiausio apvaikščioji- 
mo, koki jie Ikada nors turėjo. 
"Ištikimybes Dienos" apvaiksčio- 
jimas atsii.us 4 d. liepos ir jis ža- 

da but net daug didesnis ir už 

nesenai buvusį "Laisvė" Pasko- 
los" apvaikšeiojirną, kuri-, sutrau- 

kė apie dešimts tūkstančių ž'.nonių. 
šisai gi apvaikščtojimas žada 

buti dar didesnis, kaip galima 
spręsti i* komitetų prisirengimų. 

Svetinė. 

Viso* C hicaęos kolionijc daly- 
vaus ::<tine apvaikšciojime: drau- 

kijos, kuopos ir kliubai marš .'.ir- 

iu cotrpore; iko/.aos Ikolionijos 
eiittu'tat st. darys «avo 1 c n a divizi- 

ją. •» visos šitos divizijos lydimos 
savo bemt susieis iš visu daliu 
miesto i vieną vietą Į svetainę 
McKinley l'arko. kuris rr.nd si 

j»rie \Vcstern Bulvaro ir Archer 
Avc. Šioje svetainėje at-^bu. pra- 

kalbos, įžymiausiu kalbėtoju, bu- 

programas ir t. t. \V iV.ihnvii 

bei apielinkiu Rf/Schud lir'uvi; i 

kuriems yra pertoli atvykti. su o 

apvai'kšėiojimą tu'rės Visu ju- 

tu parap. svet., pr'e lo8los ir 

\Vabash A ve. 

* X T 

Žada Buti ir Kareiviai. 

Lietuviu Centralinis Komite- 
tas, kurio vedėjais yra ; p. J. 
F.lijošius ir J. I. Ba^džiunas 
praneša, Ccart rūpinamasi, -ida; 

visi lietuviai kareiviai, esantie- 

ji Carnp t irant, Rocktot le. imli 
tą dieną paliuosuoti ir atvyk u 

(.'hicaęon ant lietuvių ap.a: s 

ėiojinio. Tuo tikslu lietuviu U<> 

mitetas padavė aplikaciją l'anij: 
(irant komandieriui, i*en. Mar 
tin'iui. 

Nuo valdžios taipgi išsirūpin- 
ta, -kad butų prisiųsta l'hica^on 
tris kariški orlaiviai. Jie tą die- 

ną skrajos po vieną: South Si !e 

N'orth Side ir \Vcst Side. 
Lietuviai, apart keliolikos sa- 

vo locnų benų, dar gaus mil Vi- 
ro iška Jūreiviu Beną. 

Divizijų Maršrutas. 
Ketvirtą di-ną liepos kiekvie- 

nos kolionijos draugystės, kliu- 
bai, kuopos jr šiaip pavieniai, 
norintieji maršuoti drauge su 

muzika, susirinks žemiatv pažy- 
mėtose vietose, pažymėtu laiku 
ir maršuos j McKiinlcy Parko 

plečiu sekančiai keliais: 
[) North Side Divizija: Susi 

rinks kas sau ikarais lygiai ant 

2-ros valandos po pietų prie 
Drainage Canal ir \\ estern l»ou 
levardo (privažiuot \\ estern \v. 

ikarais). Čia susitaisys ir dv'';- 

jų benų lydimi maršuos \V'est- 

ern bulvaru net iki McKinley 
Parko. 

Visose kitose, žemiau paduo- 
tose vietose, draugijos !s;rin'<s 
paženklintose vietose lygiai i- 

mą valaindą po piet. 
2) Bridgeporto Divizija: Susi- 

rinks prie Auburn A ve. ir 33- 
čios gatves. Maršuos sekančio- 
mis gatvėmis: Auburn A ve.— 

35"ta gatve—Archer A ve.—Mc- 
Kinley Par. Lydės du benai. 

3) Tovvn of Lake Divizija: 
Keturiolika draugijų, kmrias ly- 
«i> trįs bernai. Moteris, šios 'ko- 

lionijos .neapsileido vyrams ir 
nusisamdę sa'i savo locną beną. 
Susirinks prie 46-tos ir Wood 

gat. Maršuos: 47-ta—\Vestern 
Bulvarui—McKūnley Park. 

4) Brighton ^arko Divizija: 
Susirirtks pria 4ytos ir Fairfiekl 

\ve. Maršuos Fairl'icld A ve.— 

,V)-tn \Vestern llulvaru Mc-! 
Kinley Patik. Vienas ihcnas. 

5) 18-tos gatvės Divizija: Su- 
sirinks prie 18-tos ir l.'nion A v.' 

Maršuos: Ji-ma gatve—llalste<l] 
i*at. Archer A ve.— McKinlev 
Paric. Du benai lydės. 

6) West Sidc Divizija: Susi- 
rinks prie j^-čios ir Omkley A ve. 

Maršuos: \Vesterti A ve. ir Bul-, 
varu iki Mc-Kinlev Panko. Du 
'benai lydės. 

7) Apie So. Chieagos, F,ng1e- 
\voodo, Atlamico ir Cicero dar 
negauta žinių 'kuomet ši prane- 
šima rašome. 

Draugystės rengia dailiai iš- 
taisytas vežimus ir daugelį kitu 

pamarginimų. Visi lietuviai, 
ypač -<u automobiliais, yra kvie- 
čiami dalyvauti parodoj. Ineiga 
parka n visiems uždyiką. Mar- 
šiojanti su draugystėmis i 11 

corpore turės pirmienybę ir 

(geresnes vietas svetainėje. 
Socialistai Skiriasi. 

C'liicagos lietuviai socialistai, 
matomai, nusprendė atsiskirti 
nuo kitų Cliicagos lietuvių. Jie 

j apvaikščiojime nedalyvaus, bet 
'rengia savo prakalbas VVest Side 
Auditorium. Savo vardo jie ne- 

mini. bet prisidengė \meriikos 
Lietuvių Darb. Tarybos vardu 
ir kviečia "prog-esyviškas" drau- 
gijas ir lietuvius. 

-Negerai, kad musų socialistai 
ir šįoj dienoj skiriasi nuo kitų 
lietuvių. Kad kitų tautų soc'a- 
listai tai darytų, to neteko gir- 
dėti. 

Kas nori našlaitę auklėti? 
Mergaitė i metų ir 5 n ėnesii; 
amžiaus, yra našlaitė. Kas neturi 
savo vaikų, gali imti ją auklėti. 
Ytsisaukiantieji priva!.) Imti geros 

šeimynos ir turėti savo nejudina- 
mo turto. Platesnėms žmioms 
gauti reik kreiptis pas Mikolą 
Gudman, 

2214 Ems S'., (.'liicago. 111. 

Dr. K. Drangelis apsivedė. 
I). Kazys Drangelis, laidantis 
ofisą prie .^2^»r So. Halste l St., 
žymus lietuvių veikėjas ir pla-! 
•iui Chicagoj žinomas sa\o pa-! 
idarbaviniais jaunas vyra -, pe-Į 

•/eitą utarn'unką apsivedė su p-lėį 
Bronislova Bcrnotaičiutė iš' 

\Vaukegan, 111. 
Broliu" jaunavedžiams buvo j 

p. iSt, Drangelis, daktaro bro- 
lis ir .kareivis, gavusis spe-| 
cialj urliopą is Carnp ( Irant. j 
"Pamergė" buvo jaur.osio ; se-j 
suo, p-lė Aldona Hcrnotai iutė. 
Vestuvės atsibuvo artimų gimi- 
nių bureliui dalyvaujant. 

Dr, Draugelis yra senas "Lie- 

tuvos" draugas ir rėmėjas, uolus 

tėvynainis jaitti nemažai pasidar- 
bavęs lietuvių tautiškoje elirvo- 
j" 

Jaunavedžiams ''Lietuva" ve- 

lija ikolaimingiausio sugyvenimo. 

Iš West Side. l'tarninko va- 

kare, birželio 25tą d., Meldažio 

svetainėje, \Yest Side draugijų 
atstovai laikė susirinkimą rci'ka- 
le apvaikščiojimo liepos 4-tos 
dienos. 

Dalyvavo atstovai 111110 14-os 

draugijų, tialutinam sutvarky- 
mui ma'ršavimo ir kitų detalių 
toj apygardoj likosi išrinkta ko-1 
misija iš trijų narių: Jocio I. 

I'agdžiuno, Jono Krūmo ir Vin- 
cento Duobos. 

Nutarta laikyti iki tą atstovų 
susirinkimą seikančio utarninko, 
vakare, liepos 2 d., Meldažio 

svetainėje, dėlei galutinio surė- 

dymo dalykų, liečiančių liepos 
4-tos dienos Ištikimybės Dienos 
a p vaikščiojimą. 

Visi (nutarimai buvo priimti 
vienbalsiai. Ta lietuvių apygar- 
da jau nuo senai yra atsižymė- 
jus savo veiklumu patriotiškuo- 
se ir tautišikuose reikaluose. 

Susirinkimai. T M D. 22- ji kuo- 

pa laikys savo suirinkimą birže- 
lio 30 <1., Kellovvship llouse. 
831 W. 33-rd Plase, apie 1 vai. 
po pietų. 

Visi nariai yra kviečiami pribūti. 
Tarp kitu dalyku, išgirsime r.ipor- 
tą nuo mušti deleiratu. kukir 
naujienų jie mums parvežė iš 
T M D. Seimo. 

TMD. 22-ros kp. Valdyba. 

Įvairumai.—"The Independeut 
Society of Artists" turi savo pa- 
veikslų parodą l'ine Arts HuiUl- 
itnge, vidumiestyj, prie Michigan 
A ve. (ant 5-tų lubų). 

Tarp išstatytų paveikslų yra 
taipgi ir paveikslas musų dailininko 
p. Jono Šileikos. Paveikslas 11/.- 

vardytas "The War Garden" (Ka- 
rės Daržas) ir laimėjo prielankių 
atsiliepimų anglų laikraščiuose. 

Paroda tęsis iki' 30 d. šio mėne- 
sio. Lietuviams patartina atsiimi-' 
kyti. 
= P. Juozas Laukis, buvusi s Liet. 
Aidoblistų organo "Darbininko' 
Paiso" redaktorius, kuris sykiu 
su kitais buvo suimtas ir dabar, 
teisiamas Chicagoje, tapo paliuo- 
suotas. Prokuroras atsisakė prieš; 
ji toliau s skundą varyti. Sykiu 
buvo paliuosuoti ir dar septyni, 
įkaitinamieji. Likmsių gi suvir- 
šum šimto aidoblistų, bvla to- 

liaus tardoma. 

IŠ MOKYKLŲ. 
Pasibaigė mokslo metas ir 

tūkstančiai vaikučių paleista pa- 
silsėti nuo mokslo per vasarą, 
idamt ateinantį rudenį su nauja 
energija vieni Įjradėtu aukštes- 
nius mokslus aukštesnėse mo- 

kyklose, o kiti toliaus varytu 
mokslą aukštesniuose skyriuose. 

18-ta gatve.—Parapijini; lietu- 
viu mokyki.'} Apveizdos Dievo 

parapijoj (ant 18-os gatvės) bai- 

ki1 šiiuosmet šie mokiniai ir mo- 

kinės ; 

Pranas Laurinaitis, Antanas 
Banis, Bronislova Matejošaitė. 
Adolfina Smitaitė, Stanislova 
l'rašulkaitė. Marijona l'etkiutė. 

Magdalena Bruožiutė, Kazimiera 
Karpiutė ir Bronislova Lapin- 
skaitė. 

Mokslas šioj mokslainjj uždi- 

liai:gė gražiu programų, kuris ta- 

po <lu sy!k atkartotas: pėtnvčioj 
—vaikams, o nedėldienvj tėvams 

ir suaugusiems. 

Programas susidėjo iš dainų, 

deklianiacijų, gimnastikos ir. su- 

lošta net operetė "(lirios Dva- 
sios." Taip vaiku 'keletas pasi- 
žymėjo ant scenos visai pivsė- 
tiuKiis gabumais, kaip ve, pavyz- 
džiui, Adolfina Šmitaitė ir Mar. 
Skiriutė. .Šitos merginos savo 

lošimu atkreipė ypatingą žiūrė- 

to j u atydą ir buvo girvlėtis ne- 

mažas j ii pagyrimas. Kiti lo'i- 
kai ir lošikės taip pat gražiai 
atliko savo roles. 

Mokiniu choras, sudainavusis 

po vietinio vargonininko vado- 

vyste (keletą <lainų ir lietuviu 
tautišką hymną, pasirodė gražiai 
susidainavęs ir gerai išlavintas 
choras. 

Cicero.—Vietinę parapijinę lie- 
tuviu mokyklą užbaigė šie mo- 

kiniai ir mokinės: 

Ona Valiuliutė, Emilija Še 
miotaitė. uzefa RaŠinskaitė, ()na 

Salčiutė, Antanas Spanaitis, Ka- 
zimieras Daujotas, ()lesė Dru- 

geiikaitė, Alena Žukauskaitė ir 
Kon stanc i j a '/. uka u ska i t ė. 

Šioje mokykloje, kur pabaigtu- 
vės taipgi atsibuvo su tinkamo- 

mis iškilmėmis, išdalinta labai 

daug medaliu gabesniems m«> 

įkyklos mokiniams bei mokinėtus 

Tarp jų pažymėtina medalis už 

lietuvių kalbos pažinimą, kuri 

gavo Alena šlegaitė: medaliai už 

aritmetiką, už reguliari mokyk- 
los lankymą, už švarumą, už ra- 

šymą ir 1.1. 

(Daugiau bus) 

$30. Drapanas už $20. 
Ateik ir Užsisakyk DABAR. 

E mokėk augštas prekes už drapanas, 
ES dabar yra sunkus karės laikai. 
I7. pirk gatavas drapa įas, 
ES jos netiks ant jūsų. ir nebus pigiaus. 
EIK pas prastus, nepatyrusius siuvėjus, 
ES negausi to, ko jieškai. 

AXO darbas ir pritaikymas gvarantuotas. 
ANO kostumeriai yra pilnai užganėdinti. 
ANT) drapanų prekės $20.00 ir augsčiau. 

• SITI EI M E neužganėdinimo su pritaikimu gausi pinigus atgal 
:'•> užlaikau visokios rūšies vilnonių materijų sandėlį. 
Š turiu dirbtuvę įrengtą kogernusiai modernišką. 
v esu baigęs siuvinio ir kirpimo geriausias mokyklas. 
S esu praktikavęs prie siuvimo ilgūs metus. 
Š užlaikau darbininkus kogeriausius expertus. 

A. MAUSNER 
Vyru Drapanų Siuvžjas Lietuvys 

3239 So. Halsted St., Chicago, 
TELEPHONE YARDS 4608 

Storas atdaras: nuo 8 iš ryto iki 9 vakaro. Nedėklieniais: 
nuo () išrvto iki 12 diena. 

Koncertinu išdirbyste 

Pearl Queen Koncertina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Musų krautuvė—viena iš didžiausiu Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reilkia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų centų krasą-ženlklj gaus 
kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KA7!LAWSKI 
4632 So. Ashland Ave., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

Ne vienas svetimtautis yra 
klausęs Jusų: 

Kas Yra Lietuviai 
Ar Jųs Galėjote Jam Atsakyti 

•daugeliui lietuvių trūksta anglų kalbos, idant atsakius į tą klausimą. 
Todėl kiekvienas išmintingas lietuvis turėtų išmokti bent tiek angliškai, kad ga- 
lėtų kalbėti ir kiti suprastų jo kalbą. 

Geriausias būdas išmokti yra per žodyną, kuriame yra išaiškinta an- 

gliški žodžiai lietuviškoj kalboj. Tą viską jus rasite šiame šaltinyje. "Lietuvos" 
išleistame žodyne. 

ŽODYNAS 

yra vięniiUčSU 

vadovas, su 

kurio pageiba 

galima labai 

trumpu laiku 

išmokti anti škai 
i 

kabėti 

Išmokite iš jo vieną žodi kasdien. Arba. sakysime, du žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metų turėsite 700 žodžiu apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kto kalbą, ir patįs galėsite savo mintį išteikšti be jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtų suprasti. IR TAI GALI T F. PADARVi l 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 jrisiunčiama tiesiog į namus. 

"Lietuva", 814 W. 33rd Si., Ghicsgo, III. 
"LIETUVA". 

Čia prisiunčiu $ .u/: k:} malonėkite prisiųsti 
"Lietuvos" išleist.*! ŽODYNU. 

Vardas Adresas 
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vheatless 
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