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Sako, Lietuvos 
Valdžia Susi- 

tvėrė. 
Paskirta ministerijos ir, pasiuntiniai į 

svetimas šalis.-Dr. Šliupas prie 
Amerikos. 

Lietuva Paskelbusi pilną neutrališ- 
k«imą — Švedija pripažįsta Lietuvos 
stovį?—Lietuvių armija organizuojasi. 

Vokiečiai vis stumia talkininkus, 
bet pergales neturi— Parodo 
Austrijos ciesorių melagium. 

"Tėvynė'' tik-ką gavo nuo savo korespondento iš Jokohamos 
(Japonijoj) įdomu pranešimą apie vėliausias žinias iš Lietuvos- 
Kiek jos yra teisingos — to neapsiimam pasakyti. Jeigu vienok 
jos yra "pilnai teisingos, tai politi&ki atsitikimai Lietuvoje vystosi 
labai greitai. Pranešimas ii Jokohamos yra issivstas 26 d. ko- 
vo Daug dalyku jame yra neai&ku ir daryti bent kokias išva- 
da nežiūrint smulkmenu — dabar negalima. Palauksime pa- 
žadėto platesnio pranešimo, gi dabar paduodame žinią kaip ji stovi. 

Yokohama, March 26,— 
The 1 a t e s t n e w s from Lithuania Proper. 

Provisiona) Govermjent is form^d and ministries are est- 
ablished. Smetona — Premier, Dovydaitis — education, ( 
Šaulys — foreign, Smilgevičius — finance, Biržiška — justi- 
ce J. Vileišis — public works. Malinauskas — defence. The 
Comrr ittee for Return of Refugees is formed and succesfully 
vvotking. Dr. Szlupas is assigned Envoy Plenipotentiary to 
U. S. A Augštuolis to Scandinavian countries. Yčas—England 
and France, Gabrys — Central Povvers. National Army is 
under organization and corrvpletc neutrality^ of Lithuania is 
declared. The political and econ. treaty with Sweden js 
signed Details in seąled letter. Your Correspondent. 

Lietuvių ka'tbon išvertus, y»a sekančiai; 
Jokohama, kovo 26 d. — Vėliausios žinios iš 

tikrosios Lietuvos: 
Provizorine [Lietuvos] valdžia, yra įsteigta ir ministe- 

rijos yra įkurtos. Smetona yra premieru, iDovydaitis — ap- 
Švietos ministeriu, Šaulys — užrubežio reikalų ministeriu, 
Smilgevičius — finansų, Biržiška — justicijos; J, Vileišis 

publiškųjų darbų, Malinauskas — atsiginimo [karės| mi- 
nisteriu. 

Komitetas sugrąžinimui pabėgėlių yra sudarytas ir pa- 
sekmingai darbuojasi. 

Dr. šliupas vra paskirtas plenipotentiniu [pilnai įgalio- 
tu | pasiutimu prie Suvienytų Valstijų Amerikoj; Aukštuo- 
lis — prie Skandinavijos viešpatijų, Ičas — prie (Anglijos 
ir Prancūzijos, Gabrys — prie Centralinių (Viešpatijų. 

Tautiškoji [ lietuvių | armija organizuojasi ir pilnas ne- 

utralisivumas yra paskelbtas- Politiška ir ekonominė sutartis 
su Švedija yra padaryta. 

Smulkmenos seka uždarytame laiške. 

Jusų Korespondentas. 

Tmr translation filed with the postmastcr 
at Chicago, II!., on 17ht įlav ol Aprif 1918, as required hy the act ot Octoher 6, 1917. 

SAVAITINĖ KARES 
APŽVALGA. 

Washington, D. C., balandžio 
15 d. Suvienytų Valstijų kares 
departamentas savo sąvaitinėj 
apžvalgoj sako, kad einantis ant 

vakarų fronto mušis jau siekia 
savo viršūnės, po ko turi j vykti 
(persisvėrimas kiton pusėn. Vo- 
kiečiai meišstengė įgyti pergalės 
ant mūšio lauko ir netrukus bus 

priversti sugrįžti ptrie savo se- 
nos taktikos. 

'"MęS turime turėti mintyje" 
— sa'ko tasai pranešimas, — 

"kad prieš?s. idant jgyti pergalę, 
varo sunaikinimo' mušį. Jisai 
šiądien kovoja su vienatiniu tik- 
slu sunaikinti Britanijos arini- 

jas. Tokiu būdu laimėtas žemės 

plotas nedaug <ką reiškia. 

"Nors reik pripažinti, kad vo- 
kiečiu kariškos operacijos, pada- 
rytos nuo pat pradžios -dabarti- 
nio orensyvo, padarė daugiau (ne- 

gu vien tiik talkinin'kų tranšėjų 
suarimas ir nors jie pasiekė sa- 
vo vietinių siekių išilgai plataus 
t<ronto, vienok, nežiuritn to, vo- 

Įkiečių angstesnės -komandos ti- 
Ikslas įgyti nulemiančią strategiš- 
ką pergalę šais užpuolimais ne- 

pasisekė. 
"Persisvėrimo punktas Vaka- 

ruose artinasi. Vokiečiai Įgyjo 
žymiu pasisekimų, kuriu svar- 

bumą mažinti butų neišmintin- 
ga- 

"O vienok jiems nepasisetkė 
sugriebti savo dideli siekį — 

v j 

įg-yti pergalę nnt mitus i o lauko, 
ir jie netrukus bus priversti 
griebtis už savo senos taktikos 
— būtent įgyti ne pilnų, bet ap- 
ribuotų savo siekiu, užpuldami 
tai vienoj, tai kitoj vietoj, idant 
.oflciu budu Miudyti-monyti tal- 
kininkus ir suteikti sau didesni 
sau glumą. 

Mėgino įvaryti kylį tarp anglu 
ir francuzii. 

"Laikui bėgant, pradeda aiš- 
kėti, kad priešas muša atnau- 

jintu narsumu silpniausion vie- 
ton kurią jis gali prieš save at- 
rasi; 

"Laike savo ofensyvo Pikardi- 
joj (šiaurinėj Prancūzijos da- 
lyj), vokiečiai mėgino pertraukti 
liniją, kur franeuzu ir anglų ar- 

mijos susijungia. Nepasisekus 
čia įgyli svarbesniu pasekmių, 
jie tuojau padarė užpuolimą ki- 
toj vietoj ir šoko pirmyn, tikė- 
damiesi įvaryti kylį tame sek- 
torc, kiurį gina portugalų ir an- 

glų kariumenės, manydami, Ikad 
jiems gal pasiseks nuversti an- 

glus linkui jūrių ir persilaužti j 
kiaurai per talkiinin'kų firontą. 

"Siteks mėginimas tapo padą-1 
rytas šią savaitę apielinkėse mie-| 
sto Lille, įkurto laukas pagarsėjo 
narsiais mūšiais dar pradžioje 
šios 'karės. 

''Čia, ant fronto apie 16,000 jar- 
du, nuo Armentieres i'ki LaBasse- 
Kanalo, vokiečiams, po sinar-. 
kaus bombardavimo, pasisekė, 
jsrbriąuti į sektorą, 'kurį laikė' 
portugalu Ikariumenė, remiama 
iš abiejų šonu anglu karitime- į 
iiės. 

"Priošo atakui prlgelbėjo tiršta 
mig:la *ir mežiurint to, kad an- 

alai kovojo. narsiai, jie visgi bu- 
vo priversti .pasitraukti po to, 
kaip portugalų pozicijos tapo j perlaužtos; Armentieres ir 'kitos 
vietos tapo apleistos. 

"Laike pirmos užpuolimo die- 
nos priešui pasisekė• nužengti pir- 
myn inuo dviejų iiki keturių angį. 
mylių ant f-romto apie vienuli- 
«>s mylių ilgio. 

"Antrą dien užpuolimo fron- 
tas prasiplatina nno 11 iki 20 

mylių, bet užpuolimo smarku- 
mas žymiai nusilpnėjo ir priesas 
išstengė paisstumti prielkya jau v1 
tik ant 2]Ą mylių. Nuo to lai-1 
ko užpuolimų frontas dair la- ( 
bjaus pailgėjo ir angliai buvo. 
priversti apleisti pozicijas Į šiau-Į rius ir j pietus nuo Lys ir į va- •' 
orus niuo Lawe, 

"Priešas padarė pirmynžangą 
išilgai La Rasse kanalo net iki 
stpielinkitt Bethune, o j šiau>r-va- 
karius tntfo šio miesto j priešo 
rankas pateko keletas .pusėtinai 
svarbių strategiška punktų. 

"Dabar priešas randasi 40 ang- 
iškų mylių atstu nuo Galais (Ca- 
ais randasi prie siauriausios vietos 
kanalo, kuris atskiria Prancūziją 
nuc/ Anglijos). Svarbiausi gele- 
žinkeliai linkui ^kanalo uostų eina 
tiesiog nuo mūšio -fronto ir tas 

gelbsti vokiečių pirniviieigai. 
"Jeigu priešas turi užtektinai 

jiegii, tai jis, greičiausiai, varys 
toliaus savo užpuolimus, pasitikė- 
damas, kad apgriebiančiu atakų 
am pasiseks sunaikinti anglų ar- 

mijas ir įgylS pergalę. 

Prancūzai sunkiai kovoja. 
"Daug niifžiati veiklumo buvo 

išilgai pietinį Šoną Pik*ardijos tri- 
kampio. Čia linija, kurią užėmė 
traneuzai, dabar jau pilnai kon- 
soliduota (sutvarkyta-prirengta). 
Po kruvinų mušiu, kurie siuto ant 

plotų tarp Montdidier ir Ndyon, 
priešas, bijodamasi kontr-atako iš- 
ilgai šio savo naujo ir giliai Įlenk- 
to šono, pradėjo varyti atkartoti-, 
nus smugius, idant pasidaryti sau 

c'augiaus vietos, į pietus nuo aipės 
Oise. ■ 

t 

"Po atkaklių ir brangiai jiem: 
atsiėjusių atakų, vokiečiams pasi 
sekė išstumti francuzus iš trikam 
pio, kurį sudaro iš vienos pusė: 
upė Oise, iš kitos, pusės Ailette 
o iš jrečios pusės senojo fronte 
linija nuo La F ere to Anizy L< 
Chateau. 

"Ant fronto maž-daug 12 angį 
myliu ilgo vokiečiai pasistūmė nuc 
3 iki 6 angliškų mylių pirmyn 
Francuzai gynė kiekvieną žemės 
,pėdą, ir galu galt- sulaikė priešo 
prieš savo naują poziciją, kurią 
jie iškalno buvo rūpestingai pri- 
rengę j pietus nuo Ailette. 

"Vokiškoji augštesnėji komanda 
čia taip pat buvo desperatiškai mė- 

jginusi padidinti savo laimėjimus, 
bet visur jie tapo franeuzų atmuš- 
ti, ir francuzai d.ihar saugiai lai- 
ko šitą svarbų sektorą savo ran- 
kose. 

"Savaitė.-, pabaigoj labai smar- 
kus bombardavimai išsivystė apie- 
linįkėse i rytus nuo Novon ir į 
šiaurius nuo Montdidier. 

, u 
Amerikonai atmuša atakas. 
'Tuose sekto ruose, kur mūsų 

Iccna (amerikonu.) kariuinenė ko- 
oja, pusėtinas veiklumas viešpa- 

tavo. Po ilgo. artilerijos priein- 
gi.tno vokiečiai': pradėjoataką ant 
mūsų pozicijų į šiaur-vakarius 
tjlto Toul: M.us.aftife'rrjai pasisekė 
išvaikyti atakuojar^iii's', 'priešo 'ko- 
l'unmas ir sustabdyti vokiečių ataką 
pirm negu jis pasiekė;musų tran-! 
šėjų. Musu pėstininkai po to pa- 
tįs kontr-ątakavo ir nuvijo liku- 
sias priešo karįumenės dalis. "tū- 
las skaitlius „Vofoeeiu tapo paimta 
įelaisvėn. Musij nuostoliai buvo 
sulyginamai1 menki. 

"Priešas taipgi buvo padaręs 
nažesnį užpuolimą ant vieno mu- 
nį priešakinio ^punkto \Voevre 
įpielinkėje. Priešo artilerija 'buvo 
reikli <per visą savaitę kaip \Voe- 
;re distrikte, taip Meuse upės pa- 
kalnėse ir \ osges kalnuose. 

''Musu kontr-baterijų ugnis bu- 
vo labai pasekminga ir męs atsa- 

kinėjome ptiešo šaudymui smar- 
dai. 

t 

Italų hontas ir kitur. 
"Sn\agus artilerijos šaudymas ėjo 

išilgai visą italu irontą; talkinin- 
kai padarė koletą mažesnių užpuo- 
imų Asiago apielinkėj. Galimy- 
bė, kad priešas pradės užpuolimą 
Mose vietose, kaip tik oras paši- 
lams geresnis, pastaraisiais laikais 
vis didėja. I 

"Xors Rytuose (Rusijoj) neį- 
iryko nieko tokio, kas turėtų tie- 
sioginę įtekmę ant abelno kariško 
padėjimo, vienok. reik patėmyti, 
kad vokiška ir finų kariumenė už- 
ėmė miestą Tammerfors, Finlian- 
dijoj ir šios jiegos eina linkui 
šiaurių su tikslu perkirsti rusiškąjį 
geležinkelį, einantį .per Finliam- 

clijį į Švediją. 
) 

"Siberijoj dalykų stovis yra ne- 

aiškus. Po japonų, Vladivostoke, 
išsodinta taipgi anglų kareiviai" 
[Gandai" apie išsodinimą Vladivos- 
toke amerikonų pasirodė netei- 

singi], ; 
True translation filed v.ith the postinastcr 

al Chicago, III., on ljht day of April 
1918, at renuired by tlie-" act of Oc(ohcr 6. 
1917. * 

GRAFAS CZERNIN 
REZIGNAVO. 

AmSterdam, balandžio 15 d. 
— Grafas Czernim, Austro-Ven- 
grijos užrtibežio ministeris, kaip 
praneša telegramos iš Vienuos, 
■rezignavo iš savo vietos. 

Imperatorius Kar.l priėmė jo 
rezignaciją, bet pavedė jam ves- 

ti užrtlbžintus ireikaliuis, kol jo 
vieton bus 'kitas paskirtas. 

* * 

Grafo Czernin rezignacija, ma- 

tomai, paeina iš (nepaprasto su- 

sikirtimo tarp Austrijos ir Fran- 

i cuzijos valdžių, laike torio ii 
viena ir kita pusė išsivadino vie- 
ni kitus melagiais. Dalykas at- 

; sitiko prie sekančių aplinkybių 
'Grafas Czernin 4 d. šio mė- 

, inesio, laike pralkalbos Yiennoje 
pranešė, 'kad esą Prancūzijos 
'premieras Clemenceau norėjo 
pradėti taikos derybas su Aus- 
trija. Francuzijos premieras at- 

sakė, kad grafas Czernin sume- 

lavo. Po to francuzų ir austrų 
valdžios išleido pranešimas, ku- 
•riuose paaiškino apie privatiš- 
kas detryfbas, atsibuvusias per tu- 
llus agentus Šveicarijoj. 

Pereitos savaitės pradžioje 
francuzų valdžia pranešė, kad 
Austrijos ciesorius iKarl ir gra- 
fas Czernin — abudu yra pa- 
saiky, jog Firancuzijos reikala- 
vimas sugrąžinti jai Blzasą-Lo- 
taringiją yra teisingas. Austri- 
jos ciesorius užsigynė ir tą u'ž- 
siginimą išreiškė formoje tele- 
gramo j kaizerį Wilhelmą, kvirį 
jis vėl užtikrino, 'kad jis yra 
ištikimas VoBciet'jai ir užginči- 
jo, »kad jis butų sakęs, buk Firarn- 
cuzija turi teisę reikalauti El- 
Įzaso-Lotaringijos sugrąžinimo. 

Francuzai garsina Ciesoriaus 
laišką. 

Po to francuzų valdžia tuo- 
jaus paskelbė viešai laišką, tašy- 
tą Aiiv&trijos ciesoriaus savo švo- 
geriui, (kunigaikščiui Sixtui Bo- 
įtrboniečiui (senovišku Francu z u 

•karalių ainiui); laiškas buvo ra- 

šytas locna 'Austrijos ciesoriaus 
ranka ir ciesoirius jame prašė, 
ikad šis laiš'khs butų perduotas 
Prancūzijos prezidentui Poinca- 
re. Siame laiške ciesorius sakė. 
Ikad Francuzija turi .'gauti atgal 
ETnasą-Lotaringiją ir kad Rel- 
gija iir Serbija privalo buti at- 

statytos. Jis taipgi prašė, kad 
sužinoti (žinoma, slaptai), ką 
Londonas ir Paryžius mano apie 
galimas taikos išlygas. 

Vokietijos kraščiai tuojaus po 
to laiško apskelbimo užsipuolė ant 

Austrijos ciesoriaus ir grafo Czer- 
nino ir buvo mėginta pirrodyti, 
kad tai ne ciesoriaus laiškas. Bet 
vėliaus vėl prisipažinta, kad" nėra 
reikalo laiško siuntimą paslėpti, 
til< esą laiškas 'buvęs vietomis su-' 

falsuotas. Taip gi ėjo gandai, buk 
laišką rašiusi ciesorienės motina. 

Grafas Czernin buvo Rumunijoj, 
kuomet franvtizų valdžia paskelbė 
tą laišką ir jis tuojaus buvo iš- 
šauktas Į Yienną? Žinios praneša, 
kad Czernin, kalbėdamas Yiennoje 
balandžio 4 d., nežinojo, kad cie- 
sorius yra rašęs tokj laišką 'pra- 
džioje 1917 metų. Kadangi delei 
Ito užvirė tokia "diplomatiška ko- 
še" tai Czernin rezignavo, o Aust- 
rijos laikraščiai šitą nemalonų 
skandalą tuojaus užraukė. 

IS AMERIKOS, 
SOCIALISTŲ VADAS 

APKALTINTAS. 
MinneaPolis, Minn. J. O Ben- 

Itall, socialistu 'kandidatas j gu- 
bernatorius, tapo rastas kaltu 
dviejuose atvejuose už peržen- 
gimą taip vadinamo "espionage 
act" distrikto teisme. 

P-IA W ILS O N APLANKO 
SUŽEISTUOSIUS. 

Washington, D. C. P-ia YVood- 
ro\v \Vilson lankėsi \V'alter 
Reed ligonini t yj iir dalino gė- 
les tarp sužeisti] kareivių, 'ku- 
rie nesenai sugrįžo iš Francu- 
zijos. 

GALI BUT UŽDĖS KAINAS 
ANT DRABUŽIŲ. 

Washington, D. C. Nustaty- 
mas kainos naminių reikalavi- 
mų, kaip tai bovelnų tavoro, 
vilnų, draibužių, čeverylkų ir ke- 
purių ;apo apkalbėtas Prezi- 
dento \Yilsono ir jo kabineto. 

Yra manoma, kad reikia imti 
aštrių priemonių; kitaip viduti 
nis pilietis neįstengs p įtikti ikai 
-kurijos dalykus. 

NEDIRBANČIUS DRAFTUOi 
NUO 18 IKI 50. 

Albany, N. Y. Senatorius Ra 
"binson Įnešė >bilių, Įgaliojanti gu 
be m a t orių draftuoti visus vyru 
tari> 18 ir 50 metų, kurie ne 
turi jokio naudingo ar legališkt 
užiėmįmo. Bilius tapo perleis 
tas. 

SUV. VALSTIJOS ĮSTEIGĖ 
PORTĄ. 

V/ashington, D. C. Su Portu 
galijos leidimu, Suv. Valst. ati- 
darė portą Azoires salose, apsau- 
gojimui kelių iš Suv. Valstijv 
j pietinę Europą. Portugalija 
noriai inėjo sudaryme sutarties, 
nes tai taipgi gelbsti jos susi- 

peš imam s su kolionijomis. Yra 
leidžiama tuos faktus apreikšti, 
nes jie dabar yra žinomi Vokie- 
tijoj. 

1 » 

NAUJI PINIGAI. 
Washington, D. C. Bilius, Įga- 

li jontis dirbimą pinigų po 15c. 
tapo Įneštas Į Žemesnįjį butą per 
atstovą O'Shaughnessy iš Rhode 
Island valstijos. 

NAUJA PASKOLA FRANCU- 
ZIJAI, 

Washington( D. C. Tapo pra- 
nešta, kad nauja paskola- $125,- 
000,000 padaryta Francuzijai. 
Tas padaro Francuzijai abelną 
sumą $1,165,000.000. Viso tal- 
kininllcams iki šiol paskolinta $5,- 
285,600,000. 

'PREZIDENTAS UŽTVIRTI- 
NA BILIŲ. 

Washington, D. C. Taip vadi- 
nama "\Yef>b export brll," (kuris 
leidžia Amerikos evporteriams 
susilieti ir kelti savo bizitij sve- 
tiniuose terastuose, tapo užtvir- 
tintas, kuomet Prezidentas \Yil- 
son pasirašė. 

SUV. VALSTIJOS REIKA- 
LAUJA 5.000 GYDYTOJŲ. 
Washington, D. C. Dr. Frank- 

ltn Mortin išleido atsišaukimą, 
kad reikalinga 5,000 gydytoju. 
Taip daroma, 'kad turėjus re- 

zervu, kuomet dabar esančiais 
16,000 prisieis vežti Francuzi- 
jon. Reikalaujama tarp 25 ir 
45 metų, bet aprubežiuota iki 
55 metų amžiaus. 

RUSAS PIRKO BONDSŲ 
UŽ $750. 

Harisburg, 111. Jos Argues, 
ritsas (o gal tai euamtormta lie- 
telio pravardė), turėjo perkal- 
bėtoją, 'kuris paaiškino apie pa- 
rodų, muzikos, kalbu ir viso- 
kios rūšies pliakatų. Tada jis 
nupirko 8 bondstvs. Jisai tu- 

rėjo sutaupęs $750, o $50 pasi- 
skolino. 

VOKIŠKAS SUSIVIENIJI- 
MAS LIKVIDUOTAS. 

Philadelphia, Pa. PiLomoji Ta- 
ryba Vokišlkai-Amerikonišiko Su- 
sivienijimo, specia'iame susirin- 
kime, mutalrė lik duoti organi- 
zaciją tuojaus i- Įsakė viršinin- 
kams ,pervesti 'Kasoj esančius 
$30,000 Raudonam jam Kryžini. 

PASIRAŠO PO CIVILIŲ 
TEISIŲ BILIUM. 

Washington, D. C. Preziden- 
tas \Yilson pasirašė po kareivių 
ir jūreivių civilių tiesių bilium, 
kurj kongresas nesenai užtvir- 
tino. Sulyg įstatymo yra netei- 
sota išstumti kareivių šeimyną už 

nemokėjimą nuomos, Ikada ma- 

žiau negu $50.00 i mėnesj; per- 
traukti 'kareivio apsaugą dėl su- 

vėlinimo užsimokėjjmo mokes- 
čių; ilicituoti mortgičių karei- 
vio namų, už kurj yra jmokė- 
jos. fedėralių arba vietinių taxų; 
vio namą už nemokėjimą valsti- 
jos. federalės arba vietiniu taxu: 

s užbaigti bilą prieš kareivį lai- 
ke jo nebuvimo. Teisė priduo- 
da teismo rūmams paskirti ad- 
vokatus apgynimui tiesų mili- 
tariškų vyrų arba jų šeimynų. 

DIDELIS PELNAS. 
New York. Finansiškas ra- 

; portas \Yester,n Union Tele- 
graph Co. už pereitus metus pa- 

,'rodo, kad visi rekordai tapo su- 
mušti. Didumas biznio buvo 
141% didesnis negu 1910 nj., 
ir 66% didesnis negu 1914 m. 

Abelna suma įplaukų buvo $76,- 
995,511, arba $15.076.371 daugiau 
negu metai prieš tai. Valdyba 
padėjo j šalj $2,650,000 paden- 
gimui mažėjimo vertės, kas ne- 

įbuvo 1916 m. raporte. 

GALI PANAIKINTI SVE- 

TIMŠALIŲ BALSUS. 
Washington. D- C. Priešai sve- 

timšaliai, kurių apskaitoma 250.- 
000, kuriems suteikta lygus bal- 
sas 10-je, valstijų, išreiškus pa- 
geidavimą pastoti piliečiaisk ne- 

teks šios 'privilegijos, jeigu bi- 
lius paduotas kongresmon Flood, 
taps teise. Panaši legisliacija, 
reikalinga yra s'ilyg p. Flood, 
kuiris bijo, kad cia gyvenanti 
priešai gali kontroliuoti lapkri- 
čio mėnesyje busiančius rinki- 
mus daugelyje clistrifk'tų. 

1$ DARBO LAUKO. 
* 

NORI TRUMPESNIŲ 
VALANDŲ. 

\\ Madison, Wįs. Organizuoti 
vietiniai ^barzdaskučiai reikalauja 
trumpesnių valandų.' Darbda- 
viai sutinka diuoti, jeigu darbi- 
ninkai atsisalkys nuo pusdienio 
šVėntes, ką dabar gauna. 

DARBĄ LIEPĖ SU- 
STABDYTI. 

Philadelphia, Pa. N'oras val- 
džios privesti karę prie laimingo 
užbaigimo tapo parodytas, kuo- 
met, prisakyta municipalius ge- 
rinimus sustabdyti. Butų išleis- 
ta $92,000,000 tiems tikslams. 
Manoma, 'kad požeminių tune- 

lių taisymas bus pertraukta ilki 
karės užbaigimui. 

METALO DARBININKAI 
LAIMI. 

f Hamilton, Ont. Organizuo- 
ti metalo darbininkai gavo pa- 
kėlimą algų nuo 45 iki 50c. va- 

landai, nors jų kontraktas baig- 
sis tik ikitą metą. 

PASKIRIA ALGAS 
MOTERIMS. 

f San Francisco, Cal. Valsti- 
jos indusfcrialė gerbūvio komisi- 
jų paskyrė minimum mokesti $io 
savaitei moterims ir jauname- 
aams, dirbantiems prie vaisių 
ir daržovių industrijos, $8.00 į 
savaitę nemokančioms dirbti, 8 
valandų darf)o dieną ir 1 l/t kai- 
nos už viršlaikį. 

TIKTAI SUMANIŲ DARBI- 
NINKŲ TRŪKSTA. 

Washington, D. C. Tiktai 
tokiu darbiminkų trūksta, kurie 
turi praktiško prityrimo lai- 
vų statyme, su-lyg raporto Su- 
vienytu Valstijų darbo suješko- 
jimo biuru, kiiurie pristato dar- 
bininkus visoms laivų dirbtu- 
vėms. Apie 230,000 vyrų dabar 
dirba prie laivų statymo, o 150,- 
000 bus reikalinga laike ateinan- 
čių šešių mėnesių. 

BLEKINIŲ DARBININKAI 
LAIMI. 

Martins Ferry.O. Streikuo- 
janti darbininkai Laugbliti (ble- 
ikos dirlr.uvių laimėjo ir išgavo 
pagerinimus a.dbtuvėje, kokių 
nesiranda jokioj kitoj panašios 
rūšies dirbtuvei Amori-kni 



DIDELIS PELNAS. 

.f New York. Consolidation 
Coail C. raportuoja pelno $26.- 
113,304 už 1917 n., arba $8.770.- 
838 (daugiau netgu meai prieš 
tai. Arti $i,ooo,opo, arba du 
kartus tiek, k telk padėta ruetai 

prieš tai, atidėta atsaugos sky- 
riun ir, apart 10 pusė milijono 
doliairių ištuštinimui anglių 
nuosavybės, kas nebuvo įdėta 
pereitų metų raporte. Po pas- 
kyrimui $1491,067 federalės ir 

karfs taxoms, dar liko $8,511,- 
223 djvklendamas. šis pelnas bu- 

vo $i.435/>33 didt-snis negu me- 

tai prieš tai. 

MAISTO KAINŲ PAKILIMAS. 

tf Washington. Nuo sausio 15 
<1. 19I4 m. iki sausio 15 <1. 1918 
m. maisto kaina pakilo 25'/. 
sulyg l'edeairlio biuro darbo sta- 

tistikų. 
Visi -produktai pakilo, iš- 

fkiriamt vien bulves, ku- 
~""krito 16%. Corn meal 

0a»O(iO didžiausią permainą, ties 

pakilo 77$. Lašinukai pakilo 
64%, taukai 53 nuoš., pork 
chops 44nuor/., pienas 35 rrooš., 
vištos 29 urnos., sviestas 25 nuoš., 
kiaušiniai 23 nuoš., duona 
nuoš., cukrus 18 nuoš., miltai 

17 nuoš. 

ELEKTRIKOS DARBININ- 
KAI NORI DAUGIAU. 

Bethlchtm, Pa. Elektros 
darbininkai, dirbantieji Betlvle- 
hem iSttrel Corp. yra neužganė- 
dinti dabairtine mokestim nuo 35 
iki 37c. valandai. 

MALIAVOTOJAI LAIMI. 

f St. Louisi Mo. Organizuoti 
maliavotojai šio miesto gavo pa- 

kėlimą- algota I2^c. valandai, 
kas padaro inaują ratą 75c. Kon- 
traktas padarytas 2 metams. 

KASYKLŲ OPERATORIAI 
SUSTREIKAVO. 

Denvcr, Colo. Šios valsti- 

jos anglies operatoriai yra prie- 
šingi tautinės 'kuro administraci- 
jos naujai padarytoms kainoms, 
n daugelis jų užmiršo patrio- 
tiškumą ir nuėjo streikan. Pa- 

sekme to yra sumažėjimas iška- 
simo ant 2, 500,000 tonu ir dau- 

gybė angliakasių yra be darbo. 

APSAUGOJA DARBININKUS. 

Į[ Sprigfield, 111. Valstijos dar- 
bo departamentas vasario iiėn. 

apturėjo 86 nusiskundimus dar- 
bininku, -pateikusių aukomis pri- 
vatiškų clanbo suješkojitrio b i turą. 
Visuose atsitikimuose agentū- 
ros turėjo atmokėti pinigus, pa- 
imtus -neteisi ngo bud u. 

Departamentas tikisi, kad yra I 
ir daugiau atsitikimų, bet reika- 
linga apgautiems atsišaukti, n 

reikalas bus peržiūrėtas. 

AS- JONIŲ VALANDŲ 
UŽTENKA, 

fl Wr.shington, D C. Bedisku- 

suojant klausimą aŽtuuonių >ra- 

landtj darbo dienos, Suvienytų 
Valstijų Senatorius Williams sa- 

kė, kad aštuonių va!at;xlų dati'bo 
dienos užtenka by kokiam dar- 

be, arba biznyje. 

UŽDARBIS ANT AUTO- 
MOBILIŲ. 

New York. Grynas pelnas 
Allis Chalmers Co. pašoko nuo 

$2,902,509 laike 1916 m. iki $5,- 
078,945 pernai. 

r-jbsiuvjai LAIMI. 

Cumberlartd, Md. Plot/- 

ThrowiffTg Co. susitaikė su dar- 
bininkais, kurie Ikeletas savaičių 

atgal sustreikavo. Pripažinta 
uniją ir pakelta al'gas 10%. 

ŽEMfeS VERTĖ PAKILO. 
Lansing. Mich. Žemės vertė 

šioj valstijoj .pakilo daugiau ne- 

gu 33% paskutiniuose trijuose 
metuose, sulyg raporto federa- 
Iio 'biuro derlių apskaičiavimo. 
Aibelna kaina žemės visoj valsti- 

joj 1915 m. huvo $61 akras, o 

šjmet yra $78. 

MALIAVOTOJAI LAIMI. 

1f Memphis, Tenn. Organizuo- 
ti maliavotojai i.r popierų Ii pin- 

toj a i gaus 2l/iC. daugiau j valan- 

dą. Naujos ratos yra $5 ir $5.20 
2 dieną. 

SUMAŽINO DARBO 
VALANDAS. 

w St. Louis, Mo. Arti 3,500 
strc rk uo j art či u id att'bl 11 rnk ų 1 ^iggett 
& Myers Tobacco C'o. privertė 
sutirumipinti darbo dieną nuo 10 

'ki 9 valandų ir pa'keki algtis 
ant 10'v. 

DARBO TEISĖS TURI 

STOVĖTI. 

fi Washington. Karė ne at.'.cš 
miržemimi 1110 darbo taisyklių mo- 

terims ir vaikams, sako p-lė 
f.race Abbott, viršininkė darbo 

skyriaus departamento vaiku 
darbo biuro. P-lė Abbott prme- 
ia, kad ji aplavkė laišką nuo \\ 

\ (iifford, direktoriaus tautos 

ipgininio ikoniisijos, kuriame ji- 
»ai sako: 

"Tautos apginimo -komitetas 

susijungia su vaikų biuiru dar- 
bo departamento raginimui, "kad 
teisės reikale valandų ir a,)lin- 
<ybių darbo moterų ir vaiku 'bu- 

tų pildomos." 
l'-Iė Abbott sako: 
'"Suvienytų Valstijų- .žmonės 

atakuoja fklanisimą vaikų pruiu- 
rėjimo ir apsaugojimo šioj dva- 

sioj. ir ištęsimas lyginai; kaip ir 

užiaikimas, priverstino mokiaii- 
mosi ir vaikų darbas yra propa 
nuojama kaip reikalingi sutiki- 
mui ekonominio padėjimo, '-pa- 

gerinimui. 

STREIKUOJANTI KALVIAI 
LAIMI. 

fl W:.eellingl W. Va. Streikuo- 

janti kalviai, dirbanti Peninsula 

dirbtuvėj YVheelimg Molei and 

Foundry Co. apturėjo kontraktą, 
pripažinantj unijas ir pakėlimą 
algų 5 centu valandai. 

LAIVŲ DARBININKAMS 
PAKĖLĖ ALGAS. 

Washington, D. C. Ciencra- 
'is pakėlimas algų ant 2o[/ tapo 
įvestas valdžios laivų dirbtuvėse. 

Dabar bus mokama $5.60 iki 

$5.80 dienai "prasilavinusiems 
dajnbininkars. Laivyno depar- 
tamento viršininkai su tuom su- 

tinka. Tas paliečia Pacific pa- 
krantėse esančias dirbtuves bet 

manoma taip-,pat padaryti, Xau- 

jos Anglijos ir South Atlantic 
vietose. 

ŠKOTIJOJ MOKA UŽ 

VIRŠLAIKĮ. 
vVashington, D. C. Suvie- 

nytu Valstijų Kotisulius Johrn- 
son, kuris yra Dundee, Škoti- 

joj, raportuoja valdžiai, kad 

Škotijos vyriausybė rekomenda- 
vo. kai ūkininkai ir jų darbininkai 
sutilktų a>nt 'pilnos dienos dąrbo 
ainbatomis kol karė tęsis, ir kad 
darbas atliekamas virs paprastų 
valandų, butų apmokamas lai'fcu 
ir puse. 

■ I' ViStts. 
T rite ♦•anMo'ion filctl with the po><tmaster 

at Chlcugo, III., on 17ht rlay of Apiil 
1918, as re(|ui"?d l>y llie act of Octolier o 

1917. 

Iš Basei, Šveicarijoj, ateina 
iir.!os, kad taryba Bessarabijos, bu- 
vusios Rusijos tprjvincijos, pri- 
taria susivienijimui su Rumuni- 

ja. Šisai žiupsnis atlygins, iš- 

dalies, Rumunijai už sklypą že- 

mės, kurią atėmė Austrija. 

T r uc translatinn filed u'ith thc postmastci 
at Chicago, 111.; on 17ht day ot Apri 
1918, as required by thc act ot Octoher 6 
1917. 

Iš \mstardamo ateina ži- 

nios, kad kareiviai šaudė ant 
Haarlem maištininku, kurie su 

kėlė dcmonstranciją maisto rei- 
kalaudami. Viena moteris tapo 
užmušta, o ikeletas sužeista. 
2momės užpuldinėjo duoną ve- 

žančius Rotterdame. 

Tnie translation filed with tlie postmastci 
at Chicago, III., on 17ht day of April 
1918, as r»(juired by the act of Octolicr 6. 

1917. 

Į| Iš Montevide, Uruguay, 
ateina žinios, kad šios šalies pa- 
siųsta militarė misija tapo vo- 

kiečiu suimta. Krašto valdžia 
per Šveicariją užklausė Berlino, 
ar Vokietija a-preišikia karės sto- 

vį, kaip pranešė sumibarinos ko- 

mandierius, suėmusvs misiją, ke- 

liavusią Fraricuzijon. Jeigu at- 

sakymas patikrins,' kad karės 
stovis yra, tai Uruguay tuojaus 
a,pskelbs ikarę, arba pareikalaus 
misijos paliuosav^imo. 

fHAT STRip OF LAHD VVItL 
(OST V01) A MlLLIOH SOULS 

what oo i 

CARE FOR 
Tu' (05 r 

Mirtis: Tas žemės sklypas Firancuzijoj 'kaštuos tau milijoną žmonių. 
Vokišuas A u t o r a t i z m a s: (), ką aš paisau ant kaštu? 

LIETUVIAI BELAISVIAI, j 
( 1 ąsa is pereito numerio') 

Lr\g. Neuhammer. 
440. Bal'tcauskis Viktoras g. 3 s. 

Vilniaus gnb. ir pa v. 

441. Bartkevičius Vi'ktoras g. 4 
s., Kauno gub., Telšių pav. 

442. Ž ergelis Janas g. <j s., Kau- 
no gub., Pancv. ipav., Pine v. 

v. Marčiuškių sod. 
443. paiiičiumas Aldksancl. g. 1 

s., Kauno gub., Pancv. pav., 
Linkuvos par., La'borin sod., 
no Kamsko. puflk. 

444. Dairgis Pranas g. 2 3. 

445. Diėkalnis Kazys g. 8 s. 

44O. D z likis Petras g. 9 s. 

447. Gaseis Jokūbas g. 1 s. 

Kauno gub., Jodiškiu sod. 158 
Piešti pulk. 

448. Gedraiti'S Kazys g. 1 s. 

44<j.' Glumibakas Jonas g. 1 s., 
106 K a v. pulk. 

450. Grigaliūnas Petras g. 2 s., 
Kauno gub., Limlkluiv. par., La- 
borui sod. 

451. Griguti Petras ig. 2 s., Kaa- 
ni) gub., Telšių .p., 111 Donsk. 
pulk. 

452. (luauckas Anlrius g. 2 s., 
Vilniaus gub., Sfbirs'k strielk. 
pulk., Tralkų p. Birštonis m. 

453. Ivaškevičius Jonas g. 2 s. 

Kauno g. Cckiškių sod., įc9 
YolžJk. vu'l'k. 

454. Jarmolavičius 'Karolis g 2 s. 

455. Kadeckis Juozas g. 2 s. 

45h. Katiilius Vincas g. 1 s., 
Žmirklių sod. 

457. Kazlati'skia Antanas g. 4 s. 

Kauno gub., Panečžio p. Pa- 
krojaus vai., Mažeikonių soti. 

458. Kenstaučius Rapolas g. 2 s. 

459. Klcdikas .Mykolas g. 8 s.. 

Kaumo ub., Šiaulių p., Sta- 
einių sod 

460. Kicliotis Antanas g. 5 s., 
Kauno gub., PainevSžio p. 

461. Kiselis Kazys g. 4 s. 

4A2. 'Krasaiutskaš Ant. g. 2 s., 
Kauno gub., Vkmergės p. 

463. Krištopais jonas g. 2 s. 

464. Kri'kštinaitis Jonas g. 3 s., 

(Kriikštanavičiiivs) Kauno 'gub., 
Pan. p., Krakiaiavos vol., Pei- 
<b i u sod. 

4^5• Kukta Domininkas g. 3 s. 

Kauno gub., ir pav., Žvirių s. 

466. Kurlensįkas Juozas g. 3 s. 

Kauno gub., Šiaulių ;p. 441 
piest. puilik. 

467. Ladiga Kazys g. 2 s., Kano- 
no guib., Pati. p. Liinkuvos v. 

Ivdharių sod. 
468. Lapši-S Aleksam!, g, 2 r 

4.69. Laurinaitis J'onas g. 7 s., 
Kauno gwb., Raseinų p. Tau- 
ragėj v. Gaurės viens. 

470. Lejejs J -nas g. 1. s., .20 

Mortirn. divis. 
471. Liemesis Sinfonas g. 3 s., 

Kauno guib., 441 piest. pulk. 
472. Mackevičius Antanas g. 2 

s., 109 piest. pulk. 
47^. Mataitis Bląrlas g. 2 s., 

Kauno u!b., Šistitil. ip. 
474. Matiuleičius Jonas g. J s., 

Kauno gub. Pairi. p. Kralkima- 
vos vai. Glitinu s. 

475. Mcskala Jignac g. 2 s., Vil- 
ui. nūs gub. ir pav. Juodiskių dvar. 
476. Meškauskas Kazys 'g. 2 sV, 

110 Kamsk. piest. -pulk. 

-177- Mockus Juozas g. 2 s., Kau- 
no gnub., Telšių ,p. 

478. Morkūnas Jonas g. s. 

479. Mošiu'kas Jonas g. 6 s. Kau- 
no g".ib., Zarasų pav., Panemu- 
nėlio vai. Vilių s. 

480. Mu-rlkevičius Bladas g. 2 s\ 

481. N'amližiiunas Jonas g. 7 s. 

482. N'akvosas Juozas g. 2 s. 

111 Kamsk. pulk. 
483. Noreika Pranas g. 6 s.. 

Kauno gub., Telšių p. Dobic- 
nai 441 ,p. p.' 

484. Padkauskis Stasys g. 2 s. 

(Padkauiika) Kauno gu'b., Pan. 

p. liiiržių v. 

485. Paulauskis Vincas g. 4 s., 

Kauno ub., Pan. p. Krakina- 
vos vai. Jebutanų (Sebutanu) 
sodžiaus. 

486. Palšis Malas £■. 2 s. ('Mo- 
tiejus') Kauno guli)., Pan. p., 

l'iržų v. 

487. Palšiikaitis Jonas g. 2 s. 

488. Pau-rogis Jonas g;. 1 s. 

444 p. 
481;. Pauža Simas g. 2 s., Suv, 

gi.vb., \larianiip. p. Panemunės 
v. 142 Zvingordsk p. 

490. Peleckis Petras g. 2 s. Suv. 

Seimų p. Mikičių s. (na- 
mon (paleistas). 

491. Petrulis Pranas g. 2 s. 

492. Povilaitis Stasys g. 1 s., 

Į Kauno gulb.. Pan. p. 110 

Koms. p. 
493. Požėla Kazys g. 3 s. 

494. Pra.nc'kevičiat'S Rafoilas g. 4 
s., Kauno gub., Pan. p: Lin- 
kuvos v., s<m1. Laborai. 

495. Pnei(lis Kazys g. 4 s., Kau- 
no gub.. Pan. >p. 
4<>6. Roainčiukaiš Jonas g. 1 s., 

Suvail'kų gub. 
497. R i nik e v i č iluis Juozas £. 2 s. 

ito Kani-sk. pwMc. 
498. Samalionis Silvestras g. 2 

s., Kauno gutb., Šiaulių p. 

499. Sanilktus Juozas g. 1 s., Kau- 
no gub. ioo Vo'lžanstk. piest. 
pulk. 

500. Simonsaitis Juozas g. 2 s. 

Kauno guli)., Pan. p. 100 

Kamsk ip. 
5or. Sulys Filiipas g. 2 s., Kaiu- 

110 gub!, 'J'clši 11 p. Mosėdžiu 
v. Pečerių s. 

502. šiniikunas Jonas g. 4 s. 

•Kauno giulb. Pan. p. 
503. Slikais iMairtynas g. 7. s. 

504. Sližys Justinas g. S s. 

505. Skierba Mikas p. 7 s. Kau- 
no gulb., 112 L'ralsik. *pu«lk. 

503. Skupas Antanas g. 9 s., 
Kauno gub., Pan. p. Darsiš- 
kių sod. 

507. Slivitnslkis Kostas g. 2 s. 

508. iStanis Steponas g. 2 s. 

509. Stanikus Antanas g. 7 s. 

Kauno giub., Telšių p. Plun- 
gės v. Pakutavėnų sod. 

510. Stankus Pranas g. 2 s. 28 

Ibrigad. 
511. Stamfcus Kazys g. 2 s. 

512. Stasikės Vincas g. 1 s. 

Kauno gub.; Telšių p. m 

Donsk. p. (p. 
513. Stončiute Kazys g- 6 s., 

Kauno gub., Telšių p. Dybu- 
rių sod. 

ii4- Stonis Antanas g. 3 s. 

515. Stoškus Augustinas g. 6 s. 

516. Stragis Jaiozas g. 3 s. 

517. Sparnauskis Jaiozas g. 1 s. 

Kautno gub. Tdški 'p. Xor- 
v i dsi i u s. 20 Mostr. Arti. divizi.- 
518. įSna'pauckas Antanas g. 1 

s., 110 KamžVk1 p. p. 
519. Šilimo Jck.ubas g. 2 s., Kau- 

no gub., Pan. p. 
520. Švam'brys Kazys g. 1 s. 

'Kauno gub., Šiauliij ]>. I-igu- 
nut v. Bitvrniškių soti. 

521. Tarkevičiius Jonas g. (> s. 

522. Tarasevičius Jonas g. 2 s. 

Kauno gub.,Pan. p. l'aikruojaus 
v. Daugšigalių sod. 

523. Tūbelis 'Povilas g. 5 s. Kau- 
no gulb. 

524. Varanauskis Jonas g. 3 s. 

(afic.) Kauno gub. 
525. Varnaitis Antanas g. 3 s. 

526. Yaitekunasjluozas g. 1 s. 

Kauno gub., Pan. p. Limicuv. 
par. Laibornų s. 110 Kamsk p. 

527. Yaitetkunas Pranas g. H s, 

528. \ i t < -1 a s J< :uis 3 s. Kau- 
no gfub. Pan. >p. Pumpėnų m. 

529. Za.pols'kis Stasys g. 4 s, 

Kauno gu'b., Patik p. 
530. Žibaila Nikodimas g. 7 s, 

Vilniaus gub., Švenčionių p, 
Yerdatiškių sod. 

531. Žičkus Antanas g. 3 s. 

532. Zignuvntas Pranas g. 2 s. 

Kaitimo gub. 
53.. Žilins»kis Jcinas g. 2 s. Kau- 

no g. Pan.. p. 110 Kamslk. p. 
534. Žilvytis Kazys g. 15 s. Kau- 

no gub. Pan. p. Naumiesčio 
v. Mei/.gagols s. 

535. Žvirblis Mikolas g. Ct s, 

Kauno gub., I'an. p. Titkonių 
sodžiaus. 

Lag. Neidenburg. 
536. Yirkutis Antain>as g. 2. s. 

Kauno gub. San džiūvo 11 

Kauno Ivrepostei gononeje 

No. 4. Lietuvių belaisvių 
sąsašas vokiečių ir austrų 

lageriuose. 

Lag. Alten Graben. 
537. Dumbrauskis Joinias g. 1 

s. Kauno gub. Telšių p. Žarėnų 
v. Lulknių m. 

Lag. Arys. 
538. Petraitis Juozas g. 1 s. 

Pu bersiu sod. 496 p. ip. 

Lag. Bad Blenhorst. 
539. Montvylas Leonas g. 8 

s., (afic.) 

Lag. Brandenburg. 
540. Stančias Kazys 1 g. 1 s. 

Kauino >guib., nkmergės .p. Ku- 
piškiu v. Rluidikių s. (miotina li- 
ko Lieipojuje. 

Lag. Crossen. 
541. Vaičiulis Kazys g. 1 s. 

110 Kams'k. p. 
542. Jarašunas Jurgis g. 1 s. 

Kauno gub.. Pan. <p,. Puišolatų 
v. M tik ši r 11 sod. Malaja rosi. n. 

Lag. Czersk. 
543. Vaivpalas Jonas <g. 1 s. 

Lag. Danzig. 
544. Sereika Joruas g. 7 s. 

Lag Dyrotz. 
545. Miškelis 1'rainas g 1 s. 

Vilniaus gul)., Švenč. p. Go- 
dutiškiu v. 

Lag. Srankfurt. 
547. PiUkauskis Viktor. g. 1 s-. 

Lag. Gruentnal bei Sagan. 
548. Astrajuskis Povilas g. 1 s. 

549. Ciniku Jonas .g. 1 s. 

550. (iė/.nia Jbrgis g. 3 s. 

2- s. 

551. (iošius (Gosch) Stasius 
552. Grigaravičius luozas g. 

1 
1 suimt. 

553- Joniką>tis Kazys g. 4 s. 

liaud. mokyt., tarn.' vyriaus. Te- 
chnišk. Valdyboje Petrograde. 
554. Jojas/ Petlras g. 1 s. 

555. Kanparsikis Ignas g. 1 s. 

556. Kavaliauskas (Kovalevs- 
•kis) Antanas g. 1 s. 

557. Laibuga Antanas g. 1 s. 

558. Laužaitis Jonas g. 1 s. 

550. Macelis Adomas g. 1 s. 

5OŲ. Marcinkevičiiiiis Bronys 
g. t siunt. 

561. Mikeli u na.s Kazys g. 3 s. 

562. Medvedev Juozas g. 1 s. 

563. Pa lietūs (Polionis) Miiko- 
las g. 1 s. 

564. Pitkevičius Mikola? g. 1 s. 

565. Pilipavičius J n ozas g. 1 s. 

566. PI ausiniai t i s Pranas g. 
7 s'Mint. 

567. Pdkialnis Antanas g. 1 s. 

5(>8. Ročila Kazys g. 1 s. 

569. Raižys Jonas g. 1 s. 

570. Šarnaitis (Šornaitis) An- 
tanas g. 1 s. 

571. Sėmenis Felliksas g. 1 s. 

5~2. Siūlymas Feliksas g. 1 s. 

573. Talėlis Stasys (Talailis) 
g. i siunt. 

574. Vaivada Jonas g. 1 s. 

575. Valiokis Povilas g. 1 s. 

576. Vertikas Aleksandras g. 
(j s. (mokytojas). 

577., Žalebauckis Klimas g. 1 

siunt. 

578 ir 579 <lu nebyliu gavo 
po 1 fkiekvieas. 

Lag. Hammerstein. 
58c. Alzis Kazys g. 1 s. Kaiu- 

no gulb. 
581. Kačinskis Adomas g. 1 i 

s. Kauno gub. 
582. Krikščiūnas Stasys g. 1 s. 

Kauno g. 
583. šakalis Andrius g. 1 

Ivauno gub. 
584. Staškus Ka/ys g. 1 s. 

Kauno gub. 
585. Simonavičius Jonas g. 1 

s. Kauno gub. 
Log. Havolberg. 

586. N'aidesnoff Petras g. 1. 

s. (Jictiuvis) 
587. Dubinskis Antanas g. 2 s. 

Log. Holzminden. 
588. Astaseviėius J. (kuiv.) g. 

2 s 

Log. Klein-Munchan bei Linz. 
581,1. Lalis Zigmas g. 7 s. (ufic.) 

Kauno gub. Siauliu pa\*. 
Log. Langensaltz. 

590. Nikartas S imti s (M ilkas) 
g. 1 s. 250 ]). p. 

591. Ilalčinskis Ga'brieflius g. 
3 s. Kailinio gub. Ukmergės .pav. 
Almntos vaisė. Peskiškių socl. 

59 2. šilei'ra Stasys g. 4 s. 

(atic., buvęs laimlės mok.) Su- 
valkų gu-b. M ari am pelės iparap. 
Aleksotas gm. Sapežiškių par. 
(leležėnų sod. 

593. Vaičius Simas -g. 2 s. 

Kauno. gub. Telšių pav. Salantu 
vals. ir ;patr. Klausgallvių socl. 

Log. Muenden (Hannover). 
594. Pachno Jonas g. 1 s. 

(afic.) , 

Log. Ostffiaszonyfa (Ugaren) 
595. Mockus Stasys g. 2 s. 

< at'ic. I Vilniaus gub. 

Log. Plan bei Marienbad 
596. Charzevskis Felilksas g. 

4 s. 

597. Diskeviėius Antanas g. 
4. s. iš Vilniaus 

5<^. (iranelįs (Graudis) g. 5 s. 
599. Gureckis BĮ adąs g. 4 s. 

(>00. Kubokas Juozas g. 4 
Rožčnu sod. 

^K) 1. Lklikautskis Antanas g. 4 
s. Kauno gub. Paneviežio mies. 

(02. Levinskis Edmundas g. 
4 s. Roženų sod. 

(k>3. Mialiikas Tadas g. 6 s. 

Vilniaus gub. 71 Belevslk. įpuilk. 
(liet.) 

604. Mošlka Feliksas g. 6 s. 

Vilniaus gub. Trakų pav. Alikš- 

tadvaris vals. (lunter-afic. 9 Finisk. 
įpulk. 

605. Petrauskis Ksaveras g. 
4 s. 

606. I'urvinskis Aleksandras j. 
4 s. Katino guib. Ukmergės pav. 
O07. Straševičius Julionas g. 4 s. 

Log. Parchim. 
608. I iilei šis Justas g. 8 s., 

Vilniaus gub. Švenč. pav. Zablo- 
tišikių vals. Tariga tiarbunos. 

609. Daujotas (Doviatas Rich- 
ard g. 9 s. Kauno gub. Sia&fflių 
pav. Žastairčiu <od. 316 Cli va- 
liuok pu Ilk. 

610. (i akli kas Kazys g. 5 s., 
Kauno gulb. Šiaulių pav. Šeduva 
4 Kaukazo pulk. 

611. Juškevičius Pranas g. 10 

s. Kauno gnib. Raseinių 'pav. F.rtž- 
vilkio vals. Carių sod. (gyveno 
Kaune) 

612. Kasparinas Vincas g. 
*3 s- 

613. Knušiiisikas Juozas g. 8 s. 

614. Ladi'gas Jonas g. 4 s. 

Kauno gub. Panevežio apv. Pa- 
biržių vals. 

615. Laurinavičius Dionizas 

g. 6 s. 

616. Lenkauskas Antanas g. 3 
s., Vilniaus gub. 

617. Mačius Jonas g. 4 s. Kau- 

ir.<o gub. Kaltinėnų v. Gaučių s 

618 Miikutaitis Izidorius g. 11 

s. Kauno gtuib. Raseinių pav. 

Jurbargo v. Slkirsmonių s. Kauno 
tvirt. 3 družinoje. 

619. Parakevičius Antanas g. 
7 s. Kauno gub. Zarasų pav. 
Vidžių v. Masiuniškių s. 

620 Raiksimavičius Petras g. 
7 s. Vilniaus gub. 

621. Reutas RomiuaMas 'g. 10 

s. Kalimo gub Raseinių pav. Kra- 

žių v., vienas Jasno gurka. 
622. Sal>aiti< Antanas g. 9 s., 

Kauno gub. ir pa v. Veršviai 
-Kaun. tvirt. 6. <lruž. 

623. Stanevičius Jaivas g. 9 s., 

iš Liepojaus (lietuvis) 
O24. Stragis Jonas g. 9 s. Kau- 

no gub. Panevežio ipav. Biržių 
v. Tauprių s. 17 Šiaullių pulk. 

625. Tartais Justas g. 8 s. 113 
Starorusk. pulk. 

626. Treinis Jonas g. 3 s., Su- 
valkų gUb. Naumiesčio pav. Vo- 

niškiij sod. 
627. Vaičius Pranas g. 7 s., 

Kauno gub. Šiaulių pav. Purve- 
liui. soti. 

628. Yaidovas Juozas g. 12 s., 

(homeoptas) Kaitino gtub. Rasei- 
nių pav. And rėja vos m. 

629. Yaranauskas Martinas g. 
6 s., Vilniaus gub. 

<130. Vėbra 'Anvdrius g. 7 s., 

Kauno gub. Ukmiargės pav. Pa- 

giriu v. Orunišlkiij sod. 
631. Paranka Pranas g. 7 s., 

(felč.) Kano gub. Ukmergės pav. 
Deltuvos m. 108 Sarat. pulk. 

<>32. Žebrainiški s Pranas g. 7 
s., Suvailkų gub. 

633. Žukauskis Tremontas 

(Frementas) g. 6 s. 

Lag. Marienburg 
(Preus. Holland). 

634. Balandis Vincas g. 2 s. 

Lag. Preus. Holland. 
635. Pauliukonis Antanas g. 

1 s., Kalutno gUb. Ukmergės ipav. 
Taujėnų v. 

Lag. Raichenberg Oesterreich) 
63O. Avdenis Aleksandras g. 

4 s. 

Lag. Sshneidemuhle. 
637. Minėvicius Juozas ig. 1 

s., Suvalkų gub. Kalvarijos pav. 
Liudviinavos gm. 

Lag. Sagan. 
638. Digrėvičius Jonas g. 3 s. 

639. Galdikas Jurgis g. 7 s., 
■Mau'lių itk. (<kun.) 

640. Griškauskis Antanas s. 

4 s. 

641. Jucius Jiuoz?c ig. 2 s. 

642. Jasiulaits Ar. nus g. 1 s. 

643. Klemamskis Pranas g. f> s. 

644. Montviclas Jurgis g. 2 s. 

645. Petkevičius Jonas g. 2 s. 

64C. Stasiukaitis Juozas g. 2 

s., 2 Kaumo <drui. 2 rotos. 

647. Volodkevičius Aleksand- 
ras g. 1 s. 

648. Voitttaevičius Bronius g. 
2 s. 

Lag. Skalmicrzitsch. 
649. Petrukaitienė Agota g. 

1 s. 

650. Jočionis Kazys g. 2. s., 

(studentas). 
(Toliaus bub) 

į 



Apie Trečia Laisves Paskola. 
IŽDO DEPARTAMENTAS — 

PUBLIKACIJOS BIURAS 
TREČIOJI LAISVĖS PA- 

SKOLOS 1918 m. 

.. Trečios Laisvės Paskolos 

Suvienytu Valstijų Valdžios 
Bondsai. 

Kas jie yra kaip juos pirkti. 

Vienas milijonas ir aštuoni 
šimtai tūkstančių narsių Ameri- 
kos sunų dabar tarnauja Su-vic- 
mytų Valstijų armijoje ir laivy- 
ne. Tūkstančiai jų jau mušasi 
ir miršta ant karės laiiko Fran- 

euzijoje, už .laisvę ir teises pa- 

silikusiųjų natnieje, kad apsau- 
goti juos nuo gręsiančio Prūsi- 

jos militariško despotizmo. Jų 
kraujas jau suvilgė Franouzijos 
žemę. 

iriausia šalis visam •pasaulyje, 
šios šalies valdžia išleidinčjo 
•bondsua ir ■pirm tau s ir miokadob 
žmonių neužvylė, 'bet atmokėjo 
kiekvienu bondsą su .procentu, 
kuomet atėjo laikas jį atmokėti. 

SMULKIOS ŽINIOS APIE 

TREČIĄJĄ LAISVĖS. 
PASKOLĄ. 

Bondsų Išleidimas ir 
Atmokėjimas. 

Trečiosios Laisves Paskolos 
Bombai yra datuoti (paženklin- 
ti) gegužio 9 dieną. 1918 m., nes 

toj; dienoje jie bu- valdžios iš- 
leisti, ir nuo tos dienos pro- 
centas įprisides. Jų atmokėjimas 
•bus 'miksėjo 15 d. 1928 metuo- 
se arba ir pirmiau. 

Kas 'be sudrebėjimo gali pa- 

mislyti apie jų didvyrišką pasi- 
šventimą ? 

Kas be užsidegimp patriotiz- 
mu, gali apsakyti jų kentėjimus 
ir pavojų ant (karės lauko? 

Kas be susijudinimo, gali 
žiūrėti j mušu jaunu kareivių ir 

jūreivių širdis, kurios plaka už 
nv.vsų laisvę, ir 4<uirių plakimą 
gali netrukus kulkos nuti>ldinti 
— štai Tcdkiu pasišventimu jie 
užmoka, idant apsaugojus žmo- 
nių civilizaciją. 

Męs turime šel'pti musų pa- 
sišventusiais kareivius ir ;urei- 
vius. Turime skubiai gelbėti 
jiems pergalėti 'kaizerį. O męs 
galime tai padaryti, būdami na- 

mieje, jeigu tik "pildysime savo 

pareigą su tokiu patriotizmu, 
kokį tuiri musų Ikareiviai tranšė- 

jose. Pareiga, kurią męs turime 

Procentas. 

Procentą už šituos 'bondsus 
mokės kas pusė metų. 

Pirmo procento moke ;tis bus 

rugsėjo 15 d. 1918 m. Už $5o.oo 
Bondsą išpuls tada procento 
75 centai; u i $100.00 'Borndsą 
procento bus $1.49; luiž $500.00 
Bondsą procento bus $7.49; už 
$1000.00 Borndsą procento t>us 
$14.90 ir t.t. Nors rugsėjo 15 d. 
1918 m. dar nebus suėję pilnų 
6 mėnesių, -bet valdžia paskyrė 
mokėjimą procento šiame mė- 

nesyje todėl, kad jai yra paran- 
kiau molkėti procentus 15 d. 
rugsėjo ir 15 d. kovo inegu ge- 
gužio ir lapkričio mėnesiuose. 

Bondsai neša jrocento. 
Procentas 'bus mokamas du syk 
per metą. tai yra 15 d. irugsėjo 
ir 15 d. kovo. Sukolektavimui 
procento !kas 6 mėnesiai atkiip- 
si kuponą, esantį prie bondso, 
paduosi jį j 2>ank;į ar pačtą ir 
ten gausi procentą pinigus. Ant 
registruotų Bondsų jums ateis 
čekis stačiai iš Suvienytu Val- 
stijų Iždo kas 6 mėnesiai. 

Kokiomis sumomis yra Bandsai. 

Kirponiniai Bondsai yra išleisti 
sakančiose sumose: $50, $100, 
$1000, $5,000 ir $'0,000. Re- 
gistruoti Bondsai yra išleisti 
sekančiose sumose: $50, $100, 
$500, $-1,000; $5,000, $10,000, 
$50,000 i-r $100,000. 

ipiklyti, — ir turime jaustts lai- 

mingais, kad męs ją galime pil- 
dyti, — tai skolinimas savo pini- 
gų musų valdžiai, skolinimas 
kiekvieno užčėdyto doliario, 
idant ji galėtų aprūpinti musų 
su mus, brolius, draugus pažįsta- 
mus, musų narsius (kareivius vi- 
su-kuom, kas reikalinga išgel- 
bėjimui A metrikos. 

Nei vienas tikras patriotas ne- 

gali atsisakyti pirkti Suvienytu 
Valstijų Laisvės Bomdsų. 

W. C. McAdoo. 
Iždo Sekretorius VVashingtone. 

INFORMACIJA LINK TRE- 
CĄ LAISVĖS PASKOLĄ. 
Kas yra Trečia Laiisvės Pa- 

Pilna Bondsų Suma. 
Sios paskolos didumas yra $3,- 

000,000,000. Jeigu žmonės už- 
sirašytų bondsų daugiau negu 
šita suma, tai Valstijos Iždo 
Sekretorius turi teisę .pagaminti 
bondsų ir ant perviršio. 

Bondsa: liuosi uuo taxų. 
Trečiosios Laisvės Paskolos 

Ė arai s ų suma ir procentas yra 
liuosi nuo visų taxų — federa- 
liškų, valstijinių ir vietinių, — 

iš>inr:rt "Estate ir Inheritance" 
taxų. (b) Surtaxų, ir perviršio 
pelno ar kairės pelno taxų da- 
bar ar *'ėliau uždėtų per Suvie- 
nytų Valstijas aint pelno arba 
uždarbio korporacijų, partnerių 
ar draugijų. 

Procentas ant Bondsų sumos, 
neperviršijančios $5,000, sąvas- 
♦vje vienos ypatos, yra liuosos 
nuo taxų pažymėtų 'kliasoje (ib). 

skola? 
Trečioji Laisvės Paskola, yra 

šios šalies žmomių paskola, sko- 
linama sjd.vo valdžiai, idant ji 
galėtų atsiginti nuo užpuolimų, 
kuriuos padarė ant Amerikos 
g?rfbės ir Amejriikos teisių Vo- 
kiška plutokratiška valdžia ir jos 
sąjungininkai. 

Apsigynimui muo užpuolikų 
yra reikalingi pinigai, su kuriais 

butų galima aprūpinti musų ar- 

miją ir laivyną ir persiųsti jusos 
toms tautoms, su kuriomis męs 
drauge 'kariaujame už liuosy- 
bę. Valdžios surinktų pinigų 
už taiksas ir 1.1. it?eiixžtenka ap- 

mokėj'mui ikarės kaštų, todėl yra 
reikalinga skolinti pinigus nuo 

žmonių per valdžios išleistus 
Bondsus. 

Suvienytų Valstijų Valdžios 
Bondsai. 

Kiekviena ypata, sfloolinanti 
Suvienytoms Valstijoms pinigas, 
gauna nuo Valdžios notą arba 

reversą mesančią tam tikrą pro- 
centą. Ta nota arba reversas, 
vadinasi "Bond". Suvienytų 
Valstijų Bondsas yra tai priža- 
dėjimas arba obligacija Suvieny- 
tų Valstijų ivžmofcėti minėtą pa- 
skolą auksu imuarodytoje ant 
Bon^so ('ienoje drauge siu pro- 
centu, mokamu paženklintais 
laikais ilki Bondsas bus pilnai at- 

mokėtas. 
Šitas pažaėdjimas arba obliga- 

cija yra su parkais Suv. Valsti- 

jų Iždo Sekretoriaus ir Iždo De- 

partamento aintsipauda. Bondso 

popiera yra tokia pat, kokia yra 

Kaip augščiaus minėta, šitie 
Bondsai yra liuosi mio visų vie- 
tinių taxų. Nei vietinis asses- 

sorius nei kolektorus negali ši- 
tų Bombų apdėti taksomis. 

Suvietiyt'Į Valstijų Valdžios, 
šiuos Trečiosios Laisvės. Bori- 
sus priims už pilną vertę, pri- 
s/loaitant ir procentą, mokant 

["Inharitance" taxas. 
į p;-- Į''- 

Trečiosis Laisvės Paskolos 
Bondsai negali buti mainomi 
ant kitų valdiškų Bondsų išleis- 
tų vėliaus. Nei "War Savings 
Statnps," nei "Thrift Stamps" 
nėra mainomli ant Trečiosios 
Laisvės Paskolos Bondsų. 

Bonosų Kaina. 
Trečiosios Lais/ės Pasikolos 

Bomlsai gali huti perkami už 
tiek ticiek Bondso suma rodo, t. 

y. ioo centų ant doliario. 

Kaip pirkti. • 

Galima pirkti Trečiosios Lais- 
vės Paskolos Bondsti* kiekviena- 
me banke, pas brokerį. Federal 
Reserve Banke, ar stačiai i? Iž- 
do Departamento Wa'9h>r»£tone. 
Perkant reikia ,pasiras>fi ant 

vartojama pinigams ir 'kitiems 

Suvienytų Valstijų apsaugos do- 
kumentams. Suvienytų Valstijų 
valdžias Bomlsas yra sau-giau- 
sis invcstmentas (pinigų padėji- 
mas). 

Kad Su v. Valstijų Bondsai 
l>irs teisingai žmonėms atgal at- 

moflcami, kaip paižadėta, tai tą 
užtikrina visos Amerikos garlh' 
ir tu-rtas, o Anverika yra turtin- 

aplikacijos, kuriai iblanikas gau- 
si visose banlkose, pas 'broke- 
rius ir Bondsų pardavėjus. Ap- 
likacijos turi bu t i padarytos 
laike tarp 6-tos dienos balan- 
džiu ir 4-tos dienos gegužio, 
1918 metu. Aplikacijos tauri bū- 
ti taip išpildytos, kad butų ga- 
lima aiškiai suprasti ko aplikan- 
tas reikalauja. [Lietuviai gali 
užsirašyti sau šitų bondsų Lie- 
tuvių Skyriuje, kurio adresas 
yr;i sekantis: Univcrsal State 
Bam'k, 3252 So. llalsted st. Chi- 
cago, 111.] 

Trečiosios Laisvės Pasikolos 
Bondsai gali buti perkami ant 

trejopo išmokeščio: 
1. Valdžios plianas. Reik už- 

mokėti penkis procentus, Ikuio- 
met pasirašai ant aplikacijos. 
Tolesnės gi mokestjs įpirm se- 

kančių dienų; 20% gegužio 28 
d. 1918 m.; 35% liepos 18 d. 
1918 m., ir 40% rugpjučio 15 d. 
1918 ni. su procentu nuo gegu- 
žio 9 d.1918 m. už mokestis mo- 

kėtas po 9 d. gegužio 1918 m. 
2. Galima užmokėti ant syku 

pilną sumą, 'kuomet pasirašai amt 
i rlikacijos, arba gegužio 9 (1. 
1918 m. ar ,pirm to, arf)a sąvai- 
tiniais išmokėjimais laike 6 mė- 
nesių sti procentu. 

3. Ant išmokesčiy. Šiuos 
Bondsus galima pirkti ir ant 

išmolkesčių susitaikant su par- 
davėju po kiek ir kaip mokėti.. 

Kaip užsimokėti ir kada 
Bondsus gauti. 

Pinigus už Bondsus galima 
užmokėti Iždo Departamentui 
Washingtone, arba Federal Re-' 
serve Banke, užmokant pinigais, 
draftu, cortifikuotu čekiu, p ac- 

to moncy orderiu ar Expreso 
čekiu, bet kiekvienas turi Itužsi 
mokėti ten, kur ant aplikacijos 
užsirašė. Visi Bankai, broke- 
riai ir kiti Bondsų pardavėjai 
su notru atsakys visus klausimus 
ir suteiks pilną informaciją šia- 
me reikale. Kiekvienas perkan- 
tis Bondsą gaus guzi'kėlį forme- 
je Laisvės Paskolos ir kartu 6U 

Trečios Laisvės Paslkolos vėlia- 
va išstatymui j langą. Bond- 
sai bus priduoti kada visi pinigai 
bus sumokėti. 

Kaip parduoti ar paskolą gauti 
ant Laisves Paskalos Bondsų. 

Laisvės Paskolos Bondsai yra 
geriausiu "Tnvcstmentu. Jeigu 
tau reiks pinigų, tai nunešk sa- 

vo Bondsą j bile banką iir kiek-3 
vienas tau pinigus paskolins — 

net žemesniu procentu. Jei pri- 
reiktu parduoti Bondsą, tai (kiek- 
viename 'banke, ir pas atsakantį 
brokerį rasit pirkėją. Bondsu 
savininkai privalo dairyti biznį 
tilk sui atsakančiomis ypatomis, 
ar firmomis. 

Jusų uždarbis. 
Kiekvienas Suvienytų Valstijų 

pilietis, perkantis Laisvės Pa- 
skolos Bondsą, parodo, kad jis 
gina savo šalj ir savo žmone<s 
nuo priešų ir kad ji«s myli savo 

tėvynę. Kidkvienas (perkantis 
Laisvės Paskolos Bondsą gel- 
bsti išlaimėti ir sutrumpinti ši- 
tą kairę. 

Įvairios Žinelės. 

Gruodžio mėn. 1917 m. aukso 
iš Suvienytų Valstijų išvežta 
$4,538,000 vertės, o įvežta tik- 
tai $2,465,000. Vienok sausio 
mėn. pirmose 18 dienų įvežta 
$2,258,000, o išvežta tiktai $1,- 
770,000. 

Sausio i <1. š. m. ant ūkių 
buvo: 21,563,000 arklių, o pernai 
tuo pačiu laiku — 21,210,000. 
Pdiilcis rietus atgal buvo 20,- 
567,000. Muilų huvo 4,824,000, 
o 'pernai — 4,^23,000. Penkis 
metus atgal buvo 4,386,000. 

Kairvių buvo 23,284,000, o per- 
nai — 22,894,000. Penkis metus 

atgal buvo 20,497,000. 
Kiaulių buvo 71,374.000, o 

perna; — 67,503,000; ipenkis me- 

tus atgal buvo 61,178,000. Avių 
buvo 48,900,000, o -pernai — 47,- 
616,000; penkis metus atgal bu- 
vo 51.482,000. 

Yra aišku, kad augimas ėjo 
didyn su besirUdimančiu) reikala- 
vimne. Nupuolimas buvo vien 
avių auginime. Bet jeigu bus 
laikomasi pernykščio augimo, 
avių auginime, 

įlEfi.iA) AMtnlKOit. 
IŠ HARRISON, IR KEARNY 

N. J. 

Atsakymas į tūlus užsipuldi- 
nėjimus. "Darbininko" num. 12 

tilpo korespondencija iš šių dvie- 
jų miestelių, po Įkuria "pasirašo 
tūlas "Sarlak-Holms." Tasai 
korespondentas,, prisidengęs sla- 
pyvardžiu, maiįvc apšmeižė iš- 
vardindamas tokiais vardais, kiu- 
rių aš visai negirdėjau iir neuž- 
sipelniau sau. Aš, matydamas, kad 
niekas neatkreipta atydos ant tos 

korespondencijos, (visai užtylė- 
jau, jos neatšaukdamas, bet ka- 
da dabar daugiau pasirodė už- 

sipuolimų ant manęs, tai aš kar- 

[tu ir noriu atkreipti skaitytoju 
atydą ant to šmeižimo. 

■Kada jaut iškilo klausimas apie 
|"U. V.. Seimą", tuo 'kartu ir 
pradėjo organizuotis milžiniškas 
choras, pagerbimui visų delega- 
tų, kartu ir Lietuvos Laisvės. 
Tuomi organizatorių buvo gerb. 
komipazitorius St. Šimkus. Ir 
aš, matydamas 'gerą u'im,anymą 
ir jo pasišventimą, jam pilnai 
pritariau, ir galoip jis kreipėsi 
j mane, kad aš. kaipo vietinis 
šių miestelių gyventojas, sušau- 
kčiau; abudu choru (Birutės ir 
TMD. Chorus) ir jisai sakė, aš 
atvažiuosiu jiuimis pamdkimti. Aš 
tai sutikau su mielu noru, ir 

maniau, kad ir "Sarlak-Holms" 
šitokiam užmairtymui privalėtų 
pritarti. Iir ilgai nelaukdamas, 
pasiunčiami po laišką abiem cho- 
ram, sukviesdamas krūvon, taip- 
gi ir p. St. Šimkų •užkviečiau, ir 
iš Newark'o p. A. Radzevičių, 
kaipo dainų mokytoją. Bet g. 
Radzevičius neatsilankė, atsilan- 
kė tik g. Šimkus. Bet galų-gale, 
ti'ksilas buvo atsiektas, nors tuli 
chorų nariai tam buvo priešingi, 
ir mtio to laiko, tuli "Sarla'k- 
Holms'ai" pradėjo v patiškai 
pykti ant manęs, sakydami. "Kad 
iš to niekas inebus ir nereikia 
seime dalyvvauti." C) ikacl aš sto- 

vėjau už dalyvavimą, tai ir pra- 
dėjo visaip j laikraščius rašinė- 
ti, primesdami man, kad aš no- 

rių Chorą vadovauti (Birutės 
Chorą) "Laisvamanio" vardą, iir 

t.t. 

Taigi, gerbiami sfkaitytojai, pa- 

žvelgkite, ar tas užmaiįvymas ne- 

reikalingas buvo? Ar miusų ^»ei- 
me Choras nesulošė svatfbią ro- 

lę, iir dabar apkaltinkite, ar ma- 

no pasistengimus, ar "Sarlak- 

Holmeskį", kuris pasislėpęs po 
kokia ten pravarde, šmeižia ki- 

tas ypatas. Jeigu jisai 
teisybę įrašinėja, tai kodėl bijo 
tikrą pravardę pasirašyti? Gal 
bijosi, kad žmonės pam&tys, 'kas 

jisai itrcmoka atsikirti gerą nuo 

blogo. Melsčiau "Sarla'k- Hol- 

mso", kad jis nusiimtų <tą 
kaukę ir tegu tikru savo veidiU 

pasirodo ir tegul duoda užmeti- 

mus, o aš tada turėsim prieš save 

jj ir žinosiu su Ikuom aš kalbu, 
tr katras kur kaip apsieinam... 

Toliaus, " Darbininko*' mum. 33 
tilpo korespondencija, po kuria 

pasirašo tūlas "Viską. Žinantis", 
Jisai sako, Ikad "Birmės" cho- 
ras nutarė parengti koncertą ge- 

gužio 29 d. ir paskui sako, kad 
chore yra vienas draugas, kuris 
vis nori, kad pake nikus kokiu bu- 
du chorui, tai yra "Baltrukonis", 
iir paskui cituoja, kad aš agita- 
vau už "TM'D. Chorą", 'kad pa- 
kenkus "Birutės" chorui ir esą 

nutarė parengti Ikoncertą, gegu- 
žio 25 d. t. y. 4 dienom pirm 
birutiečių. 

Tokia buvo žinutė "V.isIcį 
Žinančio", tari oje jis patarė ma- 

ne prašalinti iš clroro, o da' ar 

aš nurodysiu, 'kaip Ifouivo nutarta 

ir kaip vygdotni tie koncertai, 
nes aš Protokolų raštini'ii'kas, ir 
aš žinau ką "Birutės" choras 
nutarė. "Birutės"' choras nuta- 

rė parengti (koncertą, gegužio 30 
d., bet kadangi svctaimė buvo 

užimta, tai buvo paimta sve- 

tainė gegužio 25 d. š. m., o ne 

gegužio 29 d., kaip "Viską Ži- 
nantis" sako. O "T.M'D. Cho- 
ras" nutarė parengti koncertą, 
balandžio 27 d., o ne gegužio 
25 d., kai,p jis sako. Ir "biru- 
tiečiai" parengė koncertą paskui 
aną chorą virš mėnesiu, o "T. 

M.D. Choras" parengė koncer- 

tą ,pirma "birutiečių" viršaus 

mėnesiu, o ne 4 dienomis, kaip 
|"Viską Žinantis" sako. 

Taigi dabar gerbiami skaity- 
tojai, pažvelgkite kolki atsiran- 
da šmelžėjai muisų tairpe, ir kaip 
žmogus 'gali taip rašyti, kad ne- 

žinodamas apie tą <laly«ką tikrai, 
ir <lar slepiasi po slapyvardžiu. 

Jeigu aš ką rašau, tai aš ne- 

bijau mei savo tikrą ,pravar<lę 
paiidėti, nes ko bijotis, jeigu 
teisybę rašai? Taigi aš pra- 
šau tų korespondentų, kad jie 
panašių korespondencijų1 nuraši- 
nėtų. j. V. Baltrukonis. 

IŠ RACINE, WLS. 

Balandžio 7 d. S. L. A. 100 kp. 
buvo paronigiusi parkaitą ir pra- 
kalbas. Pirm susirinkimo, B. Kaz- 
lauskas kalbėjo trumpai apie Sus. 
Lietuvių Amerikoje. Išdėstė aiš- 
kiai, ką nariai gauna ir kokį 
užtikrinimą turi tie kurie prik- 
lauso. Žodžiu sakant, trumpoej 
kalboje išaiškino nuosekliai. 

Paskaitą skaitė 'M. Kasparaitis 
temoje "Dadjiminikų Padėjimas 
Amerikoje". 

Apart to dar M. Vi'lkiute pa- 
deklamavo gyvai eiles. "Ten Prie 

Jūrių, Prie Plačiųjų". 
Programui užsibaigus, buvo 

manoma pradėti vesti susirinki- 
mas, bet iš publikos pasigirdo 
balsas, reikalaujantis kalbėtojo 
ir paskaitų skaitytojo kokių 
ten paaiškinimų. Mat čia butą 
"<1 raugučių". Stato tokius klausi- 
mus, 'kurie buvo visai be pamato. 
Žingeidumo dėlei paminėsiu vie- 
ną klausimą. 

Klausė: "Ar S. L. A. platina 
apšvietą. <lelei' darbinirukų"? Kal- 
bėtajas nurodė, tkad leidžia laik- 
raštį 'Tėvynę; apart to daug yra 
išleidęs 'knygų. Bet kiuir girdėjai, 
kad "draugutis" užsiganėdintų? 

Ko tolyn1 vis drąsyn, vis apie 
tą. ipatį neva duodamas klaiusi- 

mius, jau pradeda kaip ir prakal- 
bą laiikyti. 

Tam "draugučiui" uždrausta 
toliaus plepėti. 

Antras jo "kamarotas," matyda- 
mas, 'kad jo "draugutis" yra pub- 
likos apjuokiamas, atsistojęs pra- 
deda nemandagiai sakyti; "Jus 
mulai" ant kalbėtojams ir paskai- 
tų skaitytojo. 

Tom laiku p. M. Kasparatisj 
patarė mului išsinešdinti iš sve- 

fainės, o žmonėms pasilikti. Taip 
triuikšmas ir užbaigtas, pagamin- 
tas ^er 'žinomus "susipratusius 
draugučius". 

Jonaus sekė susirinktmas. 

Svarbesni nutarimai yra šie: Nu- 

tarta rengti išvažiavimą, birželio 

23 d. 
Rudeiniop nutarta rengti -parodą 
moterių išdirbinių, taipgi mutarta 

siusti $50.00 j Rusija dėl nuken- 
tėjusių nuo karės lietuvių. Bal- 
savimai Centro Valdybos atidėta 
iki sekančio susirinkimo, kuris 

įvyks gegužes 5 d. 
Korespondentas. 

IŠ WATERBURY, CONN. 

S. L. A. reikalais. Paskuti- 
niame mėnesiniame susirinkime 

| 

buvo balsavimai Centro Valdy- 
bos. 

Balsavimo pasekmės sekan- 
čios: 

Ant Prezidento St. Gegužis, 
Mahanoy City7 Pa. gavo balsai 34 

Kl. Jurgelionis, Chicago, 111. 8 

Ant Viceprezidento J. T. 

Baltrušaitienė, Pittsfourg, Pa. 9j 
E.Živatkauskas, Scranton, Pa. 22 

O. Ramanauskienė, La\vrence, 
Mass 11 

lAint Sekretoriaus: A. B. Stri- 
maitis, New York, N. Y. .. 20 

J. V. Liutkaustkas, L:nden, N. 

J 15 
T. Dundulis, Chica'go, 111. .. 7 

Ant Iždininko: K. Gugis, Chi- 

cago, 111 8 

T. Paukštis 21 

J. Skritulskis, New Britain, 
Conn 12 

Ant Iždo Globėjų: T. Ast- 

ramska's, Pluladelphia, *Pa. 13 

J. M. Danielius, Brooklyn, N. 
Y. 27. J. Sagevičiius, Bridge- 
port, Conrn. — 28, M. A. Ka- 

ginskas (Plymouth, Pa.) 6, J. 
Neviackas,, Worcester, Mass.— 

7. M. J. Damijonaitis, Chicago, 
111. 3- 
Arnit Daktaro^Kvotėjo: Dr. F. 

Matulaitis, Boston, Mass. — 28 
Dr. A. L. Graičunas, Chicago, 
111. — Dr. I. B. Bronušas, 'Balti- 

more, Md.. — 12. 

Delegatais nuo kuopos j SLA. 

seimą išrinkta J. Žemantauskas 

jir A. J. Povilaika. 
'MA jį; Waterburietis. 

PRANEŠIMAS SLA. KUO- 
POMS OHIO VALSTIJOJ. 
Sulyg S. L. A. VIII apskričio 

4-to suvažiavimo nutarimo— 5-tas 
šio apskričio suvažiavimas yra šau- 
kiamas balandžio 28 d., nedėlioję. 
Suvažiavimas atsibus M. Povilau- 
sko salėje — 2452 St. Clair Ave., 
n"""'—-lf Ohio. Prasidės nuo 10 

Prigulinčios pie VIII apsk. S. 
L. A. kuopos teiksis išrinkti ir pri- 
siųsti delegatus j šį suvažiavimą. 
Taigi malonės priduoti ir įnešimus 
suvažiavimui. Įnešimus galima 
siųsti apskričio sekretoriaus vardu 
(J. Žemantaitis, 2004 St. Clair 
Ave., Cleveland. Ohio). 

Nepriklausančios dar prie S. L. 
P VIII aps. kuopos Ohio valstijoj 
turėtų pasistengti koveikiausiai nu- 

tarti prisidėti pie apskričio ir kartu 
dalyvauti šiame suvažiavime. 

SLA. VIII Aps. valdyba. 

v 

inios Žineles. 

Roseland, TU. 

= Balandžio 7 d. Vyčių 8-ta 
kp. parengė vakarą, kuriame su- 

lošta tragedija ''Živilė". Yeilka- 
las, sakoma, gana gerai pavykęs. 
Gyvų gėlių vainikai tapo įteikti 
p-lėms O. Janušauskiutei ir P. 
Žiliūtei. Žmonių buvo pilna 
svetainė. 

East Chicago, 111. 

= Kovo 31 d. Lietuvių Ame- 
rikos Ukėsų Rimbas savo susi- 
rinkime nutarė iš savo iždo pa- 
sikarti $25.00 Šerno raštų .leidi- 
mui. Klinbas turi ir savo kny- 
syn?- 

Sheboygan, Wis. 

= Kovo 29 d. išvežta 73 vy- 
rus j kariumenę; jų tarpe įbuvo 
ir (kti lietuviai: pp. Jurgis Ber- 
notas ir Vincentas Kizimaus- 
kas. Išvažiuojančius palydėjo 
stotin didelis burvs žmonių. 

Shenandoah, Pa. 

=-= Balandžio 2 d. išvažiavo 
•kariumenėn J. Rutkauskas, vie- 
tinės "Sietyno" Draugijos .narys. 
Jisai paliko jauną pačią, nes ne- 

senai ibuva vedęs. Taipgi ir 

Klemensas Tabaras, universiteto 
studentas. 

= Tą patį vakarą O'IIaro te- 

atre Įbuvo M. Petrauskas, A. So- 
deika, Thos. Evans ir keletas 

vietinių dainininkų. Koncertas 
buvo gražus, malonus ir puikiai 
sutvarkytas. Publikos buvo ma- 

žai. 

Cleveland, O. 

= Kovo. 28 d. \Varen ville 
senatorijoj, mirė Kaz. Petukaus- 
Icas. Sirgo džiova ir čia išgu- 
lėjo iper ^pustrečio meto. Ve- 
lionis paėjo iš Kauno gub. ir 

apskrities, Vilkijos parapijos, Bat- 
vinėliu kaimo. Priklausė prie 
•keleįos vietinių draugijų. Tapo 
palaidotas su bažnytinėmis ap- 
eigomis, dalyvaujant Ch. T. Be- 
nui ir Šv. Kazimiero kareiviams. 
Paliko nuliudime brolį Joną. ir 
dvi seseris. 

< f 

Cleveland, O. 

= Baiajivdžio 5 d. iGoodrich 
Hanse svetainėje įvyko kelių 
tautu vakarėlis. Buvo progra- 
mas, kuriame dalyvavo ir lietu- 
viai. P-lė Grigiutė ipaskambinc 
ant piano; Dr. J. Šemolitmas 
kalbėjo. P-iės Baltrukoniutės, 
Rice, H. ir M. Miliauskiutės pa- 
šoko "Noriu Miego". 

«= M Varpo" choras'balandžio 6 
d. parengė 'gražų pasilinksmini- 
mo vakarėlįpublikos atsilankė 
suvirs 100 ypatų ir visi gra- 
žiai praleido laiV'3. Buvo lietu- 
viškų šokių ir žaislų. 

= 'Balandžio 7 d. C. L. Pr. 
D r-jų Sąryšis Ulman svetainėj 

iparengė teatrą ir balių. Staty- 
ta scenoje "Kerštinga Meilė", 
Dainavo "Mirtos" choras. Buvo 
ir kitokių pamarginimų. 

Spring Valley, 111. 

IA'. ir M. Pilipavičių krikš- 
tynose surinkta aukų $16.00 nu- 

kentėjusių lietuvių Lietuvoje 
naudai. 

Stoughton, Mass. 

— Darbai .pastaruoju laiku s^- 

nK.žėjo. Iš <kitur atvykusiem* 
darbas siunku gauti. 

== Butvilų 5 rnctų amžiaus 
sunui koj.'į sulaužė. Nežinia, ar 

tai automobiliaus, ar vežimo dar- 
bas. Motinoms prisieitų dau- 

giau atydos atlkreipti į vaikų da- 
bojimų. 

Fort Plain, N. J. 
= Miirč lietuvis-jureivis, Ale- 

ksandras Sarva, dar neturėjęs 
aštuoniolikos metų amžiaus. Sto- 
jus Smv. Vailstijų tarnyston, ji- 
sai tapo pasiųstas j Norfolk, \V. 
Va. Ten jis nioki)n<o&i, 'kuomet 
atsitiko nelaimė. Tėvai gavo te- 

legramą, kad sumti daroma ope- 
racija. Vėliaus gi pranešta ir 

klausta, ką daryt! su kunu. Tė- 
vas pareikalavo, kad pasiųstų 
namo. Kovo 28 d. lavonas ta- 

po parvežtas. Tą naktį visokių 
tautų žmotmės nešė įvairių •gė- 
lių. Ant rytojaus atsibuvo lai- 
dotuvės. Laidotuvės buvo iš- 
gilmingos. Lydėjo 'beips ir (ka- 
reiviai iki stoties. Vėliaus tapo 
palaidotas šv. Kazimiero 'kapi- 
nėse, Amfeterdam, X. Y. 

New York, N. Y. 

= Kovo 17 d. mirė Marcelė 
Janulevičiutė, sulaukus vos 20 

metų amžiaus. Velionė buvo 'ki- 
lus iš Vilniaus guib. Čia pri- 
klausė prie L. V. 12-os fcp. 

Du Bois, Pa. 

= Balandžio 1 d. Lietuvių 
Kliubas parengė vakarą, kuria- 
me sulošta "Vagys". Veikalas 

pavyko. Tarpakčiuose buvo dek- 

lemacijos. Žmonių buvo vidu- 
tiniškai. 

Temytina. 
Kur tik nn-į renukreipsi — •. :> 

k: r" no/in '!• aiv. 

Milijonai vyrų .'mo iir d tr 'U>, 

kol męs visi krūvon nesusispit- 
sime ir nepergalėsime Kaizeriz- 
mo retežiu?. Karė laiko ž ironi- 

ją pavergtame stovyje. Y ra:. 

Amerikos lietuviai! Šioji Kare 
mums svarbiausia — mums jau 
atėjo valanda ar žut, ar but! 
Tad visi: Mažas, jaunas, vyras 
moteris nu'husk- išisiblaivyk — 

prie darbo! Štai musą šventa 
pareiga; 

1) Kiekvienam savo vaikui nu- 

pirk Dėdės Samo Thrift stamr 
— kada jis paūgės turės iš 
mokslą pabaigti. 

2) Savo žmonai ir sau paimk 
ant iš mokesčio nors vieną Liber- 

ty Bonds'ą. 
3) Prisirašyk prie T. M. D. 

(Tėvynės Mylėtojų Draugijos), 
kur už 5c. j mėnesį ateina Jums, 
stubon mokytojas pavidale kny- 
gos ir Jus parėję iš darbo, paval- 
gy vakarienę — j pusę valandos 
tiek daug prasilavinsi-,pramoksi, 
kad rytojaus sulaukęs lengvesni 
ir pelningesnį duonos kąsnį už- 
dirbti pajiegsi. — 

4) Prisirašyk prie S. L. A. 

(Susivienijimas Lietuvių Ameri- 

koje), kur už mažą užmokestį ap- 

rufpi'trsi savo ir savo žmonos bei 

vaikų rytojų. Jei tau kokia nelai- 
me darlbe pasitaikitų, tai tavę 
draugai ateina atlankyki ir da,r 
laike ligos gaimni <pašel>pą. 

Amerikos lietuviai — aeapii- 
leskime ir stokime prie darbo! 

Dr. A. L. Graičunas. 

KEEP it COMING 
We mus t not only 
Feed our Soldiers 
at thc front but 
the millions of 
*vomen &• children 
behind our lines" 

iA Oen.Jo/mJArtJvnį 
WASTE NOTHOiG 

"■'tf ADHin««| AT*Otf 



Lljtuvlų Savaitinis laikraStis 
"LIETUVA" 

LeUUIa Lithuanian PuLIishing Co. 
*34 W. 33rd St. Chicaga 111. 

ivsdaktpriuH Adv. Bronius K. Balutis. 

Vi«l larfškai. korespondencijos lr j 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raityje, privalo butl pažymėti auto- 
riam parašu ir adresu. PasiruiaD- 
tleji pseudonimais privalo padi cl n 

savo tikrą pravardę Kedakcij ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka sau teisi pri- 
siųstus jai rankraščius talaj l ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraočial, 
pareikalavus autoriui, bus jam grų- 
Ainami tik tuomet, Jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
no* ženklelli;. 

Reikia visada rašyti plunksna, pa- 
liekant plačius tarpus *arp eilučių, 
rt* tik ant vienos pu.sės lakšto. 

Apžvalga. 
RENGIASI LEISTI NAUJĄ 

DIENRAŠTĮ. 
.Netrukus Amerikos lietuviai gal 

susilauks dar vieno dienraščio. 
Šiomis dienomis chicagicčiai pra- 
dėjo rupintis jstciginut naujo lietu- 
viu dienraščio. Dienraštis žada 
buti lietuviu tautinėj dvasioj lei- 
džiamas. 

\aujo dienraščio reikalingumas 
rru neabejotinas. Kuone kasdien 
girdisi is visų pusių neužsiganėdi- 
imlias jau gyvuojančiais lietuviu 
dienraščiais, kuriuose, anot žmo- 
nių pasakymo, "apart barnių sun- 
ku k;> kitą rasti.'' 

Pradžia naujo dienraščio orga- 
nizavimui išrodo ląbai gera. Tik 
vienam susirinkime, kurį tuo tik- 
slu laikyta, visi karštai naujo dien- 
raščio steigimui pritarė ir čia pat 
ant vietos paėmė šėrų ant poros 
tūkstančių doliarių. šėro kaina 
nustatyta $10 už vienį. 

'Kitų, kolionijų lietuviai, kaip 
girdėti, žada smarkiai čiKagiečius 
paremti. Platesnių žinių bus pa- 
ke!! /ta sekančiam numery j. Dėlei 

f platesnių informacijų tuo tarpu 
galima tuojaus kreiptis arba prie 
Dr. , k. Draugelio, organizacijos 
*j.\ lisijos nario (3261 So. Halsted 
Si., bicagc', 111.), arba į "Lietu- 
v's" redakciją. 

LAISVĖS BONDSŲ 
PIRKIMAS. 

Vos antra savaitė prasidėjo, kaip 
pradėta Suvienytų Valstijų Trečios 
Laisvės Paskolos pardavinėjimas. 
Lietuvių Skyrius Universal State 
Hanke, Chicagoje j tą laiką už- 
rašė daugiau negu už $50,000.00 
bondsų—daugiausiai nuo čikagie- 
čių l'etuvių. 

Lietuviai. "gaus kreditą" už tai 
nuo valdžios, l^aike pirmų dviejų 
paskolų lietuviai ne mažiau pirko 
bondsų negu dabar, bet kredito 
jc&io negavo, nes jie nebuvo su- 

taukti vienon krūvon, lietuvių 
vardu, 'š to .privalo buti pasimo- 
kinimas. 

Uisirašykit Laisvės Paskolos 
bondsus ir darykite tai per Lie- 
tuvių Skyrių. Darbininkai dirb- 
tuvėse sakykit, kad jus norite mo- 

kėti bondsus per Lietuvių Skyrių 
(Lithuanian Division) Universal 
State Banke Chicagojc (adresas: 
3225 S<\ Halsted St. 

PATĮS PAStPJAUKIM—MA-' 
ŽAl, KAD KITI PJAUNA. 
Kaip jau buvo minėta, nesenai 

anglu laikrašt;' 'The Independent' 
buvo labai prielankus lietuviams 
redakcijinis straipsnis antgalviu 
"Lietuvos Atgimimas." Jame tarp 
kit-ko redakcija mėgino apibudin- 
ti ir Amerikos lietuvių pasiskir- 
stymą j* tris partijas. 

Ar teisingai, ar nc jie buvo pa- 
dailinti ne tame klausimas, bet 
svarbumas yra >tai kame: 

Mums teko išgirsti, kad laik- 
raščio "Indepen'lent" redakcija ga- 
vusi daug laišku nuo vv;u trij'ų 
lietuvišku sriovių ir kad kiekvienos 
sfiovės šalininkai es;i užsipuldinėja 
ju<.se ant kitu dviejų sriovių ar- 

čiausiais budais. 
Žingeidu po to, kokia gi gali 

boti Amerikos opinija apie lietu- 
vius ir j u politiškų pribrendimą? 
Aišku, kad akvvaizdojc tokio ne- 

fehrto tarpsriovinio užsipuldinėji- 
mo f ir neprašyto], Amerikos nuo- 

monė apie lietuvius gali išsidirbti 
baisiai nenaiu'ingon lietuviams pu- 
sęn. Jeigu tais tarpsrioviniais lie- 
tuvių ginčais męs penėsime ne tik 
savuosius, bet ir svetimtaučius, tai 
nesistebėkim, jeigu pasaulio tautos 
išsidirbs apie lietuvius tam tikrą 
nuomonę ir. taikos laikui atėjus, 
Lietuvių reikalavimus besvarstant, 
pąsakys: ''Jai krūva raguočių! 

Jiems ne laisvė reikalinga, bet 
virvė prie ėdžių pririšti: 'kad nei | 
kitu nebadytų, nei savęs neišsi- 

badytų...'' 
Lietuviai prašliaužė sau duris j 

kitų tautų laikraštiją ir stojo ant 

internacijonaJės scenos. Lai bent 

išmintingesni saujį> '•», kad ant tos 

scenos nepasipiltų kibirai lietuvis- 

kų tarpsriovinių pamazgų. 
Męs ir be to turime užtektinai 

priešų, kurie mus pjauna. Kam tu- 

rime tlar patįs save pjauti? O 
juk panašios "informacijos" sve- 

timtaučių presai yra ne kas kitas, 
kaip musų lwnas peilis ant inusų 
locnos gerklės. Ar-gi ir to jau 
negalima suprasti? 

Kodėl Pasaulis Kariauja Prieš Vokietiją? 
'Kodėl Amerika stojo Ikarm 

prieš Vokieti j į! Kodcl :bcveik vi- 
'ešas pasaulis griebėsi už ginklo 
[ prieš Vokietiją? Atsalk y m as yra 
trumpas: todėl, kad Amerika; 
todefl, 'kad pasaulis bijo Vokie- 
tijos. 

>Kodel bijo? 
Atsalkymjay yra jau nc tarp 

trumpas, nes yra daugelis 'prie- 
žasčių, kurios tą baimę sukėlė. 
Keletą tokių priežasčių skaityto- 
jas ras žemiaus paduotame straips- 
nyje, ikuiris nušviečia dalj pirmes- 
nes ir dabartinės Vokietijos po- 
iliti'kos. ^ito žingeidaus straipsnio 
autorium yra 'M<ariikasai 'komi- 
tetas l" n i o ni L c a g u c įkliubo 

Chicagoje. 

"Męts esame ka-reje su Vokieti- 

ja toclel. kati Vokietijoj šeimfinin- 
kauja Bnu'sija, o nuo Frederiko 

Didžiojo laiku Prūsijos įstatymu 
buvo raistu fue civiilizuotų šalių] 
įstatymai; jos doktrina buvo, 
kad "Galybė yra teisybė", o jos 
politika reikaluose su kitomis 
tautomis buvo apiplėšimas silp- 
nesniu tautu ir terorizavimas 

t i 
(u/baidymais) stipriu tautu. 

Vokietija užgriebdavo žemes 

ir išplėšdavo karntriib«ucijas nuo 

šarvo 'kaimynų iir pagalios, jos 
plėšriam apetitui pasididinus, ji 
atkreipė ;iikį .j tolimesnes šalis ir 

pasiryžo vesti politilką, vedančią 
prie .pašalio užvaldymo — politi- 
ką, kuri gręsia pavojum laisvam 

gyvenimui kiekvienos tautos, 
kuri ncnusilcnlcs prieš Vokietijos 
vailią. 

Vokietijos politika nėra išnety- 
čių ,pasitaikiusi. "Ji buvo vedama 
su pastebėtinu apsirOkavimu nuo 

vienos gentkaitės iki kitos gent- 
kartės, cvuo Frederiko Didžiojo 
laiku net iki šiai dienai. Vokieti- 

jos žiaurumai taip pat inera tai'p 
sau išnetyčių. Jie yra sau žiniai 
daromi, gerai apgalvota dalis 
Hohenzollernų politikas, kurios 
tikslu 'buvo sutriuškinti jos prie- 
šų pasipriešinimą ne tik per jų 
armiijų sumiušimą, bet taipgi per 
žudimą, kankinimą ir terorizavi- 
mą jų civiliškų gyventojų. 

Vdkiškieji valdokai porsiėin'ė 
doktrina, 'kuri skelbia, kad tik 
t inkam i ausi s, geriantis tauri teisę 
-gyvenime išlikti. Per ištisas 
■gentkartes tam tiikro mokinimfo, 
jie įmafkino vokiečių tautą tikėti, 
kad tik jie—tik jie, vokiečiai, ir 
ne kas kitas — yra tie "tinka- 
miausi". Jie [sitaise didžiausią 
pasaulyje karišką "mpšiną" ii!" 
taip suiklastavo Volkietijos apš- 
vietos sytstemą, kad Vokietijos 
žmonės pradėjo tikėti jog 'bus 
teisinga, jeigu šita "mašina" 
sivfcruš'kins visus iki tų tautų pasi- 
fvriiešiimmus, — nefliginant, kairp 
tigras irai.s t uos c manytų (jeįgtu 
jis manyti galėtų), jog padoru 
yra jam pagriebti ir suėsti kudūkj 
kaimynio sodžiatts. 

"Šitokios politikos patvirtiimui 
nięs turime locnus žodžius vo- 

kišikų valdonių, vokiškų (karininkę 
vokiškų -minties 'lyderių. Net 
daugiau, patvirtinimą to męs tu- 
rime vokiškų aficierų ir vokiškų 
armijų darbuose, kuriuos jie at- 
litko užkariautose šalyse. 

Pristatyme paliudijimų pradė- 
kime nuo Frederiko Didžiojo, 
šisai monarchas, ga vusi s va'cdą 
"Didžiojo" (daugiaus ačiu tam, 
kad apiplėšė savo kaimynus) pa- 
sakė sykį, laiške rašytamie savo 

ministeriui Radživilui, sdkačniai: 
"Jeigu galima kas nors pelny- 

ti per teisingumą, męs busime 
teisingi; jeiįgu apgavystė yra 
•reikalinga, bukime apgavikais. 
Žmogus ima visa, ką jis gali, ar 

:':mQgus yra klaidingas tik tuo- 

met. įkuomct jis turi atiduoti 
ką ners atgal." 
šitokia filozofija 'pritaikinta 

prie dabartinio dallykų stovio, 
reiškia, 'kad Vokietija buivo tei- 

singa, 'kuomet ji užėmė Belgija, 
ir kad ji bu's neteisinga tik fcuo- 
mjet, 'kuomet ji turces jį atiduoti 
aligal [T::s ipats galima butų ipa- 
saikyti ir kaslink Lietuvos; Vo- 
kietija buvo teisinga, kuomet ji 
tužėmė Lietuvą, bet ji butų ne- 

teisinga, jeigu ją paleistų iš savo 

.rankų]. 
Nuo Frederiko Didžiojo iki 

Bramadco yra didelis laiko žinks, 
uis; bet Pajtsišką <po|liti''ką per tą 
visą laiką męs ran'da.mc inepcrsi- 
mainifusią. (Kalbėdamas kariškos 
Komisijos suisiririlkinie, Prūsų 
deputatų bute 1862 mtetais, Bis- 
narkis pasakė: 

"Ne prakalbomis ir nc didu-1 
mos rezoliucijomis yra išrišami | 
didieji šių dienų klausimai, bet1 
geležim ir krauju". 
J r su 'geležim ir krauju' Prūsiją] 

ipasiledo darban ir apiplėšė Dani- 
ją, atimdama ntlo jos Sleizvigo 
ir Holsteitno provincijas 1864 me- 

tuose; sumušdama ir apiplešda-. 
na 'Austriją 1866 metuose ^„pa- 
galios 1870 metuose Prancūzijai 
išplėšė jos turtingiausias provm- 
cijas—Elzašą ir Lotaringiją, 
ringiją. 

*> 
" 

* 

Štai ką 'dabartinis ikaizeris pa- 
sakė savo Ikari u m cnei 1900 me- 

tuose, įkuomet ji rengėsi išplauk- 
ti j Cliinus irmslopinimui ten ta- 

vi omo Bdkse rų suk i I i rifo: 
"Pavartokit savo ginklus — 

sakė kaizeris, — tokiu 'bu<bu, 
kad per tūkstantį metų nei 
vienas chinietis neišdrįstų pažiū- 
rėti ant vdkiecio žvairai. B'> 
kitė taify baisus/ kaip -baisus 
buvo AttiMos 'Hunai-'. 
Štai 'kodėl šiądien vadinama 

vokiečiais Humais. Jų locnas kai-, 
zeris davė jierrfc tą vardą. 

Priėję prie ■dabartnės karės, »ką 
męs matome? Męs matomie, kad 
vokiečiai įsiveržė į ineutral iškas 
šalli's; bomjbar'd'uoja ne apgintus 
miestus; be persergėjime žudo 
moteris ir vaitkuis, torpeduodami 
laivus, ir-net gelGėjimjasi valtjs, 
kuriose nelaimingi torpeduotų 
laivų ipasažieriai mėgina išsigel- 
bėti, yra šaudomos iš kaimeliu. 
Tokia yra siądienvnių vokiečių 
'baisenybė.' 13et ir to nėra gana. 
Męs randamlc Vdkietijos minis- 
terj, akredituotu neutrališkoj ša- 
lyj, toli skersai jūrių (Argenti- 
noj), — ir jis rašo įsavo valdžiai 
j Berliiną, oficiališkamc dokumen- 
te, ir pataria nuskandinti tos pa- 
čios neutrališkos šalies du laivit 
tokiiv blindu, kaid; jokio ženklo ne- 

pasiliktų. Jis mat manė, kad 
negyvėliai neišpatsokoia istorijų. 

Tuonv žmogum buvo Baronas 

IJuooburg, (pilinava1is vokiečių mi- 
nisteris Argentinoje, kuris įgegu- 
žio 19 'd, 1917 metuos^ išsiuntė 
iš Buenos Aaires j Berliną se- 

kanti ste'bCtiną telegramą: 
"Aš m'cMžiu, idant miaži lai- 

vai Oran ir Guazo.... kurie 
artinasi prie Bordeaux (Pran- 
cūzijoj)... butų paliikti, * jeigu 
galima; jeigu gi negalima, tai 

paskandyti juos nepalikus ženk- 
lo." 

tęl«gramtj ipagavo pakeliui 
Suvienytose Valstijose ir 'pagar- 
sino viešai. Jis pagimdė .pasibai- 
sėjimo šiurpulius visam pasaullyj. 

Btivusis iki neseniai Vokietijos 
kancleris von Betlimann-Hollweg 
yra tikras mokinys Frederiko Di- 
džiojo ir Bismarko. Viešoje pra- 
kalboje. laikytoje sausio 31 d. 

1917 metuose, jis pasakė: 
''Kuomet ,nemielaširdingiausi 

(žvėriškiausi) budai veria nmis 

įprie .pergalės, prie greitos per- 
galės, tai i'e įpritalo buti panau- 
doti' 
Todėl juos ir pavartota, ir da- 

bar vartojama. Prie tokių budų 
priklauso nus>kandinimas šimtų 
neutrališkų laivų, deginimas mies- 
tų, tyčiai daromas naikinimas gra- 
žių Francuzijoa laukų, moterių ii- 

ginimas, varymas darbininkų belais- 
vėn ir mažų varkij'- skerdimas. 

* » 

(Panašios baisenybės yra atpasa- 
kotos smulkmeniškai F. C. Wal- 
vc/lto knygoje "The Prussian Sys- 
tem". F. C. Walcott daro įžangą 
prie savo 'knygos sekančiais žo- 
difais.: "Tij aš pats mačiau" ir 
toliaus priveda žodžius gen. von 

Kries, kuris buvo Varšavos ko- 
mendantu ir kuris pasakė jam se- 
kančiai : 

"Marinimu [lenkų] męSgalime 
atsiekti Rytinėj Lenkijoj j du 
ar tris metus daugiau, negu męs 
atsiekėm Vakarinėj Lenkijoj, 
•kuri vadinasi vakariniais Prati- 
sais, ]>er paskutinių šimtą metų. 
Ši šalis yra paskirta Vokietijai. 
Męs manome praša'/nti sveikus 
lenkus darbininkus iš Lenkijos. 
Tas palieka Lenkiją atdarą 
plaukimui vokiškų darbininkų 
taip greitai, kaip tik męs turėsi- 
me jų užtektinai pasiuntimui" 
Visa tai žinodami, ar Aimerikos 

įmonės gali kalbėti apie t'aiką gc- 
"uoju daromą derybų keliu? 

BliU-tlSflO LAIŠKAS. 

Aš skaičiau Tamstos raštą 
laišką .p. Pctrašui. 'Labai malo- 
nu, (kad Tamista 'žingeklaujat ži- 
noti, Ikieik musų lietuviu dabar 
randasi stovykloj Morserety. 
Kaįp aš ,paty riaiu, visai mažai 
musų taitiečių teiškliuvo iš tos 

nelaisvės, iš 750 žmonių tik 'ko- 
kie 5—6 'tesam lietuviai, ba iš 
kitu, stovyklų Vokietijoj visai 
nelcklo aut komisijos iš užimtų 
kraštų. 

Męs esam dabar laibai 'links- 
nius, ikad iškHiu'vom iiš tos bar- 
bariškom salios Vokietijos, rodos 
kaįp iš pragaro į rojų, nes ko' 
buvom tenai iš vokiečiu pusės 
nematėm nei jokio žmoniškumo; 
su miuimis aps-eklavo špetmiaus 
kaip su gyvuliais. Labai retai te- 
atsitikdavo. jausntingas žmogus. 
Mano labai nemailunus atsitiki- 
mai Vokietijoj, nes aš ten dirb- 
damas anglių 'kasyklose prara- 
d'ait ketuirius pirštus su delnu 
dešinios rankos, ir dabar be jo- 
kio atlyginimo ye,žinau kaip pri- 
sieis gyventi, .kol, buvau Vo- 
kietijoj, tai įdaviau 'bent kelius 
hgerių administratoriams pra- 
šyrnus, bet jie 'dingo be at- 
balsio. Gal Ibut Tamista malo- 
nėtumėt iluoti bent kokį patari- 
mą, ikur kreiptis. DčO mainęs to- 
liams "nors ir 'kartus bus gyveni- 
mas, bet dar malonu bu t (pagy- 
venti bent kiele ir esu dabar 
linksmas, kad nebegresia bado 
mirtis, nuo klimos mislijau, 'kad 
■neišsisuksiiu'. Ačiu dar saviesiems 
taipgi šelpimo (komitetams kurie 
gelbėjo nuo tos baisios mirties, 
ir labai esame ir busime dėkingi 
tiems tautiečiams ir visiems ku- 
rie rūpiniesi ir gelbėjo mius ne- 

laimingus. 
Daug gerbiamus tautieti, la- 

bai gei-stuia yra mitums lietuviš- 
kų laikraščių 'pasiskaityti, het 
nežiniom ku'r kreįptis, mes netu- 
ri m dabar 11 e jokių redaikcijų 
aJdrcsų, nes iš Vokietijos nei hi- 

pelio popieros negalime pravežti, 
todėil 'kreipiamės prie Tamistos 
gali malonėtumėt, jeigu galima 
atsiusti bent kokiu lietuvišku laik- 
rascių, arba pratiesti 1 am i s tai 
žinomų redakcijų adresus. Ypa- 
tingai 'pageidaujama butų iš Ru- 
sijos ar Amerikos, nes senai 
kaip juos bematėme, iuė iką bu- 
tumėm labai dėgingi. 

Labai geistinas" taTnistos apsi- 
lankymais neilsų Į, to vyki o 5>n a, nes 

smiml'kiaus įgalėtume pasidalinti 
žingeidžiomis ir įvairiomis ži- 
nutėmis, kaįpo laiško pasiža- 
dėjot. Lauksime t am i stos atvažia- 
vimu. 'Maino gimtine Šiaihlių tpa- 
vieto* Joniškiu vail., Hnividžių 
kaimo. Kaip pribuvau j Dani- 
ją, tai vietinio. ptibli!ka mus la- 
bai šird'iintgais ilinikėjimais 'sutiko 
uiz ką esam jai dėkingi. Dalba r i 

mums čionai 'labai gerai gyvenas 
tik blogai kad negallim (susikal- 
bėti su danais: Altdamos lie- 
tuviai maldauja jeigu galima ne- 

užmiršti iir jų su siuntiniais. 
Sąrašu jų gal tam i,stos turit. 
M elkliiu nekrftikuoti mano to 

rankraščio, nes Votkietijoj me tik 
kūniškai, ibet ir .protiškai nusilp- 
nėjęs. 

Priimkit mano ;."ši'rdingus lin- 

kėjimus. 
Malonėkit tnaini rašyti. Su pa-( 

parba, ... Jonas Žigulis. 

Pavasario Rytas 
Lietuvoje, 

■I'raibučio saulutė 
Ir jos spinduli ai, 
Išblaškę tamsybes, 
Jam šviečia gražiai. 

Reti ^debesėliai 
Kur-nckuir matyti 
Skliaustu mėlynume 
Dangaus išblaškyti.. 

Aiti't žemės ramybė— 
Tik lengvas vėjai i s 
Kuir-nckuir išreto 
Kvietkelėm's šluboj a. 

|Ant lapu daugybė 
Ižemjčiaiigų matyti, 
(Jie blizga, 1yg dega, 
IS-u lapars svyruoja. 

Juos' spindi saulutėj 
Giedrais spinduliais, 
K;j prausias 'prabudę 
Rasutčs lašais. 

Bitutes prabuvę, 
Akytes sau trina, 
Jos prausiasi, ruošias 
Ir lėkti iketina. 

Lizdcliiuose paukščiai 
(Jegutės kukuoja. 
Ant au-gšto medelio 
(jekutės kukuoja. 

O "girioj net knibžda 
Daugylbė paukštelių, 
Jie dainą dainuoja 
Savam Visagaliui. 

Visi gi balsai tie — 

Yt puikus vargonai, 
Juos puošia gražiausi 
Akordai ir tonai!... 

Uodai jau pailsę 
{ miegą gaminas, 
Ant lapu neitnd relių 
Kiur galint kabinas. 

Lapeliai ir nendrės 
Išlengvo svyruoja, 
Šnibždomis, lyg miegami, 
Dainelę dainuoja... 

Atsiliepė bailsas 
Piemenis ragužėlio, 
Štai skubinas pulkas 
Karvučių iš kelio 

) mišką,. j 'krumus, 
Kur tarp tan'ikum'yuų 
Jos tikis atrasti 
Žalių gardumynų. 

Ir balsas ragelio 
Dainuot nenustoja... 
Vien kart jisai linksmas, 
O »kit kart jis dejuoja. 

Jautrioji širdutė 
V'aiikelio svajoja 
Ir t;j jis išreiškia 
Ragelio dainoje. 

Prie upės ant pievos 
Lyg kas ten (baltuoja, 
Tai miglos pas'kčlę 
Lyg juros vrlniuoia. 

Iš <lirvos matyti 
Pulkai vievcrsėlnų 

Sparneliais vis įkyla 
Augščiau ir augšeiau; 

Giedodami šaukia 
Jie rrnurnis prie darbo: 
Vai kelkit Lietuviai, 
Prie darbo, 'prie darbo! 

Juozas Gelis. 

PASIŽIŪRĖK ANT SAVĘS. 

Yra žmonas, 

•K;į sau patys 
■Nelaimios gamina, 

Kišant nosį 
■Kur nereikia, 
Jie save 'kankina. 

Gail ta»s noras 

Jų neblogas, 
Bet iką gi dairyti? 

Tankiai patys 
Nors nešvarus 

Nor' 'kitus valyti. 

Juozas Gčlis. 

Amerikos karęiviai su kanuptlemis Francuzijoj.e Amerika 
netrukus loš žymią rolę mušiuose. 

» I ♦ 

Dirbkite Raudoitamjaitt Kryžiui. 
liūtų sunku Amerikoje surasti įstaigą. kurios dirbantis šta- bas eitu dirbti garbingai tautiškai institucijai, Amerikos Rau- donamjam Kryžiui, su didesniu entuziazmu ir smagesne koope- racija negu štabas didžiausios skerdyklų ♦ firmos \\ ilson and Conrpanv, kur daugelis ir lietuvių dirba ir kuri yra įteikusi ne- mažai svarbių ir įžymių vietų žmoiOms lietinių Ikįliiiės, 
VYilson1 įstaiga turi savo skyrių Kaudonojo Kryžiaus, kinis vadinamas Pagelbinis No. 9.}. Veikimas Raudonojo Kryžiaus yra prižiūrėjimas sanitariškų ir nlediškų reikalavimų, smagumo ir moralio parėmimo musų pagalbos žmonėms, gyvenantiems kraštuose, karės palytėtuose. £is skyrius dirba vien tik chirur- giškus apraišiojimus ir apart viršininkų moterių susideda vien iš moteriškos lyties darbininkių VYilson mnH <• 

I ''• Du 'kartus savaitėje, panedėliais ir ketveriais vakare, dide- liu pietavimo kambarin \\ ils«>11 administracijos namo prįsiretilka šimtas mergino, jaunesniu, ir senesnių moterių. Tuomet yra nepaprastas ir gražus reginys dideliam kam'baryj. kluriame yra bruzdėjimas ir šlamėjimas ir uviuniavimas kaip bičių avilyj. įim- 
tas greitų ir gabių ranilkų bėgioja, užimtų prirengimtv daiktų, kirpimu, lankstymu ir sutaisymu ir iš po šių rankų išaugo galybės daiktų, skyriamų išgelbėjimui gyvasčių, apsaugojimui sveikatos ir suteikimui smįagumo daugeliui didvyrių, įkurie iškeliavo j frontą kariauti už aug3tus idealus.: (i.ilima sprysti apie \eiklumą šių liuosnorių, kuomet pasakysime, Ikad \\ ilson and l onvpanv na- riai vienu vakaru .prirengė 7.7-25 chirurgiškų apraišiojimų. $is skaitlius reprezentuoja vieną penkt-dalj chirurgiškų apraišiojimų, padarytų tuo ipačiu laiku visame Chicagos distrikte. Ištiik:o, jeigu butų daiugiau tdkių skyrių, 'kaip \\ ilso-iv & Co. Xo. 94, 
ne stokyotų apraišiojimų sužeistiems kareiviams Suvienytų Yąl- stijų arba talkininkų karilumeirėst. 

Vertingiausias dal^k^s. p u rištis su šiuo veikimu, vra faktas, kad tarpe dat'binrivkių, kuomet' jos susirenka, visuomet yra ma- 
toma P-ia YVilson, moteris pirminimko šios įstaigos, kuri kaip teisinga Ameriikonė tarnauja kaipo pavyzdys kitiems darbi- 
ninikams; męs taipgi įgalime matyti nekuriuose vakaruose Rau- 
donojo Kryžiaus darbavimosi patį p-ą Thomas E. YVilson. Kaip jisai, apsirengęs Raudonojo Kryžiaus uniformoj, prižiūri išdalini- 
mą darbo ir stengiasi patarimais ir aktualiu da'nbu buti pagel- 
boj visluir. Daugelis viršininku ateina gana dažnai imti Valyvu- 
mą šiame darbe ir nėra nieko nepaprasto matyti manad/ėrių 
vieno ar (kito departamento užsiėmusi rišimu, sudėjimu arba po- 
kavimtt daiktų, priruoštų skyriuje. Raudonojo Kryžiaus darbui 
YVilson įstaigoj pradžią davė p-!ė Gertovvde Stone, kuri yra p-o 
NVilsomo privatiška raštininkė, ir kuri gali savo budu pervesti 
entuziazmą ir kitoms narėms. Darbas yra teikis• tobulos ir 
rūpestingas, kad skyrius yra įgaliotas kirpti gazinius, sulenkti, 
sus'kaityti ir u ženklinti visus pundus ir sr.pok'.oli gatavai siun- 
timui,'—'privilegija, ikuri l(irbut nėra suteikta kitai ikokiai nors pa- 
našiai organizacijai mieste. P-ia \\ i'lson parodo tiek interesą va- 
rnos i savo da'ribu r josios paprastas, demokratiškas apsiėjimas 
liuosas niuo visų formališkumų ir didžiavimosi padaro ją mylima 
visų atsilankančių merginų, kurios žiuri į ją su tokiu pat atsi- 
davimu, 'kaip ir i motiną. 

Mokytoja nuo Raudonojo Kryžiaus yra l'-ia Alice Ueath 
Fergitson, kuri turi priežasti didžiuotis atsicikianiais rezultatais. 
Tarpe pirmlutimiųjų darlbiniuvkių ir mokytojų galima matyti taip- 
gi p-lč Am n a Spacek, 'kuri yra galva moteriško gerbūvio depar- 
tamento, kuri yra tai'p mylima v;,sų jo,s darbininkų, ir kiiuri 
išpildo savo svarbias ir atsakomas užduotis su visais techniškais 
išsilavinimais ir teoretikais dasickimais e.snerto socialūs mokslo 
?is darbas 'naudai (Raudonojo Kryžiaus organizacijos turi didelę 
svarbą ne tiktai dėlei slkaitliaus daiktu, padarytu vakaro valando- 
mis per šimtus daHbininikiu, bet t;iidėlei dvasios a'belno per- 
sonalo. 'Lybiai kaip kiekvienas atskyras /niovus, taip kiekviena 
biznio įstaiga, 'kiekviena indusįrialė įstaiga turi savo priedermes 
linkui publikos,, linkui tautos, .linkui žmonijos ir ji aulkauja už- 
ganedinimui ir pasididžiavimui kiekvieno narjo, kuomet jisai 
žino, kad įstaiga, kurios nariu jisai yra, (nesilaiko atstu nuo 

Išių didelių pareigų, bet, atpenč, jis noriai ir intuziastiškai 
jas atlieka. Tarp tokių darbininkų tokis draugiškumo' jaiusmas 
ir draugingumas išsidirba, ikad kiekvienas mėgina padaryti gy- 
venimą daugiau tinkantį ir linksmesnį ir tarp personalo ir vy- 
riamsy'bės savitarpinis užsitikėjimas, supratimas ir nuoširdumas 
yra įvykdomas ir sustiprinamas," (kuris yra naud taigas abiems 
pusėms ir įstaigai abelnai. 

Už'baigia'nt1 būti* klausiusį "Kodo! valdžia nedaro Rau- 

donojo Kryžiaus darbo?" 

Sic 'klausimai -buvo statomi Raudonojo Kryžiams darbiuiinkų 
daug kartu per žmones, kurie stebisi, kodėl valdžia nenusiima 
juo reguliariu 'bizništau budu, vietoj leidus liuosmoriaois daryti 
darbą. Musų žymesnieji autoriai atsakė j šį klausymą (užga- 
nėdinančiai: Jeigu valdžia darytų, visa tai, elementas atjautimo 
stokuotu, elemento ikuris pasiekia 'žmonijos širdis. Fondai Rau- 

donojo Kryžiaus ir daiktai, jojo išdirbami, reprezentuoja pra- 
nešim."} širdiies nuo širdies, nuo davėjo iki žmolgui fronte, kuris 
yra perti'krmtas, kad ryšiai su namiškiais nėra visai pertraukti. 
Faktiškai,,jau dažnai sakyta, kad niekas nebūtų daugiau blėdin- 
gu Amerikos žmonėms, negu atėmimas progos duoti "ir" patar- 
nauti. Yra tinkama, kad 'kiekvienas išleistas doliaris ir visos 

pastangos paeitų iš žmonių 'kiltaširdystės. (Apgarsinimas)* 



DRAUGAS GRIGAITS 
?• (Charakteristikos Škicas). 

U<?jp,/(vieną kartą, vieną dieną 
—taip prasideda ta didi pasaka j 
—draugas Grigaitis pasikėsino 
įvyk<l»nti "savo idėjas!'.' Jis "su-i 
»r»an$" sutverti "Amerikos Lietu- 
vi ij Tafybą".^ Kaip toliaus pama- 
tysime, draugas Grigaitis turi sa- 

vyje "Šventą ugnį tąją". Kartais 
ji jame sublizga ir tada jis ina-' 
no gerar Het, ką padarysi? Per 
-keletą metu soči jai istai demorali- 
zavosi, tvirko, fanatuavosi. Ši;j-: 
dien jiems sakyk apie tvarką,! 
apie padoru morali užsilaikymą,' 
apie rimtą pasimokinimą, — jie 
tave atžagareiviu pasmerks! 

Draugas Grigaitis prijautė tą 
baisųf "blogumą. Bet, Ar "papus 
tlubkė prieš vėją"? Draugas Gri- 
gaitis to ta;syti nfdryso — bijo- 

I- JP. J*s ga&o. leido larką, nežino-' 
daut^s ko sulauks. 

"Darbiniky Taryba" 
Atsitikirnai Kusi joj jam sutei- 

kė kitą mintį. Jks sumanė netik 
savo ,pasekėjus, bet ir pašalimuo- 
sius .pasigauti. Jis, rusas pamėg- 
džiodamas, pteskelibė tvėrimą 
"Amerikos Lietuvių Darbininku 
Tarybos". 

<"ia atsitiko tas, ko draugas 
Grigaitis galėjc» tikėtis. Sufana- 
tizuoti, dogmose užkerėję, soci- 

jalkstai pasmerkė jį; tautiškieji 
socialistai ir net nekurie tauti- 
ninkai, vietoj diskredituoti," tylėti, 
širdingai jį sveikino. Draugui 
Grigaičiui pasidarė karšta, nes 

tas jo krypsnis visiškai jam bu- 
vo netikėtas. Socialistai keikė jį 
oportuhtstų, arba vertė linkui 
tautiečių-; itautiečiai vel vietoj jį 
gHbėli.nuo sa/ts Stumiant,' prie 
savęs trauke.' Rūmas jo tupėjo, 
griūti, nes pamatai jo (buvo uOpri- 
ren'gti. j:« minia nežinojo kas da-J 
rosi;■j*kc tik, kad kas'nofs daro- 

;»• , T*#:*"' 
si. Ir cia jO mintoje ta pati psy- 
tviiolfrgiji. kaip <kad> Bolševikų mi-' 
ftioje, kuri sakė,:. "Nor mirtina 
IfruffHiės. Ji panaikinta". bet "pra- 
sikaltėlius" I .itdžu mirtim grei- 
čiau riegu senais caro laikais. 

St^dįcn An Darbininkų Tary- 
I>?" -- it apmirusi: ji veda pąsyvį 
gyvenitną. -jfiv' ikiip. ir.jos steigė- 
jas, j"okios iniciatyvos neima ir 
netuiri. Pavyzdžiui yra jos pozi- 
cija kasli-nik Seimo. Ji Seimui lu- 
pomis dratrgo Grigaičio pritarė, 
su atsisakymu nuo Seimo 'Socia- 

listų" 'Sąjungos, nesutinka, i)ct ji 
pildo nutarimus Sąjungos ir jų 

0 laukia. 
Geras ir ^veikas lietuvystės su- 

pratimas ir žiupsnelis tautiško oro 

ją pilnai atgaivintų. Bet ar drau- 
įgas Grigaitis išdrįs tam Lozariiui 

tą suteikti? 

^Mėgintkitne suprasti draugą 
Grigaitį. "Socialistu" a la sąjun- 
giečiu jis nenori b irt i. Tautiečiu 
jis negali buti. Jis kibo- ore, savo 

silpnybių ir klaidų voratinklyj. 
Tas erzina js "visa-gerausiai ži- 

nanti" protą ir žaidžia jo "patry- 
aręhi&ką dvasią". Užtat nedyvai 
jeigtir, užėjęs atit estrados pag- 
ri'rtdų, it Maižiešius, nulipęs nuo 

apsupto perkūnais Sinojaus kalno, 
tranko į že.nę visus socializmo 

* prisakymus ir žioros, ir tvarkos, 
iV;,p-dorumą ir, — o, (Viešpatie! 
kaip jis rėkia: "Pa'puls jie, j mu-j 
sų fankai3!"— "Męs jiems paro-j 
dvsijii, -lcao tai -yra darbininkų| 
kfias^P .' : 

Taip darydamas, draugas Gri-f 
^gaittfc mano tiktai apie savę. Pa- 

jųlįs savo impotęncija (bejiegu- 
tj$|į jis galu'.inai, atsiduria savo 

locnatn išalkintam raistynė. Jis 
yra, it tas grafo Tolstojaus s cia- 
listas: Kuomet d>u daulHininku ne- 

ša ant savo pečių sunkų rąstą, 

Tolstojaus socialistas, ant jo už- 

silipęs, sako-. Kelkitės, draugai, 
aš jums tiesties gelbščiti. Taip ir 

au draugu Grijrarčiij. Draugas 
Grigaitis atranda, kad jis iš dar- 

bininkų kliasos gyvena. Jis tą 

'kliasą savo maudai tiktai ir tve- 
• ria, nepaaisant, kokia ji butų. 

*Jis nemano jos mokinti, net so- 

y cializmo. Ti«i tvankos, nieko; jis 
tik prirodinėja, — Icaip 'natėm, 
— kad visi kvaili, o ti«k jis vie- 

nas viską gerai žino; tik jį, todėl 

:r sekti jom* užsimoka. Jis jiems, 
tirms darbininkams, nerašo kaip 
žmonėms — jis juos aršina; jis 
į juos, kaip | žmones, nekalba.,— 

jis jais uja, raonija. Jis mano, kad 

juo ta "kliasa" fauatiškesnė, juo 
geriaus (jeigu ne j'.oms — tai 
jam, draugui Grigaičiiui). 
Todėl šiądien ir jo laikraštis yra 
prisigyvenęs prie tokio fanatizmo, 
kaip kad tas jų 'korespondento, 
Acerio, apsigarsinimas: "Pajieš- 
ikau kambario, su clcktrikine 
šviesa, etc. Fanatikai tegu neat- 

siliepia". 
Tai "darbininku 'kliasos" idėjai 

ištikimas būdamas, draugas Gri- 
gaitis. jos ir -reikalus, žinoma, 
"gina". Kadang?' užsiutusi gauja 
draugo Qrigaičio "darbininku klia-i 
sa" kūdikį aitvaru rėdo ir vadina, 
idant tokiu budu tais ištvirkimo 
paveikslais sotinus savo fana- 
tiškus jausmus, tai net "dieviška" 
Žemaitė, apraši nedarna "Naujie- 
noms" tokią bjaurybę, sako: "Kas 
perdaug, tai nesveika.' Gi draugas 
Grigaitis už tokią Žemaitės nuo- 

monę "neima atsakomybės." Jis, it 
Pilotas, nuo tos "nuomonės" ran- 

,kas purto. Mat čia jau jo paties 
darbas eina. Jis jaučiasi, it Seks- 

prro Antonius: "The mischief is 
done". Tegul jis eina. Jam rupi 

I reikalai "darbininku kliasos", — 

jis juos gina. 
'I rumpai viską suglaudus: drau- 

go. Grigaičio mintis — tai maiša- 
tis ir kerštas; iškalba — kėlimas 
žemu jausmų: tikslas — sutvėri- 
mas gaujos, kuri savo žiaurumu 
,pati savę susiestij, 1>et kuria jis — 

ir jis tik vienas—'vadovautų. 
Dar leiskit man, meldžiu, už- 

klausti, iš kur tos visos draugo 
Grigaičio" "doros" paeina? Socia- 
listiškas i tai atsakymas yra: iš 
aplinkybių. Tos socialistiškos ap- 
linkybės, aš tikiu, užtektinai išvys- 
čiau. Bet yra aplinkybės dar kitos; 
—moksliškos, ar geriau ypatybės 
psychologiškos. Sias ypatybės ma-( 
nau čia taipgi pajudinti. 

Dvasinė draugo Grigaičio ypa-| 
tybė yra ta, kad jis nieko pats sa- 

vo neturi, — jis nuogas dvasioj, 
ir tas turkų šventasis. Kalbos jo, 
(teisingiaus viena kalba, daug sy- 
kių kartota) neparengtos, neap- 
dirbtos, — dvasiško turto neap- 
reiškia. Raštai jo. polemikėlės ir 

replikėlės, daugiau suktai negu kri- 
tiškai, parašytos, — kulturinėi 
vertės neturi. Už jį niekas nekal- 

ba, kaip antai ui draugų Lalį su 

dklelitt triusju parengtas žodynas. 
Ankstam jo proto kambareTyj tuš- 
čia ir netvaru. Jei kartais žybtels 
jame "Švemta ugnis toji", — drau- 

gas 'Grigaitis trumpai valandėlei 
'msšvinfa ir mūsų gyvenimui prie- 
laoktt žodj taria. Bet ta liepsna 
tuojaus gęsta; temsta draugo Gri- 

gaičio kambarėlis, o su juomi ir 

visas jo svietas. Tada jis geidžia 
pragaišties. 

Iš čia paeina ta jo politiškoji 
mintis, kuri jokių ko-ordinacijų 
neturi. Draugas Grigaitis užima 

"nesipriešinimo" poziciją linkui 

mūsų visų kaimynų: jis rodosi 
"avinėfio auka" linkui žydų ir len- 

kų, o kadangi jams sako, kad tekia 

politika tai Lietuvos pragaištis, jis 
sako: "La.mės internacionalizmas." 

^Kalbėdami apie socializmą šia- 
me straipsnyje, męs matėme, kas 

tai yra tas internacionalizmas ir, 
aišku, kas per nauda butų jam Lie- 

tuvą. paaukavus.' Juk tai yra tik 

kerštas tiems, kurie trokšta, kad 
ta Lietuva gyvuotų. 'Lietuvos rei- 
kalai aukaujama savo keršto pri- 
sotitiimui. P»et kam taip didi auka 
dcl kerštų? Daug vyriškiau butų 
pačiam išsižadėti lietuvystės ir eiti 

prie tokių sutvėrimų, kur kartais 

paf įvyktų universale, vienokia 
veislė. Bet draugas Grigaitis to 

nepadarys už nieką sviete. Jis atei- 

tį savo gal pražudys, bot jis kol 

gyvas bus, bus lietuvis. Kada kiti 

socialistai savo pravardes keičia, 
arba galus joms it šuniui uodegą 
nukerta ir paskui didžiuojasi Dar- 

vyniška puikybė, buk naują veislę 
iš savęs padarę, draugas Grigaitis 
savo lietuviškos pavardės anei vie- 
na raide nenubers, — jam jo lie- 

tuviška pavardė, rodos, brang-ak- 
ineniu yra. Už šitą puikų savęs pa- 

godoj imą — aš myliu draugą Gri- 

gaitį, bet, kaip visad meilės neri- 

maščiais apimtas, klausiu: "Ar 

kartai* tik jis nebus paskutiniu 
T t r m o p i 1 i e č i u ant Lietuvos 

kapo? 
I 
į Atsinešimas kaslinl lenkų 

'Linkui žydų jo pozicija mums 

nerupi, l>et "nesipriešinimas" Len- 
ku politikai y,ra mums svarbus. 
Męs čia tą trumpai panagrinėsime. 

Jeigu męs "nesipriešinimo" (to 
Tolstojiško "nesoprotivlenija") 
principą priimsime, tad, idant len- 
ku hegomoniškose kilpose rieauvus, 
turim rasti juose lygiai nedemogo- 
gišką poziciją. 

Ar ji yra tenai? Stai "nekaltas"' 
o.s pozicijos pavyzdys. "N'aprzod". 
lenku socialistu dienraštis, rengia 
Kosciuškai paminklą. Ir kokj, m'a- 

iot? Ar iš aukso ir žemčiūgų? V a- 

rio ir deimantų? Sidabro ir emi- 
,raidų? —' Anaiptol! Jis — tasai 

paminklas — turi buti formoje 
mokyklų dcl Lietuvos, kur "plati- 
nimas lenkų kultu ros yra neatbū- 
tinu plėtojimuisi lenkų Viešpati- 
jos." Lenkitės tad, Lietuvos dar- 
bininkai! Juo žemiau, juo geriau, 
—juo grečiau lenkų darbininkai 

pasodins jums ant jus kuprų savo 

lenkiškų Viešpatijų! 
Tai vienas hegemonijos pavyzdys 
— visai nekaltas rodei — dvasi- 
nis, bet jis tuose nekaltybes rubuo- 
se, it žaltys, neša Lietuvos darbi- 
ninkams ir medžiagiškų jungų. 

Kokia yra da<bar politikinė ori- 

jentacija visų l nk\į? Cia meldžiu 
uprasti — ne orijentacija Daszjns- 
kių, Dmovvskių, Kucharzewskių, 
ar Mlynarskis, bet lenkų i n g r c- 

in i o. Visų lenkų orijentacija issi- 
rerškia taip: "Viena, suvienyta 
Lenkija su prieiga prie jurų." 

Tas uhalsis reikštų: Galivijos 
lenkiška dalis, Kongres6\vka arba 
Varšavo Kunigaikštystė, l'oznani- 
ja su Gdansku (Dancing) kaipo 
prieiga prie jurų. Bet lenkai* savo 
lenkiškos PoznaoijoS ir Gdansko 
nereikalauja ir už jį labai įiesis- 
piria. Tai jie daro, kad vokiečiu 
perdaug nekiršinus, bet atpenč, — 

kad savo 'Gdansko išsižadėjimu 
gauti jų. paramą savo plianams 
Lietuvoj. Už šią dovaną vokie- 
čiams jie reikalauja' nuo j"savo 
viengentės, krauju ir tradicijomis 
sujungtos bei lenkų kultura p r e- 

dominuotos- Lietuvos". 

Kadangi ši "mainą' vokiečiai 
šaltai atmetė, tai lenkų orijentaclja 
skilo: viena liko dar prie to tur- 

gaus. kiti'linkui Austr6-V*engrijo8 
virto. Sis virtimas linkui Austro- 

Vengrijos paaiškina fakta, kodėl 
lenkai Austrų parlamente staiga 
apleido čekus ir' slavus, užmiršda- 
mi "neužgydomą" smūgį, kurį jie 
bavo nuo vokiečių, prijungus'Chel- 
mą Ukrajinai. Šiądien kįla dar tre- 

čia orijentacija — pro-msiška. Si 

orijentacija yra pasekmė testa- 

mento, kurį lenku revoliucijonistas, 
Lupnie\v*ski (ar panašiai vadinan-: 

tis) Caro kalėjime rašė. Jis skam- 
ba sekančiai! Reik dėkavoti Die- 

vui, kad lietuviai iki šiam laikui 

lenkų dvarponiu ncišpjfrV? ir ta re- 

volucijinia dvasia viešpaty:';- 
ės ne užkrėtė. Vienok Rusijos atei- 

tis, jai ji nori, kadi neišsipildytoj 
Napoleono I-oje pranašystė, prik- 
lauso uuo atstatymo didžios "iste- 

rinės" Lenkijos, kuri j;j saugos 
nuo Vakarų. Rusija su Lenkija 
Luri eiti ranka-rankon, jų interesai 

tto rciKaiauja. 

Šioje dvasioje, — kuri lygiai 
Sau gyvena Lietuvos kaina 

rengia, —* išsireiškė icjug lenkiškų 
laikraščių vei vadų. Žodžiu j kurią 
pusę tik žvelgsim, lenkai be Lietu- 

vos savo gyvenimo atsivaizdinti 
negali. Lietuvos užgriebimas jiems 
yra kova tarp "*>ut ar žut". 

Šją užgriobiančių lenkų politiką 
draugas Grigaitis mažai tepaiso, 
ferba ''Grigaifiskai" — paviršium 
svarsto. Linkui Wkų jis užima tą 
pačią poziciją, kokią. užėmė Bolše- 

vikai linkui Vokietijos. Jis sako. 

kad tik lenkų "buržujai" yra Lie- 

tuvos užgriobimo" šalininkai, g? len- 

kų socialistai — ne. Bet jo viltis 

j lenkų socialistus turi 'Lietuvai 

lygiai tiek naudos, kiek Rusija 
turėjo naudos iš Bolševikų vilties 

j vokiškus socialistus. 
Lietuvos .priešais yra visi lenkai 

— lenkų socialistai, Tr lenkų Tiur- 

žujai ir lenkų klerikalai, ir lenkų 
tautininkai, lenkų progresistai ir 

atžagareiviai. — nes Lenkijos klau- 

simuose jie visi isvieno eina. Lie- 
tuvos- taisvės priešai yra Rusai so- 

cialistai ir Rusų "demokratija", 
kaip dabar iš jų darbų (o ne žo- 

džių) matyti, — nors draugas Gri- 

gaitis gal ir nenori to viešai pripa- 
žinti. Lietuvos priešais yra vokie- 

čių socialistai ir jų demokratija. 
Lietuvos laisvės priešais yra visi 

ne todėl kad lietuviams jie lais- 
vė. pavydėtų, bet todėl, kad geog- 

rafiškas Lietuvos padėjimas jiems 
apetito sciles varvina: visiems 
jiems Lietuvos jūrių reik. 

Tai suprasdami, lietuviai tautie- 
čiai rengia lietuviu miniose grieštą 
pasipriešinimą tokiems Lietuvos 
uzgriobinib pliananvs. Ką draugas 
Grigaitis daro? Jis juos uja ir 
jiems grūmoja, ką su jais padarys 
("darbininkų kliasa", kuomet ji 
gaus viršų, kaip bolševikai gavo 
Rusijoj. 

Dabar supraskime. Jeigu ta 

"darbininkų kliasa" yra tamsi fa- 
natikų gaiuja, tai beabejonės ji yrą 
baisi: sudemoralizuotr, iki padu- 
kymo davesta, ji yra visiems pa- 
vojinga, ne tik kitiems, bet ir pa- 
tiems jos vadair.s, 'kurie sėdi joje, 
tarsi toj vulkano gerklėj. Tamsi, 
sufanatizuota gauja, koki, ji nebūtų, 
yra pavojinga pirmiausiai tiems, 
ant kurių yra siūdama, o paskui 
ir patiems siudytojams. Tas yra 
tūkstančiais atsitikimu patvirtintas, 
faktas. Draugas Grigaitis grūmoja 
tautiečiams socializmu, bet, drauge, 
sučiaupk žiaurią burnialę! Tas 
jiems .nebaisu. Tautiečiai nebijo 
socializmo. Socializmas plius ap- 
švieta sudaro sveiką tautystės su- 

pratimą ir kartu sveiką socializmo 

supi atima. Ypač tas lietuvių tau- 

tystėje apsireiškia. 
Socializmas — ne fanatiškas de- 

magogiškas utopiškas socializmas, 
bet kaipo rinutas, praktiškas me- 

todas žmonių būvio pagerinimui, 
ne fanatikų, teoretikų, svajotojų 
gyveniman yra vedamas, bet prak- 
tiškesnių, irimtesnių, liberališkes- 
nių žmonių pastangomis ir darbu 
sau kelią gyveniman skina. Kris- 
ti jonas Duonelaitis dar pirma 
Markso turėjo sau sutverti socia- 

lizmą, idant geru tautiečiu buti. 
Kiekvienas tautietis j>erėjo Socia- 
lizmo karšt j ir klerikalizmo šaltį, 
kol ,i't "plienas kietas", rimtai pra- 
dėjo skambėti; Tautietis yra tas, 

kuris su aplinkybėmis ir grynais] 
faktais moka skaitytis ir žmonių 
gyvenimo pagerininuu nori, moka 
ir sugebi panaudoti' visa, kas ryra' 
praktiško, naudingo socializme ar 

kokioj kitoj teorijoj. 
Tautietis netiki niekam ir į nie- 

ką, tik j savas pastangas ir savus 

darbus! jiš nėtiUi jm'ošiškicms 
bučkiams ir inaciii&veiiskoms po- 
litikoms. Jei jis garsinasi — garsi- 
nas tiktai, kad pasaulis žinotu, kad 
Lietuva yra, — priešingai tiems, 
kurie sako, kad jos jau nėra. Bet 

jis netiki, kad jo reikalus užtars 

rusų "demokratija", ar lenkų 'de- 

mokratija", ar internacijonajė "de- 

mokratija". Jei jis turi prospektyvį 
šiądien Lietuvos užtarytoja, tai 

juonu yra Sumušta Vokietija. 
Gyvenimas tautos musų, drauge 

Grigaiti, kaip, tikiu, jums nekart;} 
gal sakė jūsų gera motina, yra 
skaudus faktas, o ne miglotos, fan- 
tastiškos svajonės. 

.Gyvenimas mums rodo, kad 

jeigu šiandien męs, Lietuviai ne- 

šairksim, nereikalautini sau laisvės, 
už ją nekovosim, ta! męs susilauk* 
aini ne utopiškos internacionalizmo 
laisvės, bet v e-r gijo s. Jeigu męs, 
lietuviai, šiądien neapsisaugosim 
— rytoj męs busime vergais. 

Bot męs nepasiduosim. Pasiduot 

inęs įiepasiduosim todėl, kad męs 
dar nesame morališkai sugedę. 
Męs vardan žmogaus teisiu reika- 

laujam sau gyvybės. Visokiems 
būdams griobimo — visokiais bu- 
dai priešinsimės. Tai daryti yra 
žmogaus morališka teisė ir .pareiga, 
jeigu jis dar nera suvergėjęs. Fa- 

'sidavimas yra morališkas supuvi- 
mas. Tik puvantieji daiktai netui 

rezistencijos, atsispirimo. TTk mo- 

rališkai pagedęs gyvenimas neturi 

restituvystės jiegos. Mes, kaipo 
tauta 'gojome pulti, liet, kol mo- 

rališkai i.epagesim *— nežūsim! 
Šita tiesa vadovaudamieš, męs 

nereikalaujam pasiduoti kitoms 

tautoms j vergiją. Męs galime su 

jomis ko-ordinuotis, ir ko-ordinuo- 

simės, kaipo lygus su lygiais, lais- 

vi su laisvais, l>et nekitaip. Jiegos, 
kuri mėgins mus verste versti ver- 

gi jon, męs nepripažįstame ir tokią 
jiegą taiėmsim sava jicga. Męs dar 

neturim tos žioplystės, kuri sako: 

jei Ln-tuva savo esybe kenktu ki- 

toms tautoms, ji neturi but laisva. 

Męs žinom p/asaką apie tą vagį, 
kuris, bėgdamas, rėkia: "Laikykit- 
vagį"! Jei besiverždami ir besisk- 
verbdami iš visų pusių į Lietuvą, 
idant mus pavergti, jie rėkia, kad 

jie žus, jeigu Lietuvos negaus, tai 

tuomi balsu męs nesigriaudiname. 
Męs visiems pripažįstam laisvę ir 

Duok Jam Savo Ranka 

Penki šimtai tuksiančiu 
Amerikos Kareivių Francuzijoj 

i * f-1 V; Įit- i' o H Į' • 

Męs nedrįstame vilkinti LAIMĖJIMĄ dabar. Amerikoniški 
gyvasčiai yra rizikuojami, mušti saugumas, saugumas viso pasaulio. 
Jeigu męi nenorime prailginti skerdynes ir kentėimą, jeigu męs nc- 

^ / norime r zikuoti pralaimėjimą, arba nenuoseklią taiką, mes turime "O *" c ° *" 

veikti greitai• mes turime išdėti kiekvieną mėginimą dabar. 

Kariumenė atliekc priedermę. Penki siuitai tūkstančių Amerikos 
kareiviu yra Franeuzioj šiądien. Bus daugiau rytoj. Ir daugiau 0 

Viž-po-ryt. Mes siusime kariumenę užtektinai didelę, kad galėtume ■* 

.Užduoti smūgį, sykiu su nutsų talkininkai, kad galėtume nustumti 
vokiškus pulkus atgal skersai upę Rliiire —kad įgijus, LAIMĖ- 

V 

JU1Ą, kuris padarys Amerikos laisvę saugia, ir j steigs tvirtą taiką. -v' :y. .y V 

Bet visa tauta turi dalyvauti. Mūsų kariumenės Francuzi- 
jūj laukia iš mūsų suteikimo maisto, amunicijos ir kitų reikmenų, 
kurie padarys LAIMĖJ IMA galimu. Męs neturime juos apvilti. 

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

ŠITA VIETA UŽMOKtTA IR PAAUKAUTA PER 

MICHAEL J. KIRAS 
MORTGAGE BANKER if 

> 
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lygias mūsų <"alies tiesas, bet, jei 
kas mūsų lietuviu tarpe jieškos sau 

pirminybės, męs j;j jam duosim 
— pirm i aus iš savo .tarpo spiriantj 
j j lauk! [gimtas, sveikas savęs 
apsisaugojimo instinktas neleidžia 
kitaip daryti. Ir štai kodėl męs ne- 

galime Lietuvoje toleruoti lenkiškų, 
ar kitokiu užmačių. Tą ir draiugas 
(Grigaitis turėtų supras-ti. 

* * 

T kia yra ta draugo Grigaičio 
darbų ir protavimų apžvalga. Ge- 
riausiame atsitikime — jis gaudo 
laimės juostos galą. Sakos!, tikisi 
jj sugriebti. Čia man, it taškas, 
Sara krinta — ne kaipo pasigai- 
lėjimo ašara, kad man tos jo vil- 
ties trūksta, bet ašara, kad dalis 
musų jiegų nesusipratime žųsta. 

širdingas jo Draugas J. A. 

(Užbaiga iš pereito num.) 

IS LIETUVOS. 
Vilnius Seštadienj, rugsėjo 

mėn. 22 f?, jvyko "Liutnėje" an- 

trasis, lietuvių suvažiavimui ty- 
čia pritaikintas, lietuvių vaklini- 
mas. Jisai sutraukė taip pat pil- 
nintelį teatrą svečių. Vilniaus 
vaidintojų būrelis Todė Fromo- 
Gužučio mitoliogijos pasaką "Eg- 
!ė, Žalčių Karalienė." p. J. Stras- 
do naujai -perstatyta 'pagrąžin- 
ta. Veikalą režisavo ir ineseni- 
/avo patsai tp. J. Strasdas. Ir 
pasakyti reikia, jog jis vo pa- 
reigas atliko daug geriau negu 
tai galima buvo ir tikėtis. Ap- 
sii.n'damas pastatyti tą veikalą, 
ypačiai musų šios dienos sąlygo- 
mis p. J. Strasdas Irfiuvo apsiėmęs 
tikrai .labai' surtkų vežimą išvežti. 
Visokios vadinamosios feerijos, 
ypačiai gi mitologijos pasakai 
reikalingos, mat, esti įvairiau- 
sių scenos efektų ir nepapras- 
tos inscenizacijos, o tai vėl rei- 
kalauja iš režisūros daug triūso, 
sumanumo ir tikro dailės nusi- 
manymo. Toki veikallai, kaip 
"Eglė, Žalčių Karalienė" ir tė- 
ti... prasmjčs scenoje tik tada, 
kada jie gali buti parodyti visa- 
mje savo inscenizacijos puikume. 

Atsižvelgiant j lietiuivių teatro 

sąlygas, ireikia pasakyti, jog šeš- 
tadienio vaidinimas tuo žvilgs- 
niu tiesiog peraugo visa, kas 'ligi 
šiol Lietuvoje, lietuvių scenoje 
tekdavo manyti. Teko girdyti 
buvusius tą vakarą "Liuunės" 
žilėje kai 'kuriuos nelietuvius, 
jog jie dar nėra matę Viilniuje 
tokios puikios inscenizacijos. net 

ir buvusiam rusų teatre, o jis tu- 

irėjo visa, ka tik gailėjo turėti 
neblogas teatras, ypačiai dar vy- 
riausybės šelpiamas. Tad ne 

! 

nmaiabu, ikad lietuvių auditoria 
tikrai gėrėjosi >per visų trijų 
veiksmu laiką dainai pertrauk- 
•dama juos delnų .plojimfiia 

Ypač gražų# buvo antrojo 1 

veiksmo vaizdai: Aut ežero dug- 1 

.•o, txtafcio įpiJyje. Tam tyčia pai- 
šytosios dekoracijos, nardančio- 1 

sios žuvys, iš tikrųjų .berods šo- 1 

kinėjanvios, itndinių-merginų dai- '' 

lus įvairiaspalvis ir didelis* "būrys 1 

ir jųjų balietas — visa tatai 1 

darė tJkrai .puikų reg'nių, 'ligi 
tol nntsų scenoje nematytų. Be 
to, grožės įspūdį (labai l ilė sce- i 

nos nušvietimas 'is įvairiomis < 

spalvomis. Taip .pat tikrai dai- ] 
lus ir poe'ingas (buvo tpat9 pvr- : 

masis trečiojo veiksmo vaisdas: 1 

išsiilgusia savo jaunos žmonos 
Frlės ir jos laukiantysis užbur- 
tojo ežero pakrantėje žalčių ika- i 

ralius. i 

P. J. Strasdo įvestuvių veika-J] 

lan dainų daugybė, kurios buvo 
orkestrui pritariant p. B. Sa- 
duikos choro dailiai padainuotos 
davė šiam' veiikalui operos žy- 
mės. 

"Eglė, Žalčiu 'Karalienė" ro- 

dymas turėjo betgi ir ydų, ku- 
rios ateityje privalėtų būti paša- 
lintos. Visų pirma žalčiukai, su- 

lyginus is.u savo 'karališkųjit tė- 

velių iškilniais rūbais, 'bu'vo per- 
menkai pa(puošti: tai 'labai puo- 
lė akysna, o žalčių -kostiumai 
antrajam akte buvo visai netin- 
kami. Antrą, undinės antrajam 
'eiksnie taip nemokamai ir ligi 
kyriai stunvdė, suik i nėjo tuos žal- 
čiukus, kad net pikta jau buvo 
žibrėti. Trečia, so'lo dainų rit- 
nas reikėtų gerai ištaisyti, nes 

muzikos dailei (Negalima žodžių 
akcento natūralumo laužti; tatai 
laibai kadina visą dailės js>pudj. 
Ketvirta, prieš žaltj nukertant 
pcrdau'g jau ilga )buvo pauza Pa- 

galiau, pavadintosios Praamžium 
baidyklės nusileidimas ant debe- 
sio visai bereikalingas, nes iš- 
ėjo ti'k cirko klounados: visai 
gerai ir J>e to butų apsiėję. 

Apie 'patj vaidinimą. a)ktorių 
laily, neten'ka nieko sakyti, nes 

pats vaidinimas čia buvo antra- 

eilės svarbos. Ir artistai nei ne- 

galėjo kuo mors prasi'kišt; 'pasi- 
žymėti, nes visų jų -žodžiai pši- 

Icholiogijos žvilgsniu yra labai ma- 

įžai reiškųs. 
("Santaira"). 

Paparčiai (Kaišia*!. api&kr.). 
Po mušu apylinkę pasklido gan- 
das, jog surasinės išnaujo, kas 
lenkas ir kas lietuvis. Kas užsi- 
rašys lietuviu, tas liksiąs po vo- 

kiečių valdžia ir eisiąs baudžiavą; 
kas užsirašys lenkais, tas busiąs 
katalikas, liuosas ir visur prilei- 
džiamas. Žodžiiv, eina smarkiau- 
sia ir biauriausia agitacija. Žmo- 
nės klausia vienas kito: "kas čia 
daryti? kaip čia rašytis? Kiti ir 

vaiiknč nustojo leidę / j mokykh, 
bijodamiesi, kad kaip neįsišokus, 
nejsidavus. 

Tas pati*. 

DIRBANČIŲ MOTINŲ AP- 

SAUGOJIMAS. 
Trečia taisyklė, kurią Suvieny- 

tu Valstijų Komitetas Besiriuipi- 
įąs Moterims Industrijoje užgi- 
•ia, yra 

4,J°kia moteris negali buti pri- 
imta į jokį Karei reikalingą dar- 

Dą, bėgyje dviejų mėnesių prieš 
»imdymą, nei bėgyje dviejų mė- 
įesių po gimdymui''. 

.Nuo 'karės prasidėjimo moters 

jeka'riaujančių šalių yra traukia- 
"nos j tokius užsiėmimus apie 
euriuos jos <pirmiaus nieko neži- 
loje. 'Anglijoje apie 1.240.000 
laugiaiu m/oretų dirba prie j vai- 
iausių darbų, negu pirmiaus 
liirbdavo. Francuzijoje vien gin- 
čių dirbtuvėse dirba apie 400.000 
noterų 'kur pirmiaus vos keletas 
:u!kstančių 'prie tokio darbo;. Vo- 
cietijoje skabius moterių flfinbi- 
įinkių, m:ctalo išdirbėjų, pasicli- 
lino ant 300 (nuošimčių. Suvie- 
įytose Valstijose apie 8.000.C00 
moterių uždirbdavo pragyver.i- 
ną, nuo įstojimo j karę tas skai- 
'ius žyrrtiai padidėjo ne vien pa- 
>rastĮiro9e, bet ir 'kitokiose darbo 
laikose, nes moterg dabar ban- 
cose kliiiba, kaipo bilietų parda- 
vėjos, prie elevatorių, šoferiai, 
int gatvekariu, konduktoriai, 
m t kelžikelio, ant traukinių, tiltų, 
našiin';. šapose, plieno dirbtuvėse, 
>aralko ir ginklų dirbtuvėse, prie 

dirbimo orlaivių, prie čeverykų 
šveitimo i>r ;unt vi'k i ų. Daugybė 
tu mjoterių yra vedusiu. Nemažai 
iš jų būva motinomis, kivrrių vy- 
rai ir vyresnieji sunai nuėjo j 
karę. 

Tos moterys likusios dvigubai 
apsunkintos, nes dabar prie na- 

minės naštos prisidėjo ir darbo 
bei dirbt't" *^5 innšta. Šioje šalyje- 
kas metai išmiršta apie 15.000 
moterių iš gimdymo priežasties, 
ir apie 300. 000 Ikudrtkių pirmam'e 
gyvenimo mete. 1913 metuose 

čia išmjirė, iš priežasties gimdy- 
mo, daugiau moterių, negu nuo 

oent koikios ligos, išskyrus džioi- 
vą. 

Kadangi didžiuma tų mirčių 
tsitinka tarpe moterių darbinin- 

kių, tad per tam tikrą budą ap- 
saugojimo, ypatiiivkai nraštumo 
laike, įgalima tąjj miirtinumą su- 

mažinti. To tikslo atsiekimui ike- 
turiop valstijos, (Connectioivt, 
M •ssacluvsetts, New Yoi!!< ir 
Veimont) jau įvedč tiesas, sulig 
kuriu naščios ntoteris negalės 
di'ribti -per tam tiJkrą Ja i ką prieš 
r |x> gimdymui. Sulvg karės ap- 
linkybių, kiekvienos tautos iru- 

jpestim'i privalo buti apsaugoji- 
mas busiančios gentlkartės, ir to- 

dėl keikviena valstija privalo į- 
j/esti tiesas motinų apsaugojimai!. 

Jurgis Kapočius 
yra ''Lietuvos" 
bendrovės atsto- 
vu- South Engle- 
\vood, apieliilkėj, 
kurios gyvento- 
jai visuomet sto- 
ja j pirmą eilę 
kuomet prisieina 
rėmimas lietuvis- 

kų darbu. Jisai įgaliotas rinkti 
prenumeratas, apgarsinimus; taip- 
gi gali prirašyti norinčius pristo- 
ti prie "Lietuvos" bendrovės. 

P-as J. Kapočius jau yra pri- 
rašęs keletą naujų žmonių prie 
bendrovės, nors tiktai' pereitą sa- 

kaitę pradėjo veikti šioj apielin- 
:ėj. Jisai yra gerai žinomas So. 
Englcwcod apielinkėj. 

"Lietuvos" Administracija. 

LABAI PAVOJINGAS 
"KAMUFLIAŽAS." I 

Daugelis žmonių kuomet jų vi-į 
duriai tyra betvarkėje, įpratę imti 
alkoholiškus viduriams "olteriius. 
Toki stiprintojai yra tiktai labai 
pavojingu "kamufliažu," nes po 
trumpam pastiprinimui visuomet 
seka daug ar >esliė reakcija, liga | 
įsiskverbia ir pastoja jsikasusiu 
priešu. Bet jeigu pairfiate tikrą 
gyduolę, Trinerio Amerikonišką 
Kartaus Vjyno Elixira, jus tuojaus 
atgausite sveikatą. Ši ištikima gy- 
duolė yra prirengta iš karčiu žo- 
lių, šaknų ir kitų mediciniškos 
svarbos dalybų, kurie išvalo vidu- 
rius ir iš gryno naturališko vyno, 
kuris sustiprina visą sysitemą. Tri- 
lerio Amerikoniškas Kartaus Vy- 
no Elixiras paliuosuos jus nuo 

užkietėjimo, nevirškinimo, prasto 
apetito, gazų, galvos skaudėjimo, 
emiegės, nerviškumo, stokos ener- 

gijos, alpino silpnumo etc. Ap- 
tiekose. Kaina $1.10: Dėl reu- 

natizmo, neurptgijos, strėnų gėli- 
no, išsisukimų, tinimų, skaudamų 
nuskulų vartokite Trinerio Lini- 
nentą. augštos vertės gyduolę. 35 
ir 65c. aptiekose, per k rasą 45 ir 

75c.—Joseph Triner Cotnpany, Iš- 
dirbanti Chemikai 1333—1343 S. 
Ashland Avenue. Chicago 111. 

Paj ieškoji m ai. 
Pajieškau suvo tikros iluktčs Onos 

| nnčaillukės. Motina, prasišalii da- 
ma iš Cieveland, O. 10 metų u'vgal 

! asiėmė su savim mano mylimiausią ir gražiausią mergaitę, 5 motu am- 
žiaus. Nuo to sykio aš jos neniU) 
čiau. Mergaitės plaukai šviesus, 
akjs mėlynos. Ji dabar yra 21 metu 
amžiaus. Jos motina yra Vidutinio 
uglo, plaukai tamsiai geltoni, akja 
mažiukės; 45 metų amžiaus. Kalba 
išlėto lietuviškai, lenkiškai, rusiškai i 
Iir angliškai; 24 motai Amerikoj. Gy- 
veno Clevelande, Ohio ir Ne\v Yorko 
valstijoj. 

Paeina iš Suvalkų gub., Starap-lės 
ujezdo, Garlavos gmino ir parapi- 
os, Padlesių kaimo. Po tėvais Mag- 

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

William Yančaitis, 
187 Russeli St., Detroit, Mich. 

Pajiešk;. savo draugo Ainta- 
nono Simonavičtaus, kuris paei- 
na iš Kauno gub. .Paskutiniuo- 
se lai'kuose jisai 'gyveno Miehi- 
gan valstijoj. 7 metai atgal m v s 

dirbome giriose apie 'Asflcanalea, 
Mieli. Turiu alibai svarbų rei- 
kalą su jitvom. Jis 'pats, ar kas 
apie jį žiino, malonėkite praneš- 
ti sekančiu adresu; 

M r. 'W. Naseeli, 
Bireli Rider, Manitoba, Canada 

1 

Pajieškau Antano Janovičiaus. 
Jis. įpirmiaus gyveno Chicagoje, 
apie 33-čią ir llalsted. Yra vc- 
U-s lenkę i>r lankydavo knikišką 
bažnyčią. Jojo brolis gyvena 
.nt Noble gat. netoli Division. 

Taipgi pajieškau Salaševičie- 
11 ės ir Onos Sadeikicmes. 

Antanas Lukaševičiits 
7^4 Dar.nett Avę., Kansas City. 

Kansas 

REIKALAUJAME 
vyry, motery ir vaiky )>ar?, 
dąskutystė3 aiokytiB. Sitai 

yra labą i pareikalaujamas nei lr ka- 
rlumenėje. Lengvas mokslas !r di- 
deli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa- 
reikalauk artesnių žinių iš NOSSO 
KOFF'S INTERNATIONAL BARTER 
%CHOOL, 1202 Penn Ave., PlttBOjrg, 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
L1ETŪVIS ADVOKATAS 

Veda visokias bylos visuose teismuose 

Ofisai 
69 W. Waehington Street 

Rmbi 1008-1009, Td. Central 2579 
3214 $o. Halited St., M. Yirdi 7271 

9 CHICAGO, ILL> » 

Phone Canal 5395 

J. G. MEZLAISZK1S 
(lenernlis 

Kontraktorius ir Namu Statejas 
2123 W. 23rd ST. CHICACO 

BUK ŠOFERIU. 
tg. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti sau tinkamą, vie- 

lis šoferių reikalavimar kaip da- 
bar. Męs duosime užtemimą 
kiek vienam pabaigusiam kurr.us 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individlnšmis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas lr 

praktika važinėjimu automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių Lr kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 

kariniai kursai. Visas kursas 

$25.00. Federal Ass'n of Auto 

Sngineers, 1214-16 Jackson Bld. 
(Inc.) 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe St.f Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph ">598 

Gyv: 3112 Hilsted St. arti 31 St. 
Phone Yards 2390 CHICAGO, ILL 

Švelni NALT CEREAL Tyri 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi 65 iki 70% Malto Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20, 50 
ir 100 lb. Pirkėjas apmoka perve- 
žimu iš Miiwaukee. 

Ra J; k te pavyzdžių Ir plakatų 
MILWAUKEE IMP0RTING C0. 

ttept. 190, 503 -37th St. Mllwaukee, Wls 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenčjusias 
ir Lytišlut. 

2121 N. VVSSTKRN AVa 

CM1CAGO, 1LL. 

Amerikos Lietuvių Mokykia 
Mokinama: angli&kos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
ttčs, stenografijos, typewriting, 
pirklybos teisių, Suv. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinSs ekonomijos, pilietystėa 
dailiarašy8tša. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki G po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:30 
3106 So. Halsted St.» Chlcago, UI. 

FARMOS! 
parsiduodr lietuvių kolionijoj, Michi- 
gftno valstijoj, tiesiog nuo paties 
savininko. Farmos gyvenamos ir ne- 
gyvenamos. Platesnių žinių klaus- 
kite per laišką, jdėdami markę už 
3 centus. 

TONY ZABELA, 
.0. Rox 1. Lake Co. Peacock, Mich. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Uetuvta gydytojas ir Chirurgas 
8259 bo. Halstcd S t., Chlcago, IIL 

Gydo visokias ligas moterių, valkų 
tr vyrų. Specialifrkal gydo limpančias, 
utslsen ėjusias Ir paslaptingai vyrų 
ilga*. į į*'; 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
... O E N T I 8T ... 

Hours; 9 A. M. to 9. P. M. 
Escopt sunday 

4847 W. 14-tli 5t. Cicero, III. 
Corner 49-th Ave. 

Reumatizmas 
Išsigydė namie, kas tik jj turėjo 

l'avasa.'i 1893 m. ai kankinausi mus- 

kulu nusilpnėjimu ir neumaii2:nu. Ai gy- 

gydžiausi viri trijų metų ir manau kad 
tik tas iino jo bloguma kas jj turi. Aš | 
bandžiau gyduole po gyduolės, daktarą po 
daktarui, bet visi šgyti ijsigelbėjima buvo 
tik lyglaikiniai. Galiop, ai suradau vai- 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugršžo. Ai dariau ta maistą keliems 1 

sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
•itikime. 

Ai noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo formos pabandyti) 
šitą pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk 
nė cento: tiktai piisiųsk savo vardą ir ad. 
resa ir ai ji prisiusiu jums vėltui išbandy- J mul. Kuomet jųs jS sunaudosite ir kuomet 
Į.asirodys, kad jis visiikai prašalino jusų | 
reumatizmą, tuomet jųs atsiųskite jo kaina, { 
vieną doliarj, bet, suprask, ai nenoria ju- 
«ų pinigų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tai negerai? Katu kentėt il- | 
ginu, kuomet tikras ijgelbėiimas siūloma 
Jums vėltui. Neatidėliok, raiyk šiandie. 

Mark II. Jackson, No. 480 D. 
Guraey Bldg., Syracuse, N.Y. 

Ką Išrastii 
? ? ; Tai yia. lietuviška knygutė išleista, kurioje yra apie 400 

išradimų, kurie įali būti rei- 
kalingi, likoBi išduoti antini- 1 
knlavimo ir dėl naudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
putės dasižinosite kokj peU-ą Išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. J^igu manote apie Išradimus, tai rašyk fiiau 
dien Lietuviškai reikalauda- 
mas knveutės kuri? išsiusi- 
«« nvKAI 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICE S Inc. 
B oadvvaf (LA) Ne / York. n.Y. 

i KONE TAROS 2721 

Dr. J. J0NIKAITI3 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
:315 S. Halstsd S t., Ckicafi 

—M 

Jei nori greitai !r pisckmiriai išmukti Angli- 
škai kalbėti, sfaitrli ir .as,yti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart kūiV\ kaibos, Cla moKtr.ama:- 

Lietuvių kalbcs S.V.Isterijos Liiškų Rašymo 
Lenkų " S.V.Valdybos PrickybosTeisiv, 
Lotynų " S.V.PiHetyofsOramatUcos 

•Aritmetikos Geografijos iletorikos, ir t'. 
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Qyv 
nanCius toliau mokinane per laiškus. Visi 
aiškinama lietuviškai. 

American Collsge Preparalory Schooi l| 
43103 S. i^Ai-STED Sr. Chicago Ill.« 
P KAMPAS 31-MOS IR HALSTF.D GATVIŲ | 

FARMOS IR NAMAI 
Tik dabar galite.* su mažais pinigais uždirbti dvigubus pini- 

aus. Kain dabar vra proga, geresnės niekad nebus. Turintieji 
keleti) dolerių, įdekite ten kur .jums bus saugu ir peras pelnas. 

LAIKE 10 DIENU TURĖS Bl'T PARDUOTOS SEKANČIOS 
PRAPERTĖS, BEVEIK U2 PUSE KAINOS. TODĖL NORINTYS 
GREITAI PELNYT, TAI PASISKUBINKITE PAŽIŪRĖT, KU- 

RIOS TURKS BUT PARDUOTOS L\BAI PIGIAI SU VISAI MA- 

ŽU INMOKftJlMl*. o LIKUSIUS PATI RANDA ISMOKfiS. PRIE- 

ŽASTIS PARDAVIMO —KELETAS ŠITU PUAPEUCIŲ SAVI- 

NINKU TURI IŠVAŽIUOTI KAŲIUOMENfiN: 
Gera stuba 2 pagyvenimu po G kambarius, raudos *20 mėn., 

parsiduos už *11.00.00 

Medinis namas 3 pag. Randos $27 i mėn., už .... $2300.00 
Mūrinis namas -1 pag., randos $40 j mėn. už 3700.00 

Mūrinis namas 5 pag. Randos $50 i mėn. už 4000.00 
Biznevas namas ant Halsted SI., su dideliu storu ir 

3 pagyvenimais, Randos $84 į mėn., parsiduos UŽ 5700.00 
PARSIDUODA LABAI PIGIAI PUIKIOJ VIETOJ FARMA, 

ARTI PRIE MIESTO. PRIE GELEŽINKELIO. IR ANT l PkS 
KRANTO ir su visokiais įtaisymais. NORINTIEJI GERESNES 
FARMOS NEGALITE GAUTI. Klauskite platesnių paaiškinimų. 

Nelaikykite tuščių lotų. Ateikite ir mes Jums išmainysime 
ant namų, arba pabudavosime namus. Nepaisant kur Jus lotai 

butų, Chicagoj ar Gary, Ind. Visados gausite pilna vertę. 
Turime keletą gerų farmų išmainymui ant namų. Norintieji 

pasiskubinkite, nes gerų farmų sunku g;.uti. 
KAS PRISIUS SAVO VARDA IR ADRESA TAS GAUS DYKAI 

KNYGELE SU ŽEMLAPIU IR PAAIŠKINIMAIS APIE GERIAU- 

SIAS FARMAS KOKIOS GALI Bl'TI AMERIKOJ. 
Del platesnių paaiškinimų meldžiame kreipties pas: 

Liberty Land & Investment Company 
3301 S. Halsted St., Chicago, 111. 
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Lietuviški Rekordai ir Gramafonai 
Kaina Oraniafonų nuo $10.00 iki $J.5.00 

Columbia Grafanola 
iigščiau parodyta ant 
|«vcislcJio yra pi- 
Kiausi prekėje C o- 
hinibios išdrbtti Jn- 
strtimcntg, Turi r, i į. 
kų irivclna baisa < 
ir Rrajina 10 ir 12 
colinius recordus. 

KAINA $18.00 

Netari nusiminti, 
idant nc gali išgirsti 
į»also garsiausių svic- 
jo artistų, kadangi 
l'c nc atsilanfco jū- 
sų gyvenimo vietoje. 
Nusipirk Jit.i Gra- 
fanola ii kurio gali 
išgirsti visų artistų balsus koki; tik no- 
ri ir kada nori. 
ftrajina 10 ir 1.' co-1 
linius rekordus. J Kaina $45.00 

£ 2359 Nemuno vilnys, Yalcs ir Sudiev, Mazurka. F! 2223 Pmilėjau vakarus ir Drauge, Paika-mazurka. Orkestrą. E 2224 Mano laivas, Daina ir j sveikata, Maršas. Orkestrą. F. 1161 Tekėjo saulelė, Kad aš jojau ir Stumfciiškių pol. Armonika E 1162 J ieva. Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo. E 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūže samanota. E 1248 Velnias ne boba. Palis pirma ir Velnias ne boba, Dalis antra. E 1249 Mno palvy ir Velnias ne boba. E 2342 Siuvėja ir Po dvigalvių ereliu, Maršas. O.kestra. F. 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas. Orkestrą. K 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko lįudjt svetelįaį. K 2391 Saulelė raudona ir Jojau dieną K 2394 Už šilingėlj ir Sių nakeialy. (Dzūkiška Daina) E 1166 Sukruskime broliai ir Kur bakūžė samanuota E 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus E 1168 šaltyšius ir Žvirblelis E 1169 Eina garsas nuo rubejaus ir Siuntė mane motinėlė E 1245 Kutų darželis ir llatt, čvstytojjis E 1246 Giesmie į Panelę Svei.jiusią ir Ave Maria E 1247 O kut buvai dėduk mano ir Ungaru šokis E 2339 Šėriau žirgelį ir Dėdukas E 2397 Klumpakojis ir Kokietka-polka ir Klumpakojis. E 2396 Našlys, Žaislas ir Lapunėtė, Polka-mazurka. E 2395 llum Cik-ėik. Mauzrka ir Dėdienė, Polka. E 2360 Varpeli Valcas ir Mano mielas, ,Polka. E 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis tęka. E 2357 Ilirutė ir Kur banguoja Nemunėlis. E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kova. 
3.149 Prirodino seni žmones man jaunatį mergele. Kur tas Šaltinėlis. 5350 Naujoji (ladynč. Painus. 
3623 Mano Skarbas. Ilgu. IIru Man ant Svieto. 3624 Kur Upelis Teka. Šienapjūte. 3625 Sudiev Lietuva. Miškas Ūžia. 
1626 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 
Įvairiau'ius Lietuviškus šokius ingrajintus gerjausjaj* muzįkantaįs i.i-iic vįen tjk ant rekordu "Volumbia." 
Visi Colunibios rekordai yra padirbti teip kad grajitn abjcm pusėm jr už ta pačia kaina 

Užsakydami nuo mūsų rekordų paminėkite aiškiai jo numera. 
Užlaikome visas lietuviškas knygas, kurios tik randasi lietuvių kalboje. Užlaikome auksinius laikrodėlius, žiedus, bratizalictai ir t. t. 

J. F. BUDRtK 
3343 So. Halsted Street Chicago, III. 

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

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



Lieti ai Eina Urmu Dedei Šamui Pagelbon, 
► 

Chicagos lietuviai tūkstančiais 
ima Trečios laisves Paskolos 
Bondsus. 

l'niversal State Bankas, kuria- 
me randasi l.ictuviu Skyrius 
Trečios Laisvės Paskolos, negali 
apsikloti nuo lietuvių, kurie sku- 
bina Dėdei Šamui pagetbon nu- 

tartuoti "fliiiką" vdkietį. Ban- 
ko įtrėdninkai pereitą savaitę dir- 
bo iki devintų prakaitų, .priimdi- 
nėdami tukstančius ir ttvkstainčius 
doliarių nuo lietuviu .perkančhi 
Laisvės bondsus. Ir šitas tva- 

nas ne tik nesibaigia, bet eina 
vis didyr,'. Daugiausia yra vis 

"sktomnų" bondsų po $50.00, bet 

nemažai yra ir stambesnių. 

Draugijos perka bondsus. 

porto draugijos iki šio- 

^ lei "hytitia" visas kitas draugi- 
jas bondsų pirkime. Apart Sima- 
no Daukanto dr-jos, minėtos pe- 
reitą savaitę, dabar dar "Lietu- 
von Sunų Dr-ja" paėmė hondsu 
iite $1000.00. I). L. K. Keistučio 
Skolinimo ir Budavojimo Ben- 

drovė, taipgi nuo Bridgeporto, 
paėmė už $2000.00. i\Iat vyrai pa- 
žįsta geąr daiktą, kuomet tik jį 
pamato. Draugijas, ažuot laikyti 
pinigus kur ki'ur turėtų "inves- 

tinti" juos j šiuos Laisves Komi- 
sus — gero ir saugesnio inves- 
tinimo ir su žvakia netrastum. 

£emiaas paduodame dalj tų, 
kurie iki šiolei Chicagoje užsira- 
šė Laisvės Bondsus. Su rašus tal- 
pinsime IL.ek mums musų aukš- 
ta vieta leis. 

Pereitą panedėlj, balandžio 15 d. 
Dr-stė Saldžiausios Širdies V* f. 
turėjo savo specialj susirinkimą, 
sušauktą reikale I^aisvės Paskolos 

Bondsų. Susirinkimas atsibuvo P. 
VVodtuano svetainėj, 3251 Lime ] 

S,. ] 
Prie šios draugijos priklauso pu- 1 

sėtinas skaitlius lietuvių, kuriems 1 

tikrai r..pi Lietuvos ir lietuviu rei- 1 

kalai. Taigi, dabar pasitaikius ] 
progai prigelbėti lietuvių vardo pa- Į 
kėlime, iie pasidarbavo ir minėta- 

me nusirinkime nutarė draugijos 
varde pirkti už $1,000 Laisvėj 

Paskolos Bondsų. 

Apart draugijos nupirktų bond- 

sų, pp. B. M. Butkus, Jon-s Mar- 
ti nkus ir Jotia.s Gaubas pasidarba- 
vo parduodami pavieniams na- 

riams bombų. Tarp uarių par- 
duota už suvirs tūkstantį, kas pa- 
daro a beiną ęnvmą suvirs dviejų 
tūkstančių doliarių. 

3ios draugijos pirmininku yra 
Ben. M. Butkus, o Jonas Mar- 
tiįvkus yra raštininku. 

Tokiu budu BriHgeporto drau- 

gijos pralenkė kitų kolionijų <1 rau- 

gi jas pirkine šių bondsų. 

'Kiek tenka girdėti, ir "kitos šios 

kolionijos draugijos rengia nepa- 
prastus susirinkimus ir jos pagel- 
bės pastunėti šią kolioniją dar to- 

liau priešakin 

Chicagoje užsirašė sau Lais- 

vės Paskolos Bondsų sekančiai: 

Bridgeporto Distrrktas: 
i Sirnano Dnukanto Dr-stė ....$1,000.00 

Justinas Kulls 300.00 
Stanley Dougela^'lčius 200.00 
Onufras Beraenas 200.00 
Mlcha*l J. Kiras *00.00 
Leon Zarek 100.00 
Juozas Zumekas 4 100.00 
Jonas Palekas 100.00 
Kun. J. B. Kliorls 100.00 
Jonas Zabletis 100.00 
Juozas Mockufl 100.00 
Antanas Daniuna 100.00 
Adoma* Vertelka , 100.00 
Jurgiu Pūkelis 100.00 
Juozas RuČiunas 100.00 
nom'ninkas Rumšą 100.00 
Stanislava Rym6a 100.00 

•Juozapas Zemontas 100,00 
Karolius Tvarkunas 100.00 
M.kolas Krlaučlunas 100.00 
Juozas Shagnea 50.00 
Robertas Gothe 50.00 
Antanas Pūkelis 50.00 
Jonija J. Gantas 50.00 
Ignacas Snunoriu* ..X ...... 50.00 
Ona Bzeskaitė 50.00 
Domicėlė Adomaltė 50.00 
Antanas Venckus 50.00 
Ona Balsaitė 50.00 
Jonas Vaišia 50.00 
Jonas Shoutas 50.00 
Juozas Daraska 50.00 
Vincentas Butkus 50.00 
Benediktas M. Butkus cfl.OO 
Juozapas Ėringi* 50.00 
Antanas Radvilas 50.00 
Vladislovas Ilevičlus 50.00 
Mikolas Laehviče 50.00 
liidorn'" Pupauskis 50.00 
Jonas Byanskaa 50.00 
Juoz .pas Adomaitis 50.00 
Simona Mlseikis 50.00 
Teofls Stradomski 50.00 
Pn»nas Juskeaiče 50.00 
Petras Kerenoko .. 50 00 
Pranas Podgorsfci 50.00 
Jonas Oralak 50,00 
Silvestras Liubin — .. 50.0f 

jonas I,h kas _ 50.00 
Mchael Sergejus 50.1)0 
Mary Jakubfikas 50.00 
Sta;>ona-« Pulaiiskis 50.00* 
Baltromel Urbaltis 50.00 
Jonas MazelUuskis 50.00 
Jonas Antanaitis 50.00 
Antanas Mleliunas 50.00 
Kazimieras Ačas 50.00 
Bronislovas Paceta 50.9'** 
Jonas Dimša 50.00 
Jonas V". Dimša 50.00 
Antanas Streikls 50.00 
Jonus Markūnas 50.00 
Vilentas Relisnis 50,00 
Pranas Uk3as f.0.00 
Kazimieras Žiūraitis 50.00 
Mary Samauskaitė 50.00' 
Jonas Braslauskis 50.00 
Martinas Slkeras 50.00 
Jurgis Kairi* 50.00 
Jonas P. RaČinsltis 50.00 
Chas F. Emert 

t 50.00 
Jonas TralnaviiMus 50.00 
Veronika Brazauskaitė 50.00 
Valteros Lenceskis 50.00 
Karolis Prlostas 50.00 
Sophie Jamontaltė 50.0f 
Domininkas Černius 50.C 
Josephina Visockis 50.00 
Ant. V'300^'9 50/00 Charles Stebis K0.00 
Mike Sabutis 50.00 
Antanas Tubutls no.oo 
Antanas Stankus 50.00 
Jonas Norvilą 50.00 
Tadmiftas čarnls 100.00 
AntanasMusolskis * 50.00 
Paulina Valinaitė 100.00 
Jonas Bohultz 50.00 
Antanas Krlsltinas 50.00 
Stanislovas JanuškoviP.ia 50.00 
Vladus Gedvilas 50.00 
Antanas RckAtls 50.00 
Stasys Povilonis 50.00 
Juozas Pranin.skas 50.00 
Vicentas Rudis 50.00 
Jonas Kučinskas 50.00 
Jonas Eugilis 50.00 
Vicentas Matkus _... 50.00 
Kazimier Kuzana 50.00 
Antanas Kiksas 50.00 
Ona Mikužis 50.00 
Kasparas Naumavife 50.00 
Jonas. R&daviSe 100.00 
Jozas RymkeviCe 100.00 
Juozapas Budreckis 50.00 
\lex. Jrnkevlče 50.00 
Pranas Bačiulis 50.00 
Antanas JuSKevičia 500.00 
Dominika* Jucius 50.00 
Pranas Tamošiūnas 50.00 
^alter Eringis 50.00 
kardina Eringis 50.00 
Fuozaa Puidokas 50.00 
ttarcelš Puidokas 50.00 
Dominikas šerniu* 50.00 
3au,: J. Vfogner 100.00 
3r nas Varnagis 50.00 
fonas Navakauskis 50.00 
)na Na vaka linkis ..J. 50.00 
Stanislovas Giedra 100.00 
kartinas Tamuievlče 50.00 
Jr&ula Kazlauskls 50.00 
'etras Pakalnis 50.00 
»I1kp Tautkeviče 150.00 
faolionas Kasinskis 50.00 
kicentas Patse 50.00 
C. 3. Jakubaitls 50.00 
'onas Norvilas 50.00 
ospphina VLsocki 50.00 
Carolis Stonis 50.00 
(Time Sabutis : .. ;. 50.00 

Duokite savo ma- 

žiemsiems Ateityj 
Jie yra Jtisij palaikymu ateičiai, o Ame- 

-ika kariauja padarymui jųjų ateities sau- 

gia. Jie yra permaži tai suprasti dabar— 

bet kada .įo.rs turės išmokti apie santikius 

ir tradicijas Amerikos, idealus Ameri- 

kos, didę priežastį, už kuria vyrai jo tėvo 

laikų guldė savo galvas. 
Prisirengkite todėi įdėti į jų rankas 

bondsus jum valdžios. Jie bus jiems įkvė- 
piančiu prirodymu, kad jų tėvai pliana"0, 
aukavo ir investino dėlei jų sunų ateities. 

Liberty Bonds jiems reikš daugiau negu 

pinigai. Jie padarys iuos besididžiuojančiais 
jų tėvais, kurie Amerikos dienoj didelio rei- 

kalavimo pasirodė save esančiais tikrais 

Amerikoniškais patriotais. 

Investuokite i Laisves Bondsus Savo Vaikams 
ŠITA VIETA UŽMOKĖTA IR PAAUKAUTA PER 

Liberty Land & Investment Go, 3301 So. Halsted St„ Gliicap, III. 
FARMU KOLION1ZUOTOJAI 

Aantanas Tubutia 50.00 
Antanas Vizbaras 60.00 
Krislopas Dagia 60.00 
Ona Jocius 50.00 
Stanislovas Kogtantiuavifc 50.0,0 
TeKHa Masijevskaitė 50.00 
Jonas Markus* 50.00 
Jonas J. Jasinskas 50.00 
Pranas Kitzanskas 50.00 
Klam. Slapapatis 50.00 
Juozas Račkauskas 50.00 
Apota ZybvičlenS 50.00 
Leonas ^c-'nta 100.00 
Dominikos *'akarniškls 50.00 
Antanas Vasilius 50.00 
Vicentas Dullis 50.00 
Juozas šlkarskis 50.00 
Tuo/.as Itamoika 50.00 
Vincentas Supas 50.00 
Vinsėntas Pamasuckas 50.00 

'J. Kamarnuskis 50.00 
Loydin Jonikas 50.00 

I Aiev Petraitis 50.00 
j Pranas Medalinpkis 50.00 
MikolaH Stapulionis 50.00 
Simoon. Kunickis 100.00 
Jonas Tx>inton 
James Petravskis 
Barbora Jermoškitė 
Petras Jakubaitis 
Izidorius Loazdauskis 
Antanas Rakiokas 
Alena VaiSvillutS 
Tonas Rekašius 
Klemensas Andzins ... 

.Jonas .Tonikai t i.i 
Paul Plfiolakas 
Pranas Selemouaviče 
ZyRinontas TvaSkevfče 
Kasparas fceris 
Juozas Fabyanskas 
Jonas žilvitis 
Viktoras Juodis 
Jonas korenkeviče .... 

Marijona Anwlienė 
Varonika Sedimskiutė 
Adomas Kairiu 
PetraS ProncKunas .... 

Antanas Palubinckis .... 

Pivilas Skistenig 
Povilas Runala 
Stanis Pužauskas ... 

Martinas Pužauskas .... 

Mike Miller 
Mary Shedvill 
Jonas Zekorais 
Pranas Gustas 
Martinos Marma 
Kostantinas, Vaičiūnas 

Viso ?6(>00.00 

Nuo Town of Lake distrikto. 
Kun. Alex Skripko 
Edvard Kareiva 
Stasys Dargia 
Stasys Dargis 
Liiulv. JenuSait© 
Pranas Verika 
P. Kvietkus 
Leon. Sveikauskjs 

įDr-stė šv. Agotos' 
Petras DruSa 
Stefania Nutovc 
Domicela Nausėdaitė 
Marijona Južkaitė 
Agn. Ringaitė 
Barbora Vitortaitė 
Josepha. Kibortaitė 
Petr. Kasparaiti 
Rozalia Mockaitė 

j Ag. Raurinskaitė 
Petr. Vaizartė 
Poni.' Kaminskaitė 
Juzefą Nutautaitė 
Mar. Rajorinaitė 
St. Norvaišaitė 
Magde -Rastaitė — * 

Pranciška Pocaitė 50.00 
Vincei),l. Baltrukoni.s 60.00 
Oii.. Norkaitė 60.00 
Johanna šadvitienė 50.00 
Ona Mockaitč 50.00 
.1 ui. Lopfcaltė 50.00 
M a r. LanriiickaitS 50.00 
Ona Auškalnailė 60.00 
Juzefą Jončienė 50.00 
Anclia Zapolfikattė 50.00 
Marijona Mlkšaitė 50.00 
Marijona Pivarunaitė 50.00 
Zofija .lavgelaitė 100.00 
Mary Sudzina 50.00 
Jonas Abromas 50.00 
Vikt. Raubnnas 100.00 
Antanas Paukštas ĮOO.OO 
.lon,as Patėjunas 100.0C 
Rozaiia. Arnasius 50.0d 
Antanas Mnlerkis 50.00 
Gv. D. K.Vytauto N 1 50.00 
Jonas' Kacinskis 60.00 
•!:iir<«*s NutoVr. 50.00 
Dr-atė ftv. Vlnc. Fcr 100.00 
Vicenty Nutovc 50.00 
Valter Nutovc "OOO 
Stasys Ziukan 100.00 
Kazimieras Lisauskas ĮOO.OO 
Juozapas Ruzgis 50.0(1 
Vi. Kačinskas 50.00 
Kazimieras Budvitis 50.00 
Petras Bradelis 50.00 
Pranas Kliukas 50.00 
Kazlmier Cicėnas 50.00 
Barbora Foleikaitfi 50.00 
Antanas Kardelis '50.00 
Stanislovas Milkintas 50.00 
Silv. Paukštė 50.00 
J. Elvikis ...../ 5(1.50 
Petras Pivoras 50.00 
Joseph Martinkus 50.00 
Jonas Nedvaras 50.00 
Petras Maiinauskis 50.00 
Mike Atroškn 50.00 
Antanas Pleikis 50.00 
Adomas Stulgis 50.00 
Simonas Bereisis 50.00 
An.tahiis Adomaitis : 50.00 
Petras Auskalnis 50.00 
Jonas Klimai 50.00 
Ignasas Bečelis 100.00 
Petras Jakutis 50.00 
Juozapas Trijcnis 50.00 
Jonas TramanaviCius 50.00 
Petras Moekeviče 50.00 
Jurgis Lukšas 50.00 
T. UzeHs 100.00 
Antanas Kliukas 50.00 
Tuozupas Buftlnskis 1»0.00 
fonas J. Lipakis 50.00 
Antanas ' J. Lorėnis 50.00 

Brighton Park Distriktas: 
Antanas Laikas 50.00 
Miss. Eugerilfa Volk 100.00 
Aleksandra Volk 50.00 
Juozepas Mačiulis f... 50.00 
Kazimieras Maukus 100.00 
Hernardas Nenurtonis 100.00 
Juozapas Valskis 50.00 
Aleksandra Darganas 50.00 
Kazimieras Šokas 50.00 
Dominikas Varneckfs f 100.00 
Ona B. Jovaiš ! 50.00 
Augenla B. .Tavais 50.00 
Aleksandra B. Javais 50.00 
Petronelū B. Javais 50.00 
Ben. A. Javais 100.00 
Peliksas Vlzginldas 50.00 
Juozopas šilerius 50.00 
Kazimieras Kinderis 50.00 
Jonas Looiškis 60.00 
Jonas Barkauskis 50.00 
Vincentas Klimas 50.00 

SiklŲ -p-įį $1400 

(Daugiau ̂ bus) 

13-tos gatvės Distriktas 
Antanas Vidnianu $50.00 
Carrie J. Snhliok 50.00 
Antanas Kasesteklis 100.00 
Stusis šimulis. 50.00 
■Povilas (J i lis 50.'J0 
Jonas Yaidzitmas 50.00 
Juozas Vaidziunas 50.00 
Jonas Hemolkls 150.00 

Viso 

Cicero Distriktas 
Antanas Abrozaitis 100.00 
Petrus Sudaviče 50.00 
George M i kolas 50.00 
.Jonas S. Broveckis 50.00 
Petras lTrba 5O.00 
Cbas Ausunas 50.00 
Julius Zaura 100.00 
Aloks Zalcnras 50.00 
.Juozas Mozeris 50.00 
Petras Loopša 50.00 
K. I.Kohanauskis 100.00 
Jonas Brazauskis 50.00 
Juozas Mockus 100.00 
Stanislovas J. Jaškunas 50.00 
Frorence Matutis 50.00 
Petronėlė milakis 50.00 
August Jakaitis 50.00 
Anastazas Valančius 50.00 
Kazimieras Andrejunas 100.00 
Valter Lanksta 50.00 
Kun. Jeronim Vaičiūnas 50.00 
Antonina Radavich 50.00 
Vladislovas Bukauskas 50.00 
Jonas Narak 50.00 
Lo. Mc. .Jnkage 100.00 
George Ogint 50.00 

Viso $1,000.00 

South-West Side Distriktas: 
Stanislovas Fabyanskls 50.00 
C'ella M. Filipavičilitė 60.00 

Viso $100.00 

North Side Distriktas: 
Jeronimas Rimkus $50.00 
Liudvikas Lapinskas 100.00 

Viso $150.00 

South Engelvvood Distriktas: 
Martinas Kazlauskis $50.00 
.Tonas Stulpinas 50.00 
Pranus Račkauskas 50.00 
Safio Loaskis 50.00 
Aii,tunas Norvaišas 50.00 
Jurgis šaput.is, Prie geležinkelio 50.00 
Adomas Aauskas 50.00 

Viso $360.00 

Rosland-Kenssington Distriktas: 
Juozas Karečka $100.00 
Magdalena Serunas 50.00 

Viso $150.00 | 

Severos Gyduolės užlaiko 
.šeimynos sveikata. 

Kaipo Stiprintojas. 
Sulig medicinos žinovų, tai stip- 
rintojas (tonikas) privalo turėti 
savyje tokių sudėčkų, kurie gaivi- 
vina visą systemą, sustiprina ir 
abelnai užganėdina ligonį. Dėlei 
tos tai priežasties męs patariame, 
kad susirgusieji ir nusilpusieji 
vartotų 

evera's 
Balsam of Life 

(Severos Gyvybės Balsamą). Ta- 
sai vaistas palengvina įpratimo 
užkietėjimą, nevirinimą, dispepsi- 
ją ir kepenų nesmagumus. Pa- 
mėgink jį nuo atsikartojančios 
karštligės, arba kaipo toniką dėl 
senolių ir nusilpusių žmonių. Pilni 
nurodymai randasi prie kiekvie- 
nos bonkos. Kaštuoja 85 ct. 

Parsiduoda visur aptiekose. 
W. F. SEVERĄ CO. 

CEDAR RAPIDS, IOWA 

Ofiso Til. Cinai 114 Nare^ Tel. Canai 2118 
• M Kiailt «,«ą dieną j 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

-lr- 

Chirurgas 
Gyvenimai: 

731 W. 18th St., netoli HilstedSt. 
Ofisas; 

1900 S. Halsted St., kampas 19tos 
1 n 

Koncertini! Išdirbyste i! 

Penrl Quecn Konccrtina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Mūsų krautuve—yiena is didžiausių Chicagoje 

Parduodame už žemiausiu kain.'j, 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, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyščių. Ba- 
alaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
sius trijų centų krasrj-žcnklj gaus kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 Sc. Ashland A ve., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

Universal State Bankas Auga 
Kovo 3, 1917, Depozitai buvo S16.754.95 
Sausio 1,1918. Depozitai pasiekė 418.661.63 
Šiądien Depozitai jau yra 524.373.63 
O visas Banko turtas siekia 812.607.45 

N t vienas Bankas teip trumpame laike nepasiekė 
tcip dideles depozitu sumos kaip 

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

nis Bankas savo augimu pralenkė daugumą ameriko- 
nišku Banku pasiekdamas arti pusę milijono dolierių 
Depozitu su pirmu metu. 

Todėl Lietuviai pasirūpinkime Ikad su antru metu 
Į Jusų Bankas pasiektų pilną ntilijoną dol. Depozitų. 

Pasidėkite šiame Banke patys savo pinigus ir savo drau- j 
gus paraginkite pasidėti, o netrukus šis Bankas taps 
milijoniniu Lietuvių Banku. 

Vi padėtus piįvigus moka 3 procentą. Pinigai čia 
visuomet yra gatavi ant pareikalavimo. 

1'aukas vra atidarvtas 3 vakarus savaitėje. Utar- Į 
... .4 i n'.i 'kai.;, Ketveriais ir Subatomis, kuriais tai vakarais j 

žmonės &ali atlikti savo 'bankinius reikalus, netrukdant j 
11110 darbo laiko. 

UNIVERSAL STATE BANK i 
3252 SO. HALSTED ST. kamp.33čios CHICAGO į 

Tdipkni Yarda 8134 

Dr. P. G. Wiegner 
Priima* valandos: nuo 8 Iki i 2ii ryt* 

Ir nu* 7 Iki 9 vakar* 

3325 S. Halsted St Chicayo, 111. 

Dr. K. Draugelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph«ne Drover 5002 

Ch cajco | 

..NAUJAUSIS 1ŠRADIMAS..I 
Patentuoto mašinė- 
lė rašymui. šita 
piist^bėtina masinė- 
lėgalite rašyti viso- 
kius laiškus ir są- 
skaitas. Kiekvienas 
vyras, moteris ir 
net mokyklos vai- 
kai gali lengvai ra- 
šyti su šia mašinė- 
le. lai nėra .-šalelė, 
bet naudingas daik- 
tas ir turėtu rastis 
kiekviename name. 
raštas atmuštas aut 
šios mašinėlės yra 
daug gražesnis ir 

švaresnis negu rankos raštas, ir klaidos Išvengiamos. Kaina trumpam 
laikui $3.50 Iškirpkit šitų apgarsinimu ir prisiųskit mums su 51.00 
rankpinigių, liu męs išsiųsim jums šitų mašinėlę, o jus užmoUesite li- 
kusius $2.50, kuomet pristatys marinėlę Į namus. 

UNIVERSAL SALE HOUSE 
203 E. 1-fth STREET NEW YORK CITY 



Lietuvos Atstatymo Bendrove S55iS3iHSSS 
— duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m, jau mokejome 4 uošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rubliu kursas. llis«kymus siekite ir reikalaukite 

w ~ 

informacijų šiuo adresu: 

LiTHUANlAN DEVELOPEMENT CORPORATION. 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 
******* v,****** 

VltTINESJINIOS. 
RIST1KAI '••SURITO" LIE- 
VOS LAiSVEI PER PUS- 

ANTRO ŠIMTO DOLIARIŲ. 
Pereita pėtnyčią šv. Jurgio 

parapijinėj setainėj įbuvo ko pa- 
sižiūrėti: svietelio buvo pilnutė- 
lė svetainė ir ristiktj buvo gra- 
žus būrys, ir ristynės, 'broluži, 
buvo, ikad publika kartais voi 
netruko iš juokų, ir net skan- 
dalas buvo — risko, vadinasi; 
buvo; ir riešutų, ir pipirų... 

Bet palaukit, viską iš eilės 
imsim — prie visko prieisim. ( 

•Kaip kad baliuje, pačius gar- 
dumynus pačian galan paduo- 
da, tai]) ir čia pačius geriausius 
ristikus ipcif galo paliko. Pra-| 
džion pastatė jaunesnius. Kazys 
Slesoraitis su V. Šimiklukit — 

abudu jaunf* vaikinai, ritosi tik 
10 minučių ir parodė publikai, 
kaip sveikai nuisų jaunimas ga-; 
11 kūniškai išsivystyti. Smagu! 
buvo pažiūrėti kai šiedu jaunuo- 
liai. miklus it žilvičiai, stiprus 
kai jauni aržiuolaičiai, gražiose, I 
žmoniškose ristynėse savo jiegas 
ir ,cavo miklumą rodė. Abudu 
beveik lygus — 10 minučių pra- < 

ejo ir abudu lygioms išėjo. 

Čf.chas prijaučia Lietuvos 
laisvei. 

Antrasai programo numeris 
buvo N'orkus prieš Prapotntką, 
Propatni>n>kas yra cechas — "'bet 
su lievjvaite apsivedęs" — pa- 
aiškino J. Kūlis, vakaro vedė- 
jas— l,ir su lietusiais dedasi ir 

gerai sugyvena ir šiose ristynė- 
se. jis uždyką patarnauja, nes 

čechai prijaučia Lietuvos laisvei" 
— užbaigė p. Kūlis. 

Otto Prapotnik turi drabužių 
krautuvę prie 3840 So. Kedy.ie 
ave. — ir gerais; išlavintas -risti- 
kas iš jo yra. jaunąs Norkus ir- 

gi yra mirkius vyrukas-. Tik jam 
in-ttlaimė pasitaikė — dar į lūžu- 
sis šonkaulis jam nevisai suau- 

gys, kaip .paaiškino vakaro redė- 
jas. Prapotninkas' apsiėmė jį į 
15 minučių paristi, btt, anot Ku- 

lio, "kad ir visi šonkauliai truk- 
iu, jis visgi mėginsiąs 15 minučitj 
atsilaikyti."' Jų ristynės nuo pat- 
pradžios buvo baisiai smarkios, 
bet aišiiou buvo, kad Prapotnik 
yra "pcžvavas" Norikui ristikas. 
| porą minutų Norkus porą sy- 
kių {kliuvo baision ''skylėn", 
bet vis sugebėdavo iš jos laimin- 
gai išlysti. [ 7 minutas .''«»>ok 

jis pečiais matracą pabučiavo ir 

Prapotninkas viršų paėmė. 
Alky vos taipgi .buvo imtynes 

Aeo ir Karoliams Sarpalio. Jie- 
du turėjo ristis 15 minučių, — 

j ta laikę, kaip pirogramo vedė- 

jas paaiškino, Ačas turėjo pa- 
guldyti Sarpalių. Ačas yra miJ- 
fini&kas ir stipraus sudėjimo vy- 
nas. Sarpalius — gražiai sudė- 

tais vyrukas, bet daug liesesnis 
ir abelnai smulkesnis. Ačas da- 
ro įspiuidį kieto didelio aržuo'o, 
Sarpa'ius — miklaus žilvičio. 
Aėas, matomai, 'buvo nuo <pat 
pradžios persitikrinęs, kad jis 
Sar,palių, kai ikošę šaukštu su- 

valgys — ir nuo pat pradžių 
pradėjo rat/nes smarkiai. Pu- 
blika tnįvo tos pačios nuomonės. 
I>et greit ir ptvbli'ka ir pats 
AČa^ patėtnij), kad Karolis nė- 

ra toks minkštas riešutįs, kafp 
•kad mainyta. Prilenkti jis tą 
miklu Karolį tankiai prilenkdavo, 
bet "sulaužyti" jokiu bnvdti ne- 

sisekė. Tik prtlenks — o tas 

pykšt! išsisuko ir pats <raita« 

joja. Ačas vis mėgindavo jį 
šarvo sunkumu prispausti, het 

Sarpalius pasirodė pergudrus to- 

kiems triksams ristikas. Pr 15 
minuoti Ačvu visgi nepasisekė 
priešo pagu'dyti. 'Publikai šita 

pora, matomai, labai patiko ir 

pt$1ika abiems — ypač Sarpa- 
itM — dikčiai plojo. 

Ačia> 

miiiiiimspsm? Šimkus geras ristikas. 
Daug garsintas Juozas Šimkus 

jasiirodė tikrai' geras ir smagus 
"istikns. Jis buvo apsiėmęs šiuo 
?yk paristi 3 ristitkus (Dcčkovą, 
Leveokj ir Jarą) j vieną valandą 
aiko. 

Dečkov buvo pirmas ant pro- 
ęramo. Po jo ėjo Leveckas. 
A'buctu gulo po 17 minučių ristv- 
tiitt su Šimkum. Reik atiduoti 
kaip Dedkovui, taip ir Leveckid 
kreditą. Abudu jie gerai pasta- 
tė prieš Šimkų serus ir j /arė 
jam gero prakaito. Deėkovas 
ypatingai pasirodė kartus pipi- 
as, kuomet Leveckas, rodėsi, 

aišlkiai Šimkaus dabojosi, bet im- 
tis neatsisakydavo ir ristynės 
DU'VO f>yvoa ir smarkios. Kad 
jiedu gulė ant matraco Į 17 tni- 
įučitt, tai ne jų kalto: Šimkus 
>ersenas ijeins vilkas, bet jie, kaip 
minėta, buvo geri sportšmenai ir 
publika jiems ačiu už tai pasa- 
kė. 

To negalima pasalkyti apie 
trečią šim-kaius priešą — Jarą. 
Jaras yra gražiai sudėtas vyras, 
turi krutinę kai koplyčią ir -be- 
veik lygaus su Šimkum ūgio ir 
sudėjimo. Bet ristynėse Jaras 
pasirodė "sliakeriu": beveik vi- 
są laiką rioglinėjo keturpėsčias 
ant matraco, muo Simlkaus besi- 
gindamas. Kad pačiam Šimkų 
u/.puoMvs, Kaip licad pirmi du da- 
rė. apie tai Jarui, matyt, nei 'gal- 
von neatėjo. Aišikn buvo, kad 
jis bijo beveik ir nuo matroco 
pasikelti iir ti'k dabojo, kad 26 
minu tas išlaikyti. Šimkus vartė- 
vartė jj, kai tą negyvą kaladę; 
perėjo 2f> niim. ir Rimkus, negavo 
progos Janui gerą griebj užmau- 
ti- Visgi publika Sim'kui labai 
plojo. 

"Tigras'' su "Liutu". 
•Oal but juokingiausios risty- 

nės buvo tarp P. Katausko, pra- 
minto ''lietuviuku >1 i u t u ir D. 
Dulinsko, kuri J. Kūlis persta- 
tė, kaipo "lietuviška tigrą". Jie 
turėjo ristis tik 10 mintinei", bet 
Į tą ro minuč'ų 'publika turėjo 
daugiatts žingeidumo ir juokų, 
negu fleitą syk tumi Į pusantros j 
valandos. 

Abudu yra vikrus, kai tikri 
katinai. N'uo ,pat* pradžių iki pa- 
čiam galui šitos ristynės buvo 
panašios j fejerverkus — .eitą 
syik sunku buvo sužinoti, kur jų 
galvos kur kojos nes vyrai kai 
laibai susipindavo} ir kci vove- 

rys po matracą aplit.!- drožė. 
Abudu sau tarp draugiš- 
kai barasi *r juokaują, o kad 
imasi, tai, vyreli tu mano, net 
dulkės rūksta. Publika ko ne- 

truko i s juokų. Tai buvo ži- 
uonia. "exhi'bition" (parodos) 
ristynės. 

Vyras kelia keliolika šimtu 
svarų. 

Ristynių pamarginimm buvo ir 

j Stasys Poškevičius su sav.) mo- 

kiniu Y. Raubunu. St: Poš- 
kevičius laiko vyriškų aprėdalų 
krautuvę prie 1719 W 47tb st., 
ant To\vn of Lake, 'bet vyruti, 
nors jis gražiai aprėdo savo kos- 
tunierius, betgi save kad jis "ap- 
rėdė" tą vakarą, tai met žpionės 
išsižiojo ir gilus "O-o-o!!!" dau- 
geliui iš lupų išsiveržė. Paro- 
dęs keletą "triksų" su svaru- 

mais, jis pagalios atsigulė, ant 

išlkeltų viršun kojų jam uždėjo 
štangą su dviem 'bolėmis ant 

galo 400 svarų sunkumo; ant 
iškeltų rankų tokią pat štangą 
užsirito 150 svarų sunkumo. 
Ant 'kojų štangas užsirito dar 3 
vyrai, o ant rankines štangos 2 

vyru amt galų ir visą šitą sun- 

kumą — apie 1,300 "svarų iš- 
viso — jis savo rankomis ir Iko- 
jomis atlaikė. Jo mokinys Rau- 
bunas žada bu t i vertas savo mo- 

kintojo. 
Protarpyje vakaro vedėjas, J. 

Kūlis publikai pranešė. ka<l šie 
musų (linu moliai ne tik už dyką 
pasirito Lietuvos laisvės maudai, 
bet kad jie taipgi geidžia patįs 
pereiti su skrybėle per publiką 
r parinkti aukų, kas ir -padarytd. 
Au'ku surinkta tokiu būdu 
$35-36. 

Jeigu už tikietus išviso buvo 
(su viršminėtomis aukomis) 
>264.21. Išlakių vakaro 'spren- 

gime $96.50. Gryno pelno liko- 
si $167.71, kas ir įpriduota "Lie- 
tuvos" Redakcijon (Yir.šminėtas 
aukas priėmėm. "Lietuvos" Re- 
dakcija). 

Skandalėlis. 
'Laike pertraukos įvyko ką ga- 

iima pavadinti sikandalėliu. Kuo- 
met J. Kūlis perstatvdamas Šim- 
kų publikai, pavadino jį lie- 
tuviu vidutiniškos svaros čam- 
pjonu, ant -pagrindų užėjo žino- 
mas ristiikas J. Bancevičius ir 

pranešė publikai, kad esą Šim- 
kus 

^ nesąs toks čainpjanas, ir 
kad jis, Bancevičius, dedąs štai 
$50.00 už save, kad jis Šimkų 
parisęs. Kas esą dės tiek už 

Simlkų? — klausia Bancevičius. 
Čia Kūlis [paaiškino, kad jis, 

kviesdamas i ristynės ristikus, 
kvietė įr Bancevičių ristis su 

Šimkum, foet Bancevi'čiims atsisa- 
kęs, nes, matomai, Šimkaus biio- 
si. Vėliaus, flcuomjet Bancevičius 
pradėjo ginčytis, J. Kiulis pra- 
nešė dar maž-daug sekančiai: 

"Gerbiama publika! .Yš šitas 
ristynes rengiau me dėl 'keno 
nors pelno, bet naudai Lietuvos 
laisvės. Visi šio vakaro risti- 
kai su mielu noru sutiko 'pa- 
tarnauti lutadyką, 'kaip ir priguli 
geriems lietuviams, o įkuomet 
nuėjau pas Bancevičiu tai jis at- 
sisakė — esą tu jam užmokėk, 
tai jis eis ristis. Tai teguil jis 
eina ristis ne pas lietuvius, o 

pa5* žydus, kur jam užmokės. 
Jis Šimkaus bijosi — tai viena, 
o antra tokis lietuvis, kuris ne- 

nori .pasiitarnaiįvti dėl Lietuvos 
laisvės, tai nekoks iš jo lietu- 
vis'1. 

Cia išėjo Katkauskas ir pra- 
nešė: 

"Ką čia — sako Katauskas— 
Bancevičius statosi i>r savais $50 
"komufliąžina"? Jau Ibus apie 
metai laiko, kaip aš jį 'kviečiu 
ristis ir l^o padedu, o jis vis 
atsisakinėja ir menori ristis". 

Publika pradėjo Bancevieių 
''uiti*' ir aiškiai įbuvo -prieš Bain- 
cevičių, nes ir •publikoje dar 
prieš ristvies, Bancevičius kai- 
kam buvo pasisakęs, kad jis šj 
valkajrą nesiris, nes es<į "there 
i s no money ". Žmonės tuom 

labai pasipiktino, kuomet matė, 
kad svetimtautis dėlei Lietuvos 
laisvės uždyką patarnauja, o čia 

lietuvys nori sau iš to pinigu 
pasidaryti. Bancevičius labai 
negražiai, todėl, pasirodė, ir pub- 
lika nenorėjo jo u ei matyti. 

Jonas Kūlis 

Baigiant reik pridurti, kad už 

surengimą šio vakaro, apart pa- 
dėkos risti'kani/s, didelis kredi- 
tas priklauso taipgi ir p. Jonui 
Kirliui, kuris pats vienas visą 
vakarą Marenge, išgarsino, risti-1 

įkus sukvietė ir t.t. Jis labai 
daug ipasidajrbavo ir iv/. tai jam 
verta pasakyti dklelį. ačių. Jo- 
nas Kujlis, turbut. yra vienati- 
nis lietuvvs, kuris užsiima ris- 
tymų surengun-ejimu, pažįsta vi- 

sus lietuvius-ristikus ir -gerai su 
~U. t- 

jais sugyvena. 
Pagalios ačiu ir visiems ki- 

tiems, kurie šiokiu ar kitokiu bu- 
dai prie šio vakaro pasekmingu- 
mo prisidėjo. Reporteris. 

SVARBU ŽINOTI. 

Chicago* Lietuvių Apvaikščiojimo į 
Komitetai prie Apveizdo* Dievo 
Parapijos ir nuo To\vn ot Lake, 
pasitarę, užgyrėm sumanymą su- 

šaukti visų koITonijų apvaiksčioji- 
mo komitetus dėl geresnio prisi- 
rengimo prie šio didelio darbo. J 
Musų manymu, butų geriausiai, j 
kad susirinkimas įvyktų Švento! 
Jurgio Parapijos svetainėj, ketver-1 
ge. balandžio 18rtn dieną, 8-tą va-Į 
landą vakare. 

Patariama kolionijonis, kur to- 

kio komiteto įlar nėra, komitetą 
išrinkti, nes apvaikščiojimas tu- 

rės įvykti balandžio 28 d. 

Renginio Komisija; 

k'iirnmai. Adv. Jonas Ku- 
činskas, buvusis asistentu Chtcagc'.i 
miesto advokato, rezignavo iš tos 

vietos ir dabar užsiima advoka- 
tyste. Nau.jasąi advokato Kučin- 
sko ofisas randasi namuose prie 
29 S. LaSalle St., vidumiestyj: 

— Ateinančią subatą, 7 vai. vak. 

Pulaskio svetainėj, yra šaukiamas 
"Lenkiškai-Lietuviškii" ir lietuviš- 
ku draugijų pirmininku susirinki- 
mas apkalbėjimui Li<etuves reika- 
lu—ypač santikiuose su lenkais. 
Yra nužiūrėjimų, ka<l nekurie len- 
kiški politikieriai norėtų tai išnau- 
dpti s.avo politikai, idant vėliaus j 
kalbėti lietuviu vardu. Butų ge- Į 
r.ai, kad sumanesni lietuviai atsi- 

lankytų j ši susirinkimą ir nušvies- 

tų tik r 4 dalykų stovi. 

Teko girdėti, kad keletas lietu- 

vių iš Chicagos rengiasi 'apsigyven- 
ti lietuviškoj kolionijoj Woodborof 
Wis., kurią organizuoja Liberty 
Land and Investment Cc. 

P-as P. Palulis, sakoma, atidaro 

hotelį ir restauraciją: padarys va- 

sarnaiųįii^, atvykstantiems ant va- 

kaeijų. 
P-as Zheo. Urbas ir Kaz. Stul- 

gaitis, sakoma, atidarys krautuvę 
įvairių reikmenų. 

Mildos 
T eatras 

3138^42 S.Halsted St. 

Prasideda 7 vauniLj kas vakar**. 

Subatouii ir ncdilionii 2 va', po pietu. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokestis 
Tui yru puikiausiavieta 

praleidimui lluoso laiko 

PLATINKITE LIETUVĄ. 

< DR. O. C. H E l N E į i DENTISTAS 
OFISAS: Kamp. 311r So. HalstedSt. 
(Gyveo mat virs Apiiekos;. GHICA60. ) a M 

D r. P. Žilvitis 
LIETUVIS IMTINAS. BUKUMAI 

!«. Oram M79 iptliku TU. Oravtr IMI 
3283 So. Rltstil St., Ctlcin 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS1 
Męs neesame barkcriai, bet męy gvcrantuojame Tamstai buC6^< oyma 60% ant Tamstom piniyŲ, nusiperkant Bau drabužius pas mu 

Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus Biutus ir ov<- 
kotus nuo $30.00 iki 550.00 uz pusę kainos. Truputėli nešiotus uio 
$25.00 iki $60.00 ano orderio darytus siutus ir overkotus parduod.v 
ne po $5/0 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 lr brangiaus. 
Valkų siutai $2.00 iki S7.50-. skrynios Ir va'.ysal. 

S. G O H D O N 
1415 £OUTH HALS71ID STREET CHICAGO, ILL. 

£toras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vak'iro. Nedėldienials—iki 0 vai. vakare. 

Mokinkies Angliškai Namie! 
!!.. PILNAS KORESPONDENCINIS KURSAS W I fa fį AM 

Pataisome visas užduotis. l|JM|Sjr JV J i 111 
PIRMA BUVO $10.00 UūlJūl V^lUU 

Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jusų pinigus. * 

Nėra geresnio budo už šj kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiau- 
sias ir tikriausias budus išmokti visit anglu kalbą namie. Kiekviena lekcijų šo kurso kalba apie atskirus daly- 
kus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi viską atminti. Jos perstato da- 
lykus taip uiškai ir praktiškai, kad. interesingumas kiekvienos eilutės, kekvieno žodžio spaudžiasi t mokinio 
minti su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kohai visko neišmoksta. •*,' 

Ais kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 dl? 
dėlių puslapių visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys Iš- dirba. pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia j mokyklą dėl pataisymo klaidų. Už pataisymą klfl4 
ihi nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotis mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prisiuntinėjimą už<Hflv\ 
(iii del pataisymo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis. 

štai ką musų mokinys sako apie mūsų kursą, Išmokęs angliškai: / \ 
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką už jusų atsakant j moknimą^ir populeriškas lekcijas jusų metodos. Jusų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi ačiu ir.,tė 
konsultaciją (patarimus). Jusų mttodos kursas stebėtinai yra pigus Su augšta pagarba. JOSĖPH KI- 
JAUSKAS, Norristo\vn, Pa., July 11, 1917". 
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie. mokėdami po $10.00 už kursą yra taip užga- 

nėdinti — busi užganėdintas ir tamista. mokėdamas dabar tik $2.00, už ta patį kursą. Bet užsira-šyk tuojau*" 
dabar. Vėliaus gali būti per vėlu. Atmink, męs siusime tik 500 šių kursų po $2.00 kiekvieną. Po to, iK 
bus po $10.00 kiekvienas kursas. Męs paskyrėme šiuos 500 kursų po $2.00 vie tik dėl išplatinimo savo puikit^ 
metodos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indėk markių už 15c dėl iškaščių prisinntimo kur-' 
so. Tamista nieko nerizikuoji: Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijac mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji- 
mo, męs sugrąžinsime pinigus. Sis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi pro- 
gą gaufT j) už $2.15, su markėmis. Naudokitės šia proga dabar, ir prigelbėk mums išplatinti musų praktišlįį 
metodą. Prisirašyk šiandien. 

"L" AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL,— (Prmiau buvo: ^'American School of Languages'*, 
3103 So. Halsted St., .. CHICAGO,' ILL. 

Inkstu notvarkumas visuomet reikalauja iili> ai Kūmas 
greito ir atsakančio 

gydymo, nes tik tuomet jiis esate užtikrinti grei- 
tu palengvinimu ir mielai laukiama pagelba. Mes rekomenduojam jums išmėginti. 

Severos Gyduoles nuo 

Inkstų ir Kepenų (Severos Gyduole nuo Inkstų ir Kepenų), nes tai 
yra gerai žinomas inkstų ir kepenų betvarkės 
gydymui vaisias, urinaliuose negerumuose, ko- 
jų sutinime ir nugaros skaudėjime, kuris kaipo 
ženklas, yra pasekmė ikstų betvarkuino. Kainos 
75 eenlai ir $1.25 visose aptiekose. 

•silnni norvai reikalauja atgaivinimo ir Mipni ner.ai 
naujo gyvumo Jeigll tie y. 

ra ( uoti minėtiems negerumams, visa bėda esti 
tik laikinė ir visai lengva gydymui. Jųs turėtu- Į mėtė pamėgint 

Severos 
Nervotoną 1 (Severos Ncrvotinas) ir jus pripažinsite, kad | tai yra puikus tonikas ir gyduolė nervų nuvar- = 

gime, isterijoje, nemiegojime, nerviškume. Jis | turi but vartojamas, kur tik nervų tonikas esti § reikalingas nuvargusiems nervams. Jųs nesi- j[ gailėsite. Kainu *1.2") pas visus uptiekorius. 3 

NUBĖRIMAI yra žinomi dcl savo nepaprastų deginančių skaudėjimų ir niežėji- 
—~—■ 

iyio jausmingumo, ir yra ženklu nevalumo kraujo. Kaip lik dabar, 
pavasaryje, kaipo teisė, dažnai žmones esli priežastim Įvairių neaprokuotų nubėri- 
mų ir abelnai blogo jautimosi. Jiems reikalingas kraujo išvalymui vaistas, kad pra šalinus ligos pamatą. Visiems tokiems ligoniams mes pa tariam luojautį vartojimą. 

Severos Kraujo 
Valytojas 

(Severos Kraujo Valytojas), kuris yra puiki pavasario gyduolė valymui kraujo. Iš- 
valydami savo kraują, jųs sulaikysite naujus išbėrimus, votis, spuogelius, juodučius ir skaudėjimus, kurie paprastai esti prie nevalaus kraujo. Vartok jį kiekvieną pa- vasari. Kaina $1.25 visose, aptiekose. 

Skaitykite, ką Mr. Frank J. Novacek iš \Vhitemouth Lake, Man.. Canada, paskutiniu tai- ku nuims rašė: "Bėgyje trijų mėnesių aš kentėjau lamo niežtėjimą. Dar priedą 11 to lyg degindavo, kad užgautose vietose net pasirodydavo kraujas. Del skausmų aš negalėdavau miegot. Po išmėginimui visokių gyduolių ir be pasekmių. Man pasitaikė skaityt Severos Almanaką. kuriame buvo aprašyt.1 Severos Kraujo Valytojas, Severos Odinė mostis ir Severos gydantis odinis muilas. Aš nusipirkau tas gyduoles ir vartojau, kaip buvo įsa- kyta. Po vartojimui šių gyduolių, nubėrimas pranyko ir mano kūnas taip yra sveikas, kaip jis kuomet nors buvo pirmiau ir aš galiu miegot naktimis. Aš kiekvienam reko- menduoju jusų gyduoles." 
Severos vaistai parduodama visose aptiekose. 
Jei jųs negalite jų gaut vietos aptiekose, sius-W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Ia. kito savo užsakymus tiesiai pas: 

Moters ir merginos 
gyduolių paslgelbėjimui užlaikyme savo syste- 
mos gerume stovyje ir atsakančiame veikime. 
Ir lokiam mieriui. 

Severos 
Regulatorius 

(Severos Reguliatorius) turi bu t vartotas. Jis 
yra tikras motery ir merginų draugas jų įvai- riose ligose. Mes tą žinome iš laiškų, kurie mus 
pasiekia iš visų šio krašto pusių. Jis greit vei- 
kia ir prigelbsti reguliaviruą funkcijų visoje 
systemoje. Kaina $1.25 visose aptiekose. 
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Laikinis užkietėjimas Jį^tsi nga i f mj§I I 
vyslyt ir kilus nesmagumus. Todėl tai yra sva- § rbu, lead jus tuojuu t;| sulaikytumėt. Jei tas už- 3 sitraukia dieni), tai jau reik jį prašalint. Vartoj 

Severos 
s 

Gyvasties Balsamas § (Severos Gyvasties Baisumas) yra pririodęs sa- = 
vo verte gydyme užkietėjimo, nevirinimo, skil- 1 vio nemalime ir vidurių, arba tokios pat rųSies = 
kepenų negerumus. Tai yra puikus virškini- 1 mui tonikas ir turėtų but vartojamas drauge S 
su kitomis gyduolėmis gydyme įvairių neganų, p Kaina 85 centai pas visus aptiekorius. 
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