
) "LIETUVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Eina Pėtnyčioms, Chicago, 111. 

METINE. PRENUMERATA: 
Suvie*\tose Valstijose $2.00 
Kanadoj: ir \lexike $2.50 
Visose kitose viešpatystėse $3.00 

Prenumerata apmokama iš viršaus. Prenumeratos 
meta* skaitosi nuo dienos tižsirašymo. ne nuo Naujų 
Metij. Apgarsinimų kainų klauskit laišku. Adresas; 

"LIETUVA" 
8K W. 33rd ITRjHET CHICAGO, ILL. 

Corner 33rd and Ilalstec' Sts. 

'"(> 
•'>Oc'S/:i(o Entered as Second-Class raatter July i3th 1893, at the Post Officc of Chicago, Illinois, under Act of March srd, 1879. 

Metai XXVI '"c 

THE LITHUANIAN WEEKLY "lTUVA" 
Publishcd Friilays at CbicLgu, 111. 

Ycarly Siibscripiion Ratcs: 
In Unitai States 
To Canada aml Mc.rico $2.5r> 
To all o'.hcr Forcign Cottntries $3.00 

Advertisini; i.ites on application. Addrcss: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAGO, ILL. 

Corner 33rd md Ilalstcd Sts. 

'U CHICAttO, ILL., PENKTADIENIS, BALANDŽIO (AI'IML) 26 d., 1'.»1S JĮ. No l< 

Amerikonai 
Ugnies Krikšte. 
Italai^atvyko ant Francuzijos fronto. 

Analai užkimšo submarinų uostus. 

Teutonai sako, jie išviso turi 120,000 belaisvių 
ir 1750 kanuolių. 

Išdavikas Bolo Paša sušaudytas. 
Tmc translaiion filed- *ith tlie iioslmastc 

at Lliicagu, UI., un J4lh day oi April 
1918, as re(|uircd by thc act of Octobcr 6. 
191/. 

PIRMAS AMERIKONŲ 
MUŠIS SU VOKIEČIAIS. 
Su Amerikoniška Armija Fran- 

cuzijoj, balandžio 22 d. Pereitą 
suoatą įvyko pirmas tikras ir di- 
delis mušis tarp Amerikos kariu- 
meuės ir vokiečių prie kaimo Sei- 

cheprey, į rytus nuo St. MicheI ir 

i šiaiurius nuo Toul. l-'rancuzijoj. 
Vokiečiai savo loficiališkame 

pranešime tvirtina, kad jie paėmė 
183 amerikonus belaisvėn ir kad 
amerikonų nuostoliai buvo'"nepa- 
prastai dideli". Amerikos otici- 
alisko apskelbimo smulkmenų iki 
šiolei dar nepaskelbta, bet prane- 
šama, kad Amerikos nuostoliai už- 

muštais, sužeistais ir t. t. siekė 
200 vyrų, o vokiečių toki patįs 
nuostoliai buvo tarp .'oo ir 400 

vyrų. 'L'abai smarkus mušis tęsėsi 
apie 20 valandų. 

Vokiečiai buvo užgriebę kaimą 
Seicheprey, bei amerikonai išmušė 

juos atgal iš kaimo ir }>ozictjos 
vėl pasiliko, feaip jos buvo iki 
mūšio. 

Sprcialis X e vv Y c- r k H e r a 1- 
d o korespondentas sekančiai apie 
tą niušį aprašinėja: 

"I*'aktai, surinkti apie vokiečių 
ataką, padanytą subatoje ant Ame- 

rikoniškojo sektoriaus oarodo, 
kad vokiečiai užpuolė tik po ru- 

pestingiausio prisirengimo ir ti- 

kėjosi užduoti tokį smūgį, toris 
amerikonus sudermorali/.uotų. 

Tas mėginimas jiems brangiai 
atsi'jo. Tris šimtai vokiškų lavonu 
rasta vienoj dalyj ketvirtainės nu- 

lies, kur mušis siautė per 20 va- 

landų. Šiądien vokiečiai randasi toj 
pačioj \ietoj, kur jie Inrvo prieš 
ataką. 

Dvylika šimtu parinktų vokiškų 
kareivių ankstyvo ryto migloje 
užklupo 400 amerikonų ir tieku- 
ricH' vietose br"o -p<> 12 vokiečių 
ant vieno amerikono, bet ameriko- 
nai mušėsi narsiai, nepaisant to. 

kad vokiečių artilerija paleido tikrą 
audrą šovinių ir gažinių nuodingų 
bombų. Regyklos kaime Seicheprey 
buvo panašie/s. kaip kad pasitaiko 
matyti garsiųjų musių paveik- 
sluose. Vokiečiai pradėjo šturmą, 
eidami masomis, suglaustomis eilė- 
mis, kol amerikonų artilerija jų 
neišblaškė. Seichoprey kaime buvo 

daug susirėmimų durtuvai'., nes 

amerikonai tankiai-kovejo apsupti 
tri.; syk didesnio vakiečių skait- 
liaus F»et amerikonų nerasta su 

durtuvų žaizdomis. 
Pirmas tikras mušis. 

ši>ai mušis buvo pirmas tikras 
krikštas karės ugnyje ameriko- 
nams. kurie dar keletą mėnesių 
atgal buvo klerkais ir įvairios rų- 
>ies darbininkais ir neturėjo jokio 
supratimo apie didžios karė> mu- 

šius. 

Sulyg vokiškų belaisvių pasako- 
jimo, vokiečiai manė pasilaikyti 
sau Seicheprey kaimą, bet jiems 
teko jame pabūti tik keletu valan- 

'du. Amerikonai buvo pasitraukę 
iš kaimo, nes per keturias valan- 
das vokiečiai pylė nemiel'ašidingą 
ugnj iš sunkiausių savo ka 11 uolių 
ir iš šautuvų. 

Nors vokiečiai rėžė amerikonus 
su visu savo artilerijos ir parink- 
tos karfumenė* smarkumu, liet 
an erikonai puikiu žygiu atgriebė 
Sficheprey kaimą atg'al, vartodami 
rankiues granatas, durtuvus, revol- 

verius ir šautuvų kolbas. 
Vienas kareivis t'apo pagautas 

[požeminiam kambaryj sykiu su 30 
kitų kareivių. Kambary s įvirto 
nuo granatų ir sunkių vokiškų šo- 

vinių; jaunas kareivis iškasė duobe 
nuo virš'aus ir išgelbėjo daug savo 

draugų, nepaisant sprogstančių 
aplink šovinių. Vėliaus, kuomet 
vokiečiai jutos užklupo, jis keturis 

[vokiečius nugalabino pats vienas. 
Viena* amerikoniškas ot'ieieras. 

Į žinomas kaipo smarkus vyras, tapo 
pagaut'as penkių vokiečių, jis iš- 

griebė -autuvą nite.' vieno iš jų ir 

pabėgo iš nelaisvės. Vėliaus jis 
vedė amerikonų "platitną", kuo- 
met Seiclveprey tapo atimtas- 

Vienas a-nbulanso kareivis su 

blogai sužeistu keliu prašė dak- 

taro paskolinti jam revolveri, i- 
dant galėtų grįžti atgal pagelbėti 
saviemsietns. Amerikoniški artile- 
ristai išbuvo prie savo kamtolių 
per valandas su maskomis". 

Trur trau-lation fifcd w i t h tlm postmastci 
;at C'hicago, III., on -'4th day of April 

1918, as rc.mircd l>> tltc act oi Octo'icr 0. 
1917. 

ITALAI ANT FRANCUZŲ 
FRONTO. 

Rymas, Balandžio ly d. Itali- 
jos preniieras Orlando pranešė 
Atstovų i>ute viukar, 'kad italu 
kariumenė bus pasiųsta j mūšio 
irontą Francuzijoj. 

>itas parnešimas. kuris tapo 
priimtas su audra plojimų, skam- 
ba sekančiai: 

"Italija, kuri su- pasigėrėji- 
mu tėmija didvyriškas anglo- 
trancu/.ų kariumetnių pastan- 
gas ant vakarinio fr>nto, ne- 

galėjo stovėti nuošaliai nuo 

mušiu lauku Prancūzijoj. Ji 
nori sutcilkti savo talkiniuv- 

kanrs apčiuopiamą prirodymą 
savo vienybės su jais ir la- 
bai greit vėliavos jos puMai 
plevėsuos ant Pikardijos lau- 

kų šalę vėliavų irancuzų, an- 

glų. amerikonų, belgų ir por- 
tugalų, — tokiu budu patvirti- 
nant vienybę, kuri yra tarp 
talkiniiVkų tautų ir valdžių."' 

Užims dešinijį sparną 
Francuzijoj. 

Washington, D. C.. — balan- 
džio 10 d. — Italijos anubasado- 
rius \\ ashingtone apreiškė, kad 
itališki pulkai jau yra Francu- 
zijoj ir apėmė dešinįjį talkvnin- 

i k ų fronto sparną (arčiausias 
j Šveicarijos rubežius). 

i .Kodėl italų ka'riumenė siun- 
čiama j Prancūziją, kuomet 
traneuzų ir anglų kariumenė ko- 
voja Italijoj? Šito nenuvoseklu? 

m o išaiškinimui itališki espcrtai 
nurodinėja, kati Italija turi di- 
deli skaitliu kareiviu, tinlkamu 
•kariavimui, j e i ii 11 tik jie butu 
tinkamai apginkluoti ir visa kuo 
aprūpinti. 

.Manoma, kad fra neit/.r ir an- 

glu Ikariški departamentai yra 
prisiiengv šituos italu pulkus vi- 
sa kuo tinkamai aprūpinti. Apart 
to paaiškinama, kad pėstininku 

įtpulkius lengvai galima bus i lai- 
ką perm,csti atgal Italijon, jeigu 
austru didis ofensvvas prieš ita- 

' lus išsivystytu. 

Trtic Iransnlnlion filctl v. it ii tho i»o>tnia-t<r 
at Chicago. III, m J-ltli day of \pril | !«*'»«. as rci|uircd l<v the act of Octobcr 6, 917. 

UŽKIŠA SUBMARINŲ 
UOSTUS. 

Londonas, balandžio 23 d. —| 
Laike vienos i- drąsiausiu karišku 
operacijų anglu ir t ra ik u zu lai-1 
vynai, kaip tikimasi, v i Ar užvertė 
inėjimus į belgiškus uostus < )stend 
ir /.eebrugge. kurie buvo sttbmari- 
nu lizdais, Penki seni skraiduoliai, 
•pripildyti maišytu cementu, tapo 
užvaryti prie kranto ir čia išdina- 
mituoti, tokiu bud u užversdami in- 

ėjimą Į uostus. Visa t'ai padaryta 
po smarkia priešo ugnim. 

True translatiun filed uith t h po-tma'tcr 
at l'hic«Ko, III.. on _'4tli ilnj »»f Ajiril 191R, as rcquirt-d by thc act of Octobcr 6. 
1917. 

VOKIEČIAI PAĖMĖ 120000 

BELAISVIŲ IŠVISO. 
Amsterdam, balandžio 23 d. 

Žinios iš Berlino praneša, kad 
\ okietijos karės nrinisteris von 

Stein paaiškino vyriausiam Rei- 
chstago komitetui apie daiykij 
stovi ant vakaru fronto. 

''Mušu pasisekimai ani vakarti 
fronto galima skaityti didele per- 
gale. — -pasakė jis. Nuo Arra> 
iki f.a Fere nu;s persi-laužėm per 
anglu -pozicijas- .Ypis ico.oo 
•belaisviu ir 1.500 Ikanuoliu pa- 
teko i mušu rankas. 

"Vėliaus męs išvijome franeu- 
zus iš 5ti])riii pozicijų skersai 
Oise-Aisne kanalą ir vėl sumu- 

šėm anglus Anm-ntieres mūšy- 
je. užgriebdami 20.000 belaisvių 
ir 250 Ikanuoliu"- 

Viršminetos skaitlinės yra c. y. 

visą laiką nuo pat pradžios pa- 
vasarinio otunsyvo. 

Truc tramlalion filcd \viiIi tlic porttnastci 
at Ihicaffo, II!.. on -? 41 i > day of April 
1918, as fcquired by tlic act of October 6. 
1917. 

TĖVYNĖS IŠDAVIKAS SU- 
ŠAUDYTAS. 

Paryžius, balandžio 17 d. — 

Prful liolo, kitaip žinomas Ho- 
lo Paša, šiądien dienai brėkštant 
tapo sušaudytas Yincennes su- 

lyg Francuzijos valdžios palie- 
pimo už tai, kad turėjo susinė- 
si mus su Vokietija ir už Vo- 
kietijos jmvigus mėgino varyti 
taikos propagandą Frančuziįoj. 
Stodamas prieš šovikų škvadą. 
Bo!o Paša nebuvo nusiminęs net 

iki pačiam galui. 
Sj rytą anksti apie 5 valandą 

majoras Jousse\vin, valdžios ko- 
misorirs, lydimas San te 'ka- 

lėjimo direktoriaus, jčjo Į Holo 
celę ir prikėlė miegantį kalinį, 
Ikitris kaip irodėsi buvo neužga- 
nėdintas, kad jam miegą per- 
traukia. Iš čia ji paėmė Į Pary- 
žiaus priemiestį \ incennes, kur 
ji perdavė kariškai vyriausybei. 

Drebantį ir beveik alpstantį jį 
nuvesta ant sušandvmo vietos ir 

.. 

paklausta, ar jis nori. kad jam 
alkįs butu užrištos. 

"Taip — atsakė jis tyliai ir 
kuomet jam akis užrišinėjo, jis 
dar pridėjo: "l»et nėra reikalo 
taip drūčiai veržti." 

šitie buvo jo paskutiniai žo- 
džiai. Po kelių momentu šautu- 
vu zaipas šovė ir Bolo Paša 
įkrito megyvas. 

Bolo Paša per v;są eilę švei- 
cariškų ir amerikoniškų bankų 
pasekmingai r»ervf.dė kelis mili- 
jonus doliarių vo\iškų pinigų iš 
Bcrlino į Prancūziją, Ikur jis 
nupirko vieną iš nudžiausiu fran- 
euzišk'ų laikraščių Ir papirkinė- 

jo atstovus ir kitus, idant vary- 
ti Prancūzijoj agitaciją už tai- 
kį. 4 

Agitacija turėjo buti vedama 
nekaltoj formoj: laikraščiai tu- 

rėjo rašyti ir papirkti agentai 
turėjo žmonėms pasakoti apie 
tai kaiip bereikalingai yra lieja- 
mas kraujas toliaus karę tęsiant, 
kaip Vokietija negali buti su- 

mušta ir kad todėl Prancūzijai 
butu geriaais tuojaus paliauti ka- 
riavus ir pradėti taikos derybas. 
I ž vieną Paryžiaus laikraštį, ku- 
ris tokią agitaciją turėjo vary- 
ti. I'.olo l'aša užmokėjo apie de- 
šinus milijonų franku •— žino- 
ma iš pinigu, kuriuos jam tam 
t.ūsltii pristatė \ okietijos val- 
džia. Ilgą laiką jo darbų ne- 

kaiėta susekti. Bet B«lo Paša 
buvo atsilankęs ir čia Amerikoj. 
Cia Amerikoniškieji detektyvai 
susekė jo bankines tranza'kcijas. 
kuriomis jis pervedė pinigus 
gautus is Vokietijos. bet kurie, 
dėlei atkreipimo akiu, buvo per- 
vesti per Šveicarijos, per Pietinės 
\mcrikos. per Kanados ir per 
New Yorko bankus Į Paryžių. 
\merikos valdžios detektyvai 

surinko visus dokumentus ir 
\merikos valdžia pristatė juos 
Prancūzijos valdžiai. Ikuri tuo- 

jaus išdaviką suėmė, pastatė jj 
po karišku teismu ir pa trumpos 
bylos nuteisė m iri op Taip 
v.':baigė savo šunišką gyvenimą 

išdavikas, kuris už priešo pini- 
gus mėgino parduoti savo tč- 
vv.ny. Iš to taipgi matyti. k a l 

papinkimėjimai. "kurie nusisekė 
Rusijoj ir tšdalies Italijoj. \ isai 
nenusisekė l r a n auz i jo j. 

Triu- ti.m-latir>n tiloif uitli thc puMma.stcr 
U Chiragn. III on -;4tli dav of April lQIS. as ieqtiii'cd l>v tlie act of Octobcr 6. 
1017. 

MANO. KAD ANGLAI PER- 

ĖJO PER DIDELĮ KRIZĮ. 
Londonas, balandžio \j d. 

Gen.-Majoras F. \V. Maurice. 
;erdėtinis militariškų operacijų 
departamento karės ofise, šią- 
dien turėjo pasikalbėjimą su \ s- 

s o c i a t e d Press korespon- 
dentu apie dalyku stovį ant mū- 

šio lauko Francuzijoj. 
"Aš vaikar sugrįžau iš l'ran- 

euzijos'* — tarė jis. "Vaikar «!;»- 
lyku stovis buvo labai keblus. 
Vokiečiai buvo paėmę I .ailleul 
Meteren ir \\ ytscbaete ir stū- 

mė mušiu prieš mus keturias 
naujas divizijas karium',eilės. 

"Jeigu priešas butu galėjęs pa- 
laikyti nuolatai savo šitą spau- 
dimą, tai buvo labai didelis pa- 

vojus eilei augšlunyu, prie ku- 
riu priklauso ir Momvt Kem- 
mel. ir kurios yra pačiu nugar- 
kauliu mušu atsiminimo linijų 
šiaurinėj dalyj maišiu fronto. 

"Žinios, atėjusios vakar nak- 
čia ir šiądien, yra jau geresnės. 
Męs pasitrankėm j naują lini- 
ją V prese* apielinlkėse. l'a>i- 
traukimą padaryti nutarta pereitą 
nedėldieni. o si nuitarimą išpildy- 
ta išdalirs 'įiedėldienio naktyj ir 
išdalies panedėlyj. 

"Kai]) išrodo abelnas mūšio 

dalykų stovis? Mušu armija 
pereidinėjo per aštru Įtempimą 
ir šisai Įtempimas atsiliepė ir 
namie (Anglijoj). Dalykų stovis 
turėjo savo kritiškus momentus 

ir dar ir dabar yra aiškiai keb- 
lus. Bet atsiminėkite, nu; s priė- 
mėme suvienyto franto principų 
ir turime priimti to principo pa- 
sekmes. Męs privalome kiūrėti 
j visą miuši ne iš mušu locnos 

armijos punkto, bet ir punkto 
visų talkininkų. 

"Britiškoji armija lošia rolę. 
kurią ji tankiai lošdavo praei- 
tyje: ji kovoja kaip andai 1 i^s 
\\ aterloo. kol naujos Blueche- 

!«ris maršuoja j niušio lauką., 
j "Milžiniška užduotis, kurią 
britiškoji armija atlieka, gali pa- 

aiškėti iš keleto skaitlinių, šia- 
me mūšyje ties Armentieres vo- 

kiečiai panaudojo iki šiolei 28 
' divizijas savo kariumenės, o nuo 

kovo 21 d. iie išviso panaudojo 

126 divizijas (vokiečiu divizij; 
turi apie 15.01x3 vyru). 

"Iš Aito skaitliaus anglai pa 
tįs vieni atlaikė 7<; divizijas 
fraincuzai -patįs \ icni atlaikė 2. 

divizijas. o likusias divizijai 
atlaikė anglai i>r francuzai sykiu 

"Iš vokišku divizijų, kurias at 

lailkė anglai patjs vieni, 28 di- 
vizijos -buvo mūšyje du sykiu 
o viena divizija tris sykius. I* 
vokišku divizijų, kurias atlaike 
francuzai, keturios vokiečiu di- 
vizijos buvo miU'švje du sylkiu 
Iš vokiškų divizijų, kurias at- 
laikė anglai ir francuzai bendrai, 
15 divizijų buvo mūšyje po du 
syk, o viena tris sykius." 

Tnu- translation fili-d \vith ihe po^tmastei 
it ChicsBo. III 011 .'-lili day of April I") i S, as tequircd by tlie ai t of Octobcr 6. 

VOKIEČIAI GUDRIAI 
PAGAUTI. 

Paryžius, balandžio 18 il. — 

Pastebėtinų gudrybių pramokta 
laike šios karės vartojant taip 
vadinamus nuodingų gazų šovi- 
nius. Naujausi? būdas yra ta- 
me. kad tulon vieton šaunoma 
bombos su sunkiu ir išlengvo 
besiskirstančiu gazu. o protar- 
piuose tarp šitų bombų laikas 
nuo laiko iššaujama bombos su 

greitai besiskirstančiu nuodingu 
gazu. 

Anglišikos kanuolės vienoj vie- 
toj šaudė bombomis, kurios pa- 
leisdavo vien smirdančius, bet 
nekenksmingus gazus- l'o kelių 
valandų vokiečiai tuoj aus persi- 
tikrino. kad šitie gazai yra ne- 

nuodingi ir nusimovė savo kau- 
kes (maslkas). 

Dar per 12 valandų anglai 
šaudė tokiomis pačiomis bombo- 
mis, bet po to tuojaus permai- 
nė ir pradėjo šaudyti bombomis 
su nuodingais gazais. Apie du 
tūkstančių vokiečių tokiu budu 
pagauta bc maskų ir jie užtroš- 
ko. 

True transalatiun filed \vith tlic poMmastcr 
at Chicago, III.. on '-lili tlav of April 
1<j|S. as rcąuircd l>v the act of Octobcr 0. 
1917. 

SAVAITINĖ KARĖS 
APŽVALGA. 

Washington, D, C. Balandžio 
>1 d.—Savaitinė apjvalga .kariš- 
ku nuotikiu, išleista Ikarės de- 

partamento V\ ashing'tone. tarp 
kit-ko. paduoda sekančias >: i 11 i a s 

apie dalyku stovi ant Įvairiu 
karišku frontu; 

••Patėniijama sumažėjimas vo- 

kiečiu spaudimo Į šiaurius ir i 

pietus nuo Somm.e, nors gal bu- 
tu dar peranfcsti sakyti, kad .vo- 

kiečiai visai atsisakė nuo savo 

tik.-do užgriebti miestą Amiens. 
"išilgai frontą nuo A v re iki 

Noyen tranKu/ai Įgijo vietiniu 
pasisekimai. 

"j šiaure atkarius nuo Moruil 

francu/.ai padarė smarku užpuo- 
limą. kuris davė jiems 300 vo- 

kišku belaisviu. Antras atakas 
davė franeuzams apie 75 be- 
laisvius ir suteikė jiemV> progą 
pastūmėti savo liniją pirmyn 
apielinikėje Castel. 

'Antraeiliame karės teatre, 

kur po vokiečiu spaudiniu an- 

glai tarėjo pasitraukti atgal tarp 
Menkem ir l.a Bassee kanalo, 
desperatiški mūšiai ėjo per vi- 

są savaitę. Čia priešui pasise- 
ko užimti nelkurias svarbias tak- 
tiškas vietas ir užgriebti dali 
Messincs kalvu, kas privertė 
a-iglus pasitraukti kiek atgal iš 

senojo Ypreso Jauko. 
"Mūšiai šiose .apielinlkėse dar 

vis tebeeina ir todėl nėra reika- 
lo svarstyti smulkmeniškai ši- 
ta? kariškas operacijas. 

"Miesteliuose \Yulverghem, 
Xeuve Eglise. Metercn ir toliams 
net il<i T<ys pasitaikė gal kru- 
viniausi Šios Ikarės mūšiai. Cia 

anglai tapo nustumti atgal tik- 

tai vietomis ir įvairus strate- 
giški punktai po kelis syk mai- 
nė rankas. 

"s a* r\ 
% 

į Anglai mušasi gerai. 
"Alušiai aplink 'kalvą Mount 

Ketnmel eina toliaus vis beau- 
pančiu smarkumu. Si ta ašini 
•pozicija dar vis vra anglu ran- 

kose, nors priešas įgvjo papė- 
dę išilgai pietinio jos šono. An- 
glai susilaukė pagelbos iš fran- 
cu/.ų ir laikosi gerai. 

"Nors priešas su smarkumu 
varosi linkui uostų- prie Angli- 
jos kanalo ir didina savo spau- 
dimą iki m a x i m u m, bet iki 
-iolei jis ne tiik kad nepriver- 
tė talkininku padaryti dideli 
strategišką pasitraukimą atgal, 
bet nei mūšio tvarkos jam nepa- 
sisekė suardyti. 

"Suvienijimas visos vadovys- 
tės vienose rankose ir išrinki- 
mas generolo Foch vyriausiu va- 

dui visu talkininku armijų la- 
itai palengvino išrišimą strate- 
gišku užduočių ir dabar kontro- 
lė talkininkų armijų vakaruose 
randasi vienose rankose, kas 
duos progą paskirstyti ir naudo- 
ti visas armijas su didžiausia 
ekonomija ir naudingumu tal- 

kininkų tikslams. 

Italai Francuzijoj. 
"Pilna talkininku vienybė pa- 

sirodė iš to, kad italai siunčia 
dideli skaitliu išlavintu -avo ka- 
reiviu, kurie dalyvaus mušimose 
ant vakaru fronto. 

"Išilgai sektorių, kuriuose 
randasi iuįusų locna kariumenė. 
pereitą savaitę veiki niias sttly- 

| ginamai buvo stipresnis. 
"l'pės Metise pakalnėse prie- 

šas įsiveržė i mušu linijas, bet 
tuojaus buvo atgal iš jų išmuš- 
tas su skaudžiais nuostoliais- 

"Pirnijits du vokiškus orlai- 
vius m.usų kariumenė nušovė 

savo linijų užpakalyj. Į šiaurius 
nuo Toni. 

"Jokių svarbesniu operacijų 
nejvylko ant Italų fronto, išsky- 
rus laikinus k a n uolių bombar- 
davimus ir tulą skaitlių mažes- 
nių užpuolimų, kuriuos. padarė 
pasekmingai italai. 

I "Rytuose, t. y. Rusijoj prie- 
šas slenka vis pirmyn be pa 
sipriešiniįvyo išilgai svarbiausių 
kelių, kurie veda prie svarbių 
dkonommių centrų, ypač l'k- 
rajinoj | Pranešama, kad vokie- 
čiai paėmjė Perekopą ir atidarė 
sau kelią Į Krymą]. 

"Balkanuose, grekiška ir anglų 
kariumenė. veiikdamos išvieno. 
persikė'ė per tvpę Strumai ir už- 

griebė keletą kaimų". 

T r ui- translation filcil \vith thc postmastcr 
t (.liicago. 11!.. on _Mth day of April 
|ū|». as miuircd l>y the act of Octobcr 6 
1917. 

PREZIDENTO PROKLAMA- 

CIJA APIE LAISVĖS PAS- 
KOLĄ. 

Washington, D. C. l'alatvdžio 
19 d. — Nuo šios dienos liko dar 
tik apie -dvi sąvaiti surinkimui 
trijų bilijonų doliarių Trečiajai 
r.ai s vės paskolai, o iki šiepki su- 

rinkta tik $1,090.000.000. t. y. 
mažiau negu pusė. Per likusias 
dvi sąvaiti reikia surinkti mažiau- 
siai dar $1,910.000,000. Niekas 
kaizerio taip nepalinksmintų. kaip 
žinia, kad Amerikos žmonės 
nie paskolino savo valdžiai tiek 

pinigu karės vedimui, kiek ji rei- 
kalavo. Tas duotu progą kaizeriui 
manyti, kad Amerikos žmonės 

savo valdžios neremia — tai viena 
o antra — nepristatymas pinigu 
Amerikos valdžiai -palengvintų kai- 

zeriui sutriuškinti Amerikonų 
tranciuų ir anglų kariumenes. ku- 
rios gina pasaulio civilizaciją nuo 

luinų. 
Štai kode] Amerika tiki>i. kad 

kiekvienas šios šalies gyventojas 
— pilietis ar nepilietis — laike šių 
kelių 'likusių dienų pilnai ir vy- 
riškai išpildys savo pareigą, už- 
sirašydamas Laisvės Paskolos 

Bondsų ir kitus prie tos šventos 

pareigos ragindamas- 

Prezidento prokliamacija. 
Prezidentas \\*i'lson oticiališkai 

ragina šfo> šalies žmonės prie šių 
bondsų pirkimo ir paskyrė "Laisvės 
Dieną", kurioje visi patriotiški. 
Amerikos gyventojai su doliariais 
rankoje padarys didž.iausį užpuoli- 
mą ant kaizerio; juo daugiaus jus 
tą dieną (ir vėliaus) pirksit Lais- 
vės Paskolos Bondsų. juo didesnis 
bus smūgis kaizeriui, juo didesnis 
bus apgynimas pe tik šios šalies, 
bet ir visų tautų laisvės. 

Prezidentas' \\ ilsonas Jpaskjyrė 
balandžio 26 d. kaipo "Laisvės Pas- 
kolos Dieną" ir iš to^ priežasties 
vakar bal.. iŠ dieną išleido sekan- 
čią prokliamaeiją: 

"Suvienytų Amerikos Valstijų 
Prezidento 

Prokliamacij a". 
"Priešas, kuris didžiai per- 

žengė organizuotos valdžios 
teises ir kuris stengiasi užvieš- 
patauti pasaulyje per kardo 
galybę, iššaukė kovon Ameri- 
kos teises ir laisvę bei gyvastis 
visų pasaulio laisvų tautų. Mū- 
sų narsus sunai stovi ant mušiu 
lauko prieš ugt^., gindami 
Amerikos garbę ir teises ir tau- 

tų laisvę. Idant juos paremti ir 
idant pagelbėti musų šauniems 
talkininkams šioje karėje, pat- 
riotiški žmonės tapo pakviesti 
užsirašyti Trečios Laisvės Pas- 
kolos bondsų. 

"Tcdel dabar aš, VVoodrovv 
Wilscn. Suvienytu Amerikos 
Valstijų Prezidentas, pask'tiu 
pėtnyčią, balandžio 26 d. 1918 
m., kaipo Laisvės Dieną. Tą 
c$eną po piet prašau Suvienytu 
Valstijų žmones bendrai susi- 
rinkti ir gausiai išnaujo paža- 
dėti savo pinigine paramą pa- 
laikymui savo tautos reikalo. 
Patriotiškos demonstracijos tu- 

rėtu buti laikomos kiekvienam 
mieste, miestelyj ir kaime sker- 

sai-išilgai visą šalj po abelna 
vadovyste Iždo Sekretoriaus 
ir po tiesiogine vadovyste Lais- 
vės Paskolos komitetu, suorga- 
nizuotu Federalės Rezervos 
Banku. Lai tautos atsiliepimas 
linkui Trečiosios Laisvės Pas- 
kolos neabejotinais žodžiais iš- 
reiškia Amerikos p'isiryžimą 
kovoti už taiką, pastovią tei- 

singą taiką. 
"Idant galėtu Laisvės Dienos 

iškilmėse dalyvauti, visi Fede- 
ralės valdžios darbininkai, be 
kuriu patarnavimo galima 
apseiti. visoj šalyj gali buti pa- 
leisti iš darbo nuo pietų, pėtny- 
čioj, balandžio 26 d. 

Šio viso paliudijimui, Aš pa- 
dėjau ant to savo parašą ir pa- 
liepiau Suvienytu Valstijų žy- 
mę primušti. 

Padaryta Columbia Distrikte 
Šią 18 d balandžio, musų Vieš- 

paties metuose 1918-uose. gi 
Suvienytų Amerikos Valstijų 
neprigulmybes vienas šimtas 
ir keturias- dešimtįs antruose. 

" W o od r o w W i 1 s o n. 

"Prezidento išleista: 
R o b e r t L a n s i n g. Vals- 

tijos Sekretorius. 

Viso Pasaulio ir 

jusų tėvynės Lais- 
Vč reikalauja, kad 

jųs pirktut. 

j Laisves Bondsus 
(LIBERTY BONDS)' , , 



Laisv es 

Paskola. 
Kiekvien'as didelis apsiėmimas 

remiasi ant jo pamato tvirtumo. 
Pyrimida tik tuomet yra tvirta, 
kuomet jos pamatas yra sulygi- 
nimai nuo viršūnės didesnis. Tą 
patį galirtia sakyti ir apie politikinj 
arba tautinj užsiėmimu. Sulvg pa- 
rėmįint kokio nors sumanymo, 
arba veikimo, k 1 ji išplėtojus 
kur plačiausiai žnv. m tarpe aj>- 
sireiškia tokio pa.- žimo spėka. 

Karėi prasidė is daugelis Su- 
vienyti} A aisti jų gyventojų nusi- 
pirko Laisvės Paskolos Bondsus. 
Tie žmonės buvo pirm^snieji pa- 
rėmė j ii nuisų tikslo. Vėliaus pa- 
sirodė antroji Laisvės Paskola ir 
tuomet daugelis kitų žmonių pri- 
sidėjo prie gellx"jimo Suvienytų 
Valstijų ir Aliantų karėje, nes ši- 
tie žmonės pamotė pavyzdį, kurį 
pirmesnieji davė paimdami arba 
nupirkdami Laisvės Bondsų. 

Dabar prasidėjo Trečiosios Lais- 
vės Paskolos kampanija. Jau me- 
rai, kaip šioji šalis prie karės pri- 
sidėjo. Kelias aiškus. Męs jau žen- 
giame pirmyn. Visi jaučiame, kad 
Suvienytos Valstijos neapsiriko, 
kuomet pirmc.minose atvejuose pa- 
prašė nuo žmonių pinigų. 

Mintyj irsiąs yra sveikas, veikmė 
gera. Užtaigi, kad ir saugiausieji 
pinigu skolintojai jau pamatė rei- 
kalingumą prigelbėti Suvienytoms 
Valstijoms šioje trečioje paskolo- 
je. Mažas a** didelis, turtingas ar 

vargšas, augštas ar žemas, vyrai, 
moteris ir vaikai, ukėsai Suvieny- 
tų Valstijų ir vėliausi ateiviai — 

visi stengtasi prisidėti su pagelba. 
Ar tu, skaitytojau, esi vienas iš 
jų tarpo? 

IS AMERIKOS, 
SNIE"^ PUSTYMAS. 

Topeka, Kans. Balandžio 20 
d. buvo didelis sniego pustymas. 
Žemė buvo apklota sniegu vi- 
soj apiclinkėj. Prieš sniego kri- 
timu buvo 'lietus, kurie supara- 
ližavo susinėsimą telefonų ir te- 

legrafu. 

MOTINA UŽMUŠA 3 VAIKUS 
St. Louis, Mo. Tiula p-ia Ka- 

therine Skaggs, 35 metų am- 

žiaus, Manydama, kad jos vyras 
apleis ją ir jei prisieis užlaiky- 
ti savo keturis va i V 1", surišo ko- 
jas ir rankas vaikų —Leo, 5 
metų; Marės. 3: (>tios, 2 ir Do- 

ra, 9m&ne.->ių, ir j kimšo jų bur- 
nas vata. Ji tad. pasiėmė kirvį 
ir mmšė 3 iš jų L i -užmušė, o 

kitą sunkiai sužeidė Sužeistą 
nuvežė ligonbutin, 'kur, manoma, 
mirs. 

Motiną taipgi nuvežta ligon- 
butin. Vėliaus vakare vyras ap- 
alpo, ir jis nugabentas ligonbu- 
tin. 

DIRBS 120 MEDINIŲ 
LAIVŲ. 

Washington, D. C Laivu sta- 
tymo komisija dirbdina nau- 

ji; medinių laivų, ,po 4,700 tonų 
jtalpos. 

GAUNA 30 METŲ KALĖ- 
JIMO. 

Wrighs;town, N. J. Vincenzo 
Delanitano iš Hackensock. N. J- 
rastas kaltų pa*b£gitric is kariu- 
tnenės. Jisai tapo nuteistas 30 
metų kalėjimo prie sunkaus dar- 
bo Fort Jay, Goverrior's Island. 
Tai yra didžiausia baiusmė kam 
nors uždėta nuo karės pradžios. 

NEDUODA NAUJOS BYLOS. 
Morris, 111. Clias B. Munday, 

■surištas su nusibankrutijusia La. 
Sali e S t. T rust & Savings Barck, 
davė prašymą naujos 'bylos, hct 
tai jam tapo atsisakyta padaryti. 
Jisai tapo paleistas ant senojo 
bondso. 

KVIEČIAI BELGIJAI. 
Washingto.n D. C. Trįs mili- 

jonai bušelių kviečiu išvežta iš 
Atlantiko portų ir vežami Bel- 
gijan, badaujantiems- 

Siunriami Bclgijon pirmiaiu> 
negu kitiems talkininlkams. 3,- 
000,000 bušeliu užteks 9,250,000 
žmonių per 3 m'nesius. 

BULIUS UŽMUŠA 
ŪKININKĄ. I 

Whiteholl, 111. Tūlas Geo. Ba- 
ker, 65 metu amžiaus, tapo bu- 
liaus užpultas ir užmuštas. Ji- 
sai mėgino bulių šert:. Archie 
i'.aker, sunus, bėgo į 'pagdbą sa- 

vo tėvui ir pasiseikė jam su ša- 
ke jj nuvaryti. 

AUTOMOBILISTAS 
UŽMUŠTAS. 

Evansville, Ind. Tūlas, J. \i- 
clvenvoner, yt metu amžiaus, ke- 
liaujantis agentas iš Muncie, lnd., 
tapo užmuštas, kuomet traukinys 
užvažiavo ant automobiliaus, .ku- 
riame jis keliavo. 

DIDELIS UŽSAKYMAS 
GARVEŽIŲ. 

Washington, D. C. Šią savaitę 
valdžia mano paduoti užsakymus 
padirbimui 100,000 garvežių. 
Kontraktus manoma išduoti 15 
dirbtuvių. 

Garvežių dalis dirbs dau- 
giausiai iš medžio, idant sučėdi- 
nus plieno, (kuris yra reikalingas 
karės reikalams. 

Kontraktai išneš sumą aipie 
$300,000.000. Manoma -kad už 
šešių mėnesių užsakymai bus iš- 

| pi»<!yti. 

MOKSLININKAS MIRĖ. 
New York Dr. Ferdmand 

Brovvin-, Vokietijos mokslininkas, 
kuris sykut su italu ■Guglelmo 
Marconi apturėjo Ndbelio dova- 
ias 1905 metais už išradimus 

Į bevielinio telegrafo pagerinimui, 
mirė Brooklyno ligomibutyj. 

PADARO NAUJĄ REKORDĄ, 
Washington, D. C. -Naujas re- 

kordas tapo padarytas laivų sta- 

t>»no dirbtuvėse. Skinticr a/nd 
F.ddy laivu statymo kompanija 
pristatė -laivyno komisijai 8.000 
tonu laivą, padarytą petr 109 die- 
nas. arba 81 diena pirmi'au, negu 
kontrakte prižadėta. 

AFICIERO UNIFORMAS — 

PAŠPORTAS Į DANGŲ. 
Kanados Pacifiko Uostas, ba- 

landžio 16 d. — Dvidešimts aš- 
tuoni atiderai iš Suvienytų Val- 
stijų inžinierių 'korpuso, kurie <pe- 
ireitą lapkričio mėnesi buvo nu- 

vykę j Vladivostoku pagelbėti 
sutvarkyti rusiškus geležinke- 
lius, dabar sugrįžo atgal. 

Ymerikoniški aticierai papasa- 
kojo, kad kiiiomet jie pasiekė 
Vladivostoko, tai niekas jų te- 
nai nesutiko, o bolševikų vyriau- 
sybė visai nebuvo viešninga. 
Tris dienas pabuvę, jie sugrįžo 
Japonijon. 

Jiems esant Vladivostoke, ke- 
letas rusiškų aficierų tapo už- 
mušta. Vienas amerikonas su- 

fyg to tai'p išsireiškė: "Išrodė, 
kad medžiojimui rusiškų aficierų 
buvo pats sezonas. Bile rusas, 
nešiojantis aficierišką uniformą, 
neturėjo jokio apsaugojimo iT 
buvo užmušamas ant pamaty- 
mo." 

SUŽEISTI LIETUVIAI. 
Ii Prancūzijos pradeda rody- 

tis surašai užmuštų, sužeistų ir 
prapuolusių mušiuose kareivių, 
'•'arpe jų męs ilki šiolei radome 
tiktai vieną tikrai lietuvišlką pra- 
vardę; kitos mors panašios, bet 
negalima tikrai įspėti, ar tai yra 
lietuviai, nes pravardės yra su- 

ambrintos. 
Surašuose, išleistuose \Vash- 

ingtone balandžio 17 d., pažy- 
mėtas yra vienas Amerikos afi- 
cieras lu'žmuštas mūšyje, o kitas 
mirė nuo žaizdų- Išviso užmmš- 
tų, sužeistų ir mirusių tduo ligų 
yra šiame surašė 48. 

Tarp lengvai sužeistų yra Juo- 
zas Karaitis. Tarp suniktai sužeis- 
tų randame sekančias ipiravardes, 
(kurios gali >buti lietuviškos: 

Teodor Baniewicz ir Ptter 
Tsavas. Tarp užmuštų yra Pe- 
ter Silva. 

•Sarrašuosę, išleistiuolsc balan- 
džio 19 d., randame ipiravardv 
Adomo LMickie\vicz, kiuris gal 
taipgi buli lietuviu. 

Iš viršminėto surašo aišku 
tkaip svarbu privalo buti pasto- 
jant kariumenėn lietuviams ka- 
reiviams paduoti savo pravardes 
tikrai tiisimgai lietuviškai "su- 
spelytas." Kurių tvardai yra 
teisimgai lietuviškai "suspelvta". 
apie tuos 'laikraščiai gali tuojaus 
giminėms ir pažįstamiems pra- 
nešti. 1 

Vęsierij Kew*pap<>i Union] 

KAREIVIŲ RISTYNĖS. 
Kareiviai nc visą laiką pralleklžia mušiuose, arba muštruose — jie turi laiko ir pa- 

silinksminti. Paveikslėlis parodo Amerikos ikareivius Prancūzijoj laike ristymių. 

CHILE PASIUNTINYS 
MIRĖ. 

Washington, D. C. Scnor Don 
Santiago Aldunate, l'hilc am- 

basadorius, mirė vietiniame 
Emcrgency ligonbutyj. 

BILIUS REIKALE 
"LEGALIO" HYMNO. 

Washington D C. Rezoliuci- 
ja padarymu? "The Star Span- 
gį e d Bamicr" "legaliu" hymnu 
tapo įnešta atstovu butan per 
McFadden, 'kuris yra atstovi; 
nuo Pennsilvaroijos. 

RUSAI ORLAIVININKAI 
ĮSTOJA ANGLIJOS 

KORPUSAN. 
Pacifiko Portas. Keturi rusiš 

ki orlaivininkai (nešiojanti meda- 
lius už narsumą mūšiuose su 

vokiečiais prieš Rusijos išsiver- 
žimą, įstojo Anglijos lakuni' 
korpusam Įstojusieji yra: puf 
Duklan, kaipitonai 'Kosmahof 
iir leitenantai Petsenko ir Asta- 
kof. 

KOMISIJA UŽBAIGĖ PLIA- 
NUS ALGŲ PAKĖLIMUI. 
Washington, D. C. Geležinke- 

liu (komisija užbaigeplianusi reika- 
le algų palkėlimo darbininkams 
Plianas 'bus įteiktas seikretoriir 
McAdoo, kuomet jisai sugrjš. 

ORLAIVIS NUKRITO; DU 
SUŽEISTI. 

Houston, Texas. Nukritus or- 

laiviui! too pėdų, tapo sužeistai? 
Eanl R- Southee. Biinghamjpton 
N. Y., mokytojas ir studentas 
mokinęsis lakiojimo. 

KATALIKŲ SKAITLIUS 
PADIDĖJO. 

New York. Per 1917 metu? 
;)i-ic ikataliil<u tikėjimo prisidėjo 
393,424 ypatos, sulyg oficialių 
įimių, išleistų katalikų rankve- 
džio. Abelnas skaitlius rekor- 
duotų katalikų pasiekė 17,416,- 
303 lailke 1917 m. 

SUTINKA SU REIKALAVI- 
MAIS. 

Bethlehem, Pa. Nesusiprati- 
mai tarp Betlileliem Steel Co. ii 
jos darbininkų tapo prašalinti 
Kompanija sutiko mokėti laiką 
ir pusę už viršlaikį, o už šven 
tes du syk ipa-prastą mokestį. 

MICHIGAN VALSTIJA 
"SAUSA." 

Detroit, Mich- Balandžio y 
d., vidurnaktyj, Michigati valsti- 
ja tatnjpa "sausa." Iš tos prie- 
žasties 3,285 saliunai -bus už- 

daryti, o O2 bravorai sustos dir- 
bę s va ig kiančius gčtrimus. Mi- 
cliigano bravoruose dirbo 2,ofw 
vyrų, o 'karčemose rado <užsie- 
inimiį (>,387 ypatos. 

Sulyg tvirtinimo salinnų pric- 
šinV.ku, Michigano bravorai kas 
metas sumaudodavo 2,338,000 'bu- 
šelių javų. 

NORI NUSTATYTI 
BOVELNOS KAINĄ- 

VVashington, D. C. Atstovas 
Emierson įteikė at?*ovų butui bi- 
lių, sulyg kurio patariama nusta- 

tyti kaina 20 c. už žalią bovel- 

ną. ir kad tai butų galėję ka- 
■rės laiku. 

NAMINĖS KARĖS VETERA- 
NAS TĖVAS DVYNUKŲ. 
Aegona, Ia- Tūlas Col. Spen- 

:er 78 metų amžiaus, veteranas 
Suv. \'alstijų mantinės karės, 
yra tėvu dvynukų. Tai yra 
mira pora dvynukų dviejų me- 

tų laikotarpyj. Jisai įstojo ka- 
riumenėn paprastu kareivir.i. l'o 
kiek laiko tada buvęs preziden- 
tas Johnson suteikė jam raugą 
pul'kini'iiko. 

NEVISAI BE PROTO 
Hopkinsville, Ky. (Vietinėj 

A estern State l'Iospital for !n- 
sane ('beprotnamyj) esantis 80 
metų amžiaus ligonis pirko $350 
Liberty Bondsų. Tuos pinigus 
jisai užsidirba, atlikdamas ma- 

žus darbelius a|)ie tą instituciją. 

VOKIŠKAS DAINAVIMAS. 
UŽGINTAS, 

Lincoln, Nebr. Majoras Mil- 
!er apreiškė, kad Minncapolis 
Synuphony, Dainoriai negalė- 
sianti dainuoti votlviskai. 

PENKI UŽMUŠTI SUSIRĖ- 
MIME. 

Milvvaukee, Wis. Dvi ypatos 
tapo staiga užmušta ir trjs sun- 

"iai sužeista, kuomet N'orth- 
įvestem geležinkelio pasažieri- 
nis traukinys susidurė su au- 

omobilium prie kelio airti Car- 
otsville. j pietus nuo Mihvau- 

kee. Trjs sužeistieji mirė už 
valandos laiko. 

LYNČIAVO NEGRĄ. 
Meridian, Mass- iC'ia tūlas 

"Diamond" liottse. negras, ap- 
kaltintas užmušime E. J. Bo- 
unds, geležinkelio dafbininiko, 
tapo iš kalėjimo išimjtas ir pulko 
m011 ių nu 1 y 11 ouotas. 

| LAIKO UŽ ŽMOGŽUDYSTĘ. 
Beloit. Wis. Tūlas John So- 

k'off, Alias John Nocoloff, nužiū- 
rimas kaipo neištikimas šiai ša- 
iai, tapo suareštuotas, apkaltina- 
mas užmušvstėjc. Jo draugas. 
Ralo Evenhoff, tapo suareštuotas 
VVoodstodk, 111. Jiedu abudu yra 
kaltinami užminsime vyro mieste 
Lebainon, Pa., gruodžio 10 d. 

1916 m. 

PANAIKINA MOKINIMĄ 
VOKIŠKOS KALBOS. 

Whecling, W. Va. Mokinimas 
vokiškos kalbos tapo panaikintas 
vietinėse žemesinėse viešose mo- 

kyklose. 

SIUNČIA "SLIAKERIUS" 
KALĖJIMAN. 

Flint, Mich. l'enki tukstan- 
i a i nurodytų "gilektarių" tapo 

Pristatyti prieš militarišką ko 
misiją. Visi jie, išskiriant ioo. 

tano paleisti, prirodę. kad jie- 
užsiregistravo. Šisai šimtas ta- 

po pasiųstas kalėjimam 

GUBERNATORIUS PATARIA 

PRASIŠALINTI; 
Marysville, Kas. >Gub. Artluir 

Capper, lai/ke prakalbos patrio- 
tiškame susirinlkime, pasakė, kad 

visi 'neištikimi įAmerikonai ir 
"slaekeriai' įprasi šalintų iš Su- 
vienytų Valstijų- 

ATMETĖ MIRTIES 
DIDELIS PELNAS UŽ 

CINKĄ. 
New York, Raportas 1917 me- 

tu Amierican Zinc, Lead aml 
Smalting Co. 'parodo, kad &ry- 
110 peluio per tą metą padaryta 
1^.530,K>3, o iyi<> m. $1,006;- 
352. Gi 1915 m. buvo $34^,- 

57- 

UŽDIRBO $4-896.952. 
New York, Pereituose metuo- 

se National Lead Co. pelnas 
sielkė $4,80,000. l ai yra $010.- 
253 daugiam ngu 1916 metuose. 

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ; GAVO 
DVI DIENAS. 

Memphis, Tenn, Tūlas C. C i. 
\Yills, iš Mississippi, suvažinė- 

jo ir užmušė E. R. Shoates ap- 
tirkininką. Wclls tapt) apkal- 
tintas n e norim*) j 'ii-žmušystėj 
ir gavo 2 ilicnas sėdėti kalėji- 
me 

SUV. VALSTIJOS NAUDOS 
NORVEGIJOS LAIVUS. 

Washington, D. C. Laivyno 
biuras padavė kontraktą, sulvg 
airio Suv. Valstijos galės naudo- 
ti 400,ckx) tonų įtalpos laivu pirk- 
lybos reikalams. Laivai bus nau- 

dojami vien vežimui tavoru Į Pie- 
tinę Ameriką, tokiu bud i paliuo- 
suojant <labar naudojamus laivus 
(kelionei Europon. 

Perimti laivai yra plieno ir ne- 

kurie iš jų yra 5,000 tonų Įtalpos. 

SEPTINTAS SUNUS ĮSTOJA 
KARIUMENĖN. 

Greenville, S. C. Yivian M. Man- 
niug, septintas stumi s South Ca- 
rolina valstijos gubernatoriaus. 
Įstojo Suvienytų \ plisti jų kartu- 
me nė n. 

ŽUVO 1,112 ANGLIAKASIŲ- 
Harrisburg. Pa- .-^Valstijos 

darbo departamentas praneša, 
Ikad Pennsilvainijosl valstijoj 
1917 metuose žuvo 1,112 anglia- 
kasiu- tai yra skaitlius žuvu- 

sių, čia nėra priskaityti sunkiai 
sužeisti. 

MALIAVOTOJAI LAIMI, 
fl Los Angels, Cal. Organi- 

zuoti šio miesto nialiavotojai ap- 
turėjo pakėlimu algų. Nuo ba- 
landžio i d. jie gahna $4-5<> 
dienai, o nuo rugsėjo ! <1. jiems 
mokės $5.00 ir bus dirbama 44 
valandas j savaitę. 

APTURI 48 VALANDŲ 
SAVAITĘ. 

Boston, Mass. ()rgani»ivoti 
'rainkotų" dirbėjai apturėjo 4S 
valandų darbo savaitę ir $31 
algos- 

ŠOFERIAI GAVO PAKĖLI- 
MĄ. 

Rochester. N. Y Šoferiai, 
lirbainti Rochester Taxi Co., 

pertraukė darbą, kuomet jiems 
atsakyta arbitricija. Kompa- 
nija sutiko priimti 10 valandų 
darbo dieną ir 6 dienas sąvai- 
tėje- Algos pakeltos iki $22 į 
savaitę. Pirmiaus buvo dirba- 
mo 12 valandų Į dieną. 

SPAUSTUVNINKŲ ALGOS 
PAKELTOS. 

Newark, N. J. Vietinės pres- 
11101111 (drukuojamų mašinų dar- 
bininkai) apturėjo algų 'pakė- 
limą ant 15 — 20'/. 

APSAUGĄ. 
Cincinnati, O. Nariai Interna- 

tional l'nion of L* n it c d Krewery 
and Soft Drink \Vorkers atme- 
tė sumanvymą įvedimo apsaugos 
mdkėjinio mirusiems mariams. 
Balsavimo pasekmės: už j vedi- 
mą apsaugos — 6.862 balsai; o 

prieš — 25.322- 

iŠ Vi» 
MELŽIA KARVES TARP 

MŪŠIO LINIJŲ. 
Su anglu armija Francuzijoj, 

balandžio 21 d. —Navatnas at- 

sitikimas pasitaiko apielinkčse 
Marville, Prancūzijoj. Keletu 
dienų atgal didelis 'būrys paliktų 
karvių, ganėsi taip vadiname 
"\o Man's Land'e (ta'rpe tarp 
dviejų priešingų mūšio linijų), 
tarp Nicppe miško ir Merville. 

Anglų Tommies (taip vadina 
anglų ikaireivius) tupėjo savo 

tranšėjose ilgą laiką ir -pagalios 
pradėjo svarstyti, ar nebūtų ge- 
rai paragavtus šviežio pieno. 

Pagalios Ikelctas drąsuolių ipa- 
siėmė blokines ir kulkoms be- 
švilpiant aplink prisigriebė prie 
karvių ir pasitnelžė sau pieno. 
Karvių melžimas tokioje vietoje, 
vyručiai, ne baikos. 

|j Sakoma, (kad Fort de Fran- 
ce, ant salos Ma)rtinquc, buvo 
lengvi žemės p regėjimai per 5 
(lianas. Išsiveržus kalnui Mont 
pelee i</.)_> motuose 30.000 ypatų 
užmiušta saloje Martinique 
Miestas St. I'ierre tapo sunai- 
kintas. 

Iš Pacifiko porto pranešama, 
kad Viscount Ki-kujiro, Japoni- 
jos ambasadorius prie .Suvieny- 
tų Valstijų, atvylko užinfti vietą. 

]Į Iš Madrid, Ispanijos ateina 
žinios, kad valdžia nusprendė 
padaryti spalio 12 d., dieną atra- 
dimo Amerikos, tautišką šventė. 
Šiaįp padaryta reikalaujant ls- 
panijos-Amerikos respublikoms. 

|j Iš Amsterdamo, Hollandijos, 
ateina žinios bu'k laukiama rezig- 
nacijos Dr. Richard KueMman, 
užrubežio reikalų sekretoriaus. 

Iš Lima, Peru respublikos 
Pietinėj Amcri'koj, atėjo žinios, 
kad kabinetas pridavė rezigna- 
ciją. 

I 
Iš Lima. Peru, ateina ži- 

nios, kad dėlei nega^jimo iš- 
rišti svarbių klausimų, kįlančių 
šiame laike, visa ministerija re- 

zignavo. 

ĮĮ IŠ Sydnev, Australijoj, atei- 
na žinios, kad moters tarnau- 

jančios patfelbos korpusuose, iš- 
irciškč norą eiti j tranšėjas ir 
kariauti sykiu su australiečiais. 

| Tš Tokio. Japonijoj, ateina 
žinios; ikad užrubežio ministeris, 
Motono rezignavęs niuo vietos 
dėlei sveikatos nupuolimo. 

UŽDARBIO NUSTATYMO 
KOMITETAS. 

Komitetas besirūpinąs Mote- 
rims Industrijoje mano, kad 
Darbdaviai užsiimanti Valdžios 
'lar'mis privalo mokėti darbinin- 
kams pagal vėliausią kolektyviš- 
ką sutarmę toje apielinkėje kur 
tik tokios sutarmės randasi. lš-| 

ext 
COKN 

SAVE 
VHEAT 

vengimui nesusipratimų ir strei- 
ku reikia turėti uždarbio Nusta- 
iymo Komitetus, kurie, reikalui 
esant, Nustatys uždarbį ir sutai- 
kys nesusipratimus. 

Nauda iš susiėjimo darbinin'kų 
atstovų iir darbdavių, kad apkal- 
bėjus kilusius nesusipratimus yra 
aiški. Tatai yra teisinga ir geras 
išrokavimas. Tokiuose pasitari- 
muose galima apsprv>ti abiejų 
ppsių tiesas, jų gerbtivj, pasida- 
linti informacijoms ir t. t. 
Toks 'būdas uždarbio nustatymo 
vra vartojamas vienoje didžiau- 
sių drabužių 'kompanijų Chicago- 
je. Toji kompanija įvedė tą budą 
po ilgam ir sunkiam streikui, kurs 
išikilo tarpe 'bosų ir skriaudžiamų 
darbininkų. Sutarmčje tarpe 
darbdavių i,r darbininkų yra 
•punktas, kurs reikalauja, kad (už- 
darbio nustatymo turi huti taip 
vadinamas Ratos Komitetas, 
kur* suskleda iš vieno atstovo 

[.nuo darbininkų ir vieno nuo 

darbdavių ir pirmsėdžio, kuris 
turi bu t i nuošalinis žmogus* 

Kompanijai prisiėjus .pradėti 
naują darba arba daryti kokias 
nors permainas atsišaukia į Ra- 
tų Komitetą, kurs nustato -ždatr- 
bj sulyg naujo darbo vertės bei 
vykinamų permainų. Pavy/.din: 
jeigu .kompanija nori permainyti 
budą drabužių apsiulėjimo, ji 
kreipiasi j Ratų Komitetą, kad 
jiejie mustatytų užmokestį už 
naujajj darbą. Tada lic du atsto- 

vai, vienas nuo kompanijos, ki- 
tas-gi nuo darbininkų sueina ša- 
poje, apžiūri seną budą ir naują 
budą darbo atlikimo, ištyrinėja 

Į 'k i c k i mis darbą atliikti sulyg nau- 

,jo budo; tada jiejie išklausinėja 
darbininkus ką jiejie apie tai ma- 

no, t. y. kiek darbas bus vertas 

sulyginus su senu ir surinkus 
visas informacijas tie du atstovai 
nustato naują ratą, pagal 'kurią 
darbininkams ii/mokestis luina 
nustatyta. Atsitikus, kad tie du 
atstovai negali tarpe savęs sutik- 
ti. tuomet jiejie pasišaukia to 
komiteto pirmsėdj ir tada jojo 
balsas ima viršų uždarbio nusta- 

tyme. Tasai pirnvsėdis, spręsdams 
apie uždarbi i/rgi pasinaudoja su- 

rinktomis informacijomis, idant 
padaryti teisimra išvedima. 

Naujai paskirtos ratus yra 
tiirnmlaifkinės ir gali bu t i bent 
kada atmainomos, t. y. jeigu pa- 
sirodytų, kad jos yra peraugštos 
arba peržemos. Pagal naujai ra- 

tas darbininkas turi uždirbti tiek 
kiek jisai uždirbdavo pagal bu 
vusias galėję ratas. Kompanija 
gali įsakyti darbininkams a 11 i'k t' 
darbą taip, kaip jiems tii'nka, ta- 
ciaus užmokestis turi buti apro- 
kuojama su lyg senųjų tratų. 

•Prisilaikant tdkio budo ratos 

negali pakilti, nei uždarbis negali 
niuipulti. AbAlnai kompanija yra 
•priversta darbininkams mokėti 
tiek, kiek darbas yra vertas. 'Pa- 
cai yra mioris tokio Ratų Komi- 
teto arba uždarbio nustatymo 
komiteto. Kitas dalykas: toks el- 
gimasis palaiko darbininkus sit- 

tikmėje. Toji Chieagos firma 
tvirtina, kad nuo laiko įvedimo 
tokie komiteto jiejie t.ia/iaus 
nustojo pinigų u lailko, negu pir- 
ma, kada tokio uždarbio nusta- 

tymo mebuvo. 

JIEŠKO GIMINIŲ. 
"Lietuvos" redaikcijon atėjo 

laiškas nuo A- Jczavitavičiaus. 
kuriame jisai pajieško giminių 
ir pažįstamu. I'ajicšiko 1'. J. 
Shimkoniu. l'-as A. jezavitavi- 
čiucs yra Anglijos karitimcnčj: 
Jo adresas sekantis: 

No. 55.115. Rfm. A. Jezovito- 
vicli. 7-tli Res. l>n. \Yes. 'S *>sk»> 

Reg*:., C. Coy. 25 1 Int. No. f 

lines, Rugęley Canijit Engiami. 

HUNGE!C 
For three yeais America h a s 

fought Starvatici: in Belgiur.a 
Will you £ar less whcat 
meat — fats and st:gar tha£ we may still senei 

food in ship loads ? 
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Mokinimas Mažų Vaikų. 
Rašo p-ia Bertha Emelin- 

Nuo kokiu trijų metu ir tę- 
siantis per ištisą -kūdikystę, nė- 
ra manding snės pagelbos moti- 
nai. kuiri nori pakelti gerbūvi 
savo vaikų, kaip pasivaikščiojimai 
ir pasikalbėjimai. Paprastai yra 
sunku namus prižiūrinčiai moti- 
nai irasti liuoso laiko — arba, 
geriau, nepertraukiamo liuoslai- 
kio — sukoncentravimui am* 

> arba /.aidimo su savo kū- 
dikiais. Męs visi esame daug 
apsipažinę su pertraukimais mė- 
sininko, duortkcj/io, telefono, 
draugiško susiedo. kurie Įsikiša 
atkartotinat iki "pasiduodama" 
nusiminime. Bet kuomet savo 

namus ir nukreipimus užpakalyj, 
palieki, jųs galite pradėti su- 

prasti, kad radote bendrą ir ga- 
lite saikyti siu Frobel "Eik šią, 
""vven'kime su savo vaikai"... 

5*ie pasivaikščiojimai ir .pasi- 
kalbėjimai gali b:it reikalingi ir 
mieste gyvenančiai motinai, ir 

kaimo, gyvenančiai motinai, bet 
galima lengvai matyti, kad 'kai- 
muose gyvenančios motino3 tu- 
ri pirmystę šiame atvejyje. Mie- 
sto motina turės panaudoti, že- 
miaus paduodamuose patarimuo- 
se, miesto parkus, upių ir ežerų 
Ik rantus, apžiūrėjimus fabrikų, 
miivzejų, istonsKų užimančiu vie- 

tų. Galima daryti pasivaikščio- 
jimus ilgus arba trumpus, su- 

1 tg laiko pavelijimo; galima 
juos plianuoti kas dienai arba 
kss antrai dienai, rytmečiui ar- 
ba po piet; ir po mėnesio mė- 
ginimo, pradėsite suprasti jų 
vertę sau taip-pat, kaip ir sa- 

vo vaikams. Mėlynas dangus 
ir laukas atims menlkumą. tūks- 
tančio iš vieno menkniekių, ku- 
rie nepaliaujančiai veržiasi jusų 
atydon kol pasiliekate tarp ketu- 
rių sienų,—ypatingai tai yra tei- 
singa mažuose miesteliuose — 

nuo kall>ėjimų, kurie paeina nuo 

prieaugių ir keliauja 'šalygatviais 
nuo stivbos j stiebą ir nuo vie- 
no kūdikio iki kito. 

Yra gerai nuspręsti savo pa- 
skiriamą vietą pirm šaukimo vai- 
kų "Eitie prie prūdo šiądien"— 
arba "šiądien yra puiki diena 
ėjimui į miškus!" Vienas arba 
du samlošėjai, imami su savim 
retkarčiais (ir (iažnai, jeigu tu- 
rima tik v imą 'kūdikį) priduos 
pasigėrėjimą vaikščiojimo ir 
duos progą siueiti geresnei, pa- 
žintin, ne vien siu sanlošėjais, 
bet ir savo kūdikiais atsineši- 
me link sanlošėjų. 

Atsitikime visai jaunų vaikų, 
vietos arti <namų patarnaus taip, 
(kaįp' tolimesnės vietos, kurios, 
paprastai, yra daugiau pritrau- 
kiančios kitiems vaikams. Prū- 
das aVba, upelis po tiltu, arba 
pakran'tis arba akmenruoti kal- 
neliai, Vairiais galima lipt, arba 
miškai — jie,škr(kite jų savo 

apielin'kėj. Išmėginkite kiek- 
vieną kelią ir raskite Į kur jis 
veda. Susiduriantis miestas, 
jeigu yra dviejų arba trijų my- 
Jių atstume, padaro puikų ob- 
jelkityvišką punktą su senesniais 
vaikais, ir elektrikinis karas at- 

vež jus atgal jeigu laikas ar»ba 

nuovairgis padarytų tai reika- 
Jingu. 

Mėginlkite užmiršti savo svi- 

augimo didyby šiuose pasivai- 
kščiojimuose ((ypatingai jeigu 
esama laukuose ant kelio) ir tu- 

rėkite tiek juokavimo, ant kiek 
vaikai yra orisiringę. Nešidki- 
te tiJctai didelius čeverykus »r 

žaidimui drabužius. Kai-kada 
leis»kitc vaikam/s 'pasiimti senu- 

tes, dviratį, velocioedą, vežimėli 
arba trogutes, arklių vadeles. 
Visi šie dalykai duos daugiau* 
.pritradkimų,, kuomet vaikai <no- 

rės palikti gatvių žaidimus. 

Sie pasivaikščiojimai išvystys 
jusų kvdikius fiziškai pilnai 
taip, 'kaip systematiški mankšti- 
nimai, ir įvairumas "trrksų", 
<lairomų kelių, nustebins jus. Ne- 
kurtuose jųs pačios galite daly- 
vauti; ikrti pamok mis jųs turėti 
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'kontrole savo nervų, tuo laiki 
kaitp vaikai išvysto stiprumą i< 

neprigulmybę\ Kaslimk fixišk< 
vci'kimįo, jums reikėt duoti nia 

žai patarimų; maži vaikai pra 
dės tiek, 'kiek laikas ir jiego1 
pavelys. B119 vaikščiojimas prie 

išaikin ir užpakalin, kai-kada už 
įdarytomis akimis, kaiJkada an 

akmeniniu sienų ir grabėse; bus 
bėgiojimo, šokinėjimjo, šokinu 
nuo Įvairiu aukštumų, švilpime 
ir dainavimo, žaidimas "-.eik va- 

dovą'', lenktyniavimo, akinant; 

mėtymai, Į prudus ir mcdžiitvs ir 

medžių -lipinėjimo. 
Kad "pasivaikščiojimai ir .pa- 

sikalbėjimai" yra dideliu 'proti 
niit dilgintoju, tai galima leng- 
vai pamatyti, kuomet valandė- 
liai pažiūrima i prog?.s klausi- 
mo ir atsakymo j klausimus, 
kurie laibai retai -pakyla mokyk- 
lose; progos pamatyti viešus 
darbus, kurie yra diribami toliau 
nuo savo apielmkės; kelių tai- 
symo, kasinius tranšėjų ir gul- 
dymas vandens nusileidimo sys- 
temų, statymas ir nuleidimas 
telegrafiškų stulpų, operavimas 
išsukų, bokštų netr>li geležiulke- 
lių, tiltų, reguliavimas komuni- 
kacijos, statymas namų. Yira 
ęilinrmas minčių impresijų; yra 
lavinimas teisingo (naudojimo 
kal'bos .pasikalbėjimuose ir pa- 
sakų sakyme; yra skaitymas ir 
dramatizavimas miškuose ir pa- 
vėsio kampuose ir akmenų au- 

kštumose, ku/rie pagelbsti tiek 
damig sutvėrime giminingos at- 
mosferos žaidimui ir svajojimui, 
ir paskučiausiai — tutfbut bran- 
giausiu pavidalu — yra didelė 
dirva išvystymui žinojimo gam- 
tos dinbtuvėr. 

Gal but 'konkretiškos iliustra- 
cijos (patarnaus geram .paaiški- 
nimui. 

Jauemų įLavinimas. 

Stovėkite nejudąs valandėlę 
su uždarytomis akimis; klausy- 
kite atydžiai, •paskui pasakykite, 
ką girdėjote. 

ŽiurSkite atydžiai j visas pu- 
ses, užsimerkite, ir pasakykite 
kas buvo matyta. 

įvardinkite dai'ktus (sėklas, 
gėles, ša'keles iir 1.1.) vien lytė- 
jimu su užme-Hktomis akimis. 

Nurodykite kiekvieną lizdą, 
sutiktą bevaikščiojant. 

Raskite visus kbavinius me- 

džius pakeliui. Imain-t vieną me- 

rli kiekvieną kartą, stebėsitės su- 

radę kiek medžių jus ir vaikai 
galėsite Įvardinti. 

Šie pasivaikščiojimai taipgi 
prisidės prie dvasios augimo di- 
deliam laipsnyje. Jie duos pa- 
matą sudraugavimui, kuris vė- 
lesniuose metuose nelengvai iš- 
augamas, : daugelis smagių at- 

siminimų "ūs apie šias mažas 
'keliones, v. .1 Ibent šie patjs 
pasivaikščiojimai, tnors retesni 
jaiimesnėse dienose, duos progą 
užsitikėjimui, idealams ir am- 

bicijai, Ikiuirie dažnai yra pilami 
ki*ų ausyse, dėl to. kad motina 
yra užimta mamuese. Vis vien. 
jus nepertrauksite pasivaikščioji- 
mų ir pasikalbėjimų, kuomet au- 

klėtuvės amžius "praeis. Jus da- 
rysite tai metas po metų, ir kiek- 
vienas metas 'padarys savo ž.i- 
ivojimą gamtos pasalkai metams 

slenkant, 'bet su jusų ivžsiintcre- 
savimu panagi n imiuii, iir dauge- 
liui knygų knygynų lentynose, 
da'bar gatavos jusų pagelbėjimui, 
tai (neturėtų buti sunku, nei ke- 
blu. 

Lietuviai Belaisviai, 

Lag. Soltau. 

651. Kovaliauskis Jonas g. 13 s. 

652. Kvedorius amtanas Kau- 
no gub. 110 pulk. 

653.Lučhi!na5 Adomas g. 1 s., 
Vilniaus gark ir pav. (ziauriad- 
praporščik) 
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Lag Spandau. 
654. Mielins Jonas g. 1 s., 

Kauno giuib Zarasų pav. Aknysta. 

Lag. Sprotau. 
655. Uuli-kausJkis Jurgis g. 1 s. 

656. Cernevičius Juozas g. 2 

s., Vilniaus gub., iš Šiaulių <]>irlk. 
657. Dulevičius 'g. 2 s., Katono 

110 irtuiltk. 
638. Ciaidul Juozas »g. 1 s., 

(dailininkas iš Vilniaus m. 

^59. (iarbatliauskis Jonas g. 7 
s., 116 Malojas. 'pulk. 

I 660. Jakutis Antanas g. 4 s., 

iš Šiaulių m. 

661. f.akutis Antanas g. 2 s. 

()()2. Liubausikas Aleksu miras 
g. 1 s.. Kalimo gub. Šiaulių pav. 
/agarų m. 

663. Leva-mlauskis Blažilu® g 
5 s. 

664. Paškevičius Izidorius £ 
1 a., Kaiinio gu!b. 

665. Petronis Juozas g. 1 s. 

3 \arv09 puHk. 4 rotos 
666. Rimšelis Kazys g. 1 s. 

Vilniaus guib. Šven. pav. Kalti- 
nėnų ,par. 

<>67. Voineitis Povilas g. 2 s. 

Lag. Tuchel. 

668. Žigulis Yiinfcas g. 1 s., 

(Žagu lis) 

Lag. Worms. 
66<). Čepėnas Antanas g. 1 s., 

Kauno Gulb. Zarasų 'pav. Antu- 
zavos v. Staniškių sod. 

670. Demikis Jonas g. 7 s., 
Kanuo gub. Panevėžio pav. J'.ir- 

žiij v. (dakt.) 
671. Malakauskis Jnjnias g. 6 s., 

Kauno gtuib. 
672. Voičiųs Stasys g. 2 s., 

Kaauno gitb. Šiaulių pav. \'dkš- 
įnių v. Darišikių sod. 

Lag Zorbst. 
673. Bogidanavičius Jonas g. 2 

s., Šiaulių m. 

674. Meiginis Juozas (privačiai 
šalp.) Kauno glulb. Ukmergės 'pav 
Švedasų v. Kunigiškių sod. 

675. Pogeris Izidorius g. 1 s., 
Kauno gub Zarasų pav. Obelių 
v. Ažubalių sod. 

676. Viduolįs Povjilas g. 2 s.. 

Kauino gub Panemunės v. Veb- 
riškių sod. 

Lag. Zossen. 
677. Ivronas Karbiis 'g. 4 s., 

(privačiai šelp.) 

Lag.Zvvikau. 
678. Ačomonis iKarollis g. 3 s., 

Vilniaus gu'b. Lidos 'pav. Rodu- 
nės v. Kivonįs sod. 

IŠDIRBA PROGĄ. 
"Tėvai", įklausia mažas sunus, 

"kas yra advokatas?" 
"Advoikatas? Xa, mano sai- 

nau, advokatas yra vyras, "kuris 
priveda du vyrus išsirengti mū- 

šiui, o paskui pats pabėga su 

jų drabužiais. 

lIElftitiAMEriKU 
IŠ SO. OMAHA, NEB. 

Pirmas Lietuvis kunigas eina 

armijon. — So. Omahos lietuvių 
kolionija turi garbę duoti Dėdei 
iSamui pirmą kunigą lietuvi. Vie- 
tinis lietuvių klebonas, kun. Jurgis 
Jonaiti:-, liuosnoriu pastojo Dėdės 
Samo tarnyston ir šiomis dienomis 
išvažiavo kariumenėn i Camp Tay- 
lor, Louisville, Ky., kur jis pastojo 
j kapelionų mokyklą. 

Per penkias savaites kapelionų 
mokykloje kunigai įvairių tikėjimų 
tarnauja kaipo paprasti kareiviai 
(kareiviai pirmos kliasos) sr ka- 
reiviška alga, valgiu, disciplina ir 
t. t. Po penkių savaičių tie, kurie 
gerai pereina kursą ir išlaiko 'kvo- 
tinius, pasiliek kariumenės kape- 
lionais su pirmojo leitenanto ran- 

ga. Kunigas Jonaitis po penkių 
savaičių tikisi patarnauti Dėdei 
Sanuii kapeliono rangoje. 

Kunigo Jonaičio išleistuvės i-: 
Om'aha buvo iškilmingos. Parapi- 
jonai ir draugai suteikė jam dau- 
geli dovanėlių — tarp jų kareivis- 
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ką laikrodėlį, nešiojama ant ran- 
kos. su blizgančiu nakties laiku ei- 

jferblatu. Iki geležinlketlno stoties 
l ji palydėjo apie 25 automobiliai 
draugu, pa/.jstaruiĮ ir'parapijonij. 

Kunigo Jonaičio vietoje pasiliko 
kun. A. Tt-iitoliunas iki t'am laikui, 1 

1 

j kol kun. Jonaitis arba sugrjž at^ 
įgal arb'a gatis kariško kapeliono 
Į vietą Suv. Valsti jų Armijoj. 

Daugelis žmonių stebėjosi, kad 
kunigas turėdamas ramią vietą pats 
ją mainytų ant povojingos ir sun- 
kios kapeliono vietos, bet kun. Jo- 
naitis atsakydavo: "^iais laikais 
niekas neturi tiesos !buti 'sliaekeriu' 
— kunigas ar ne'kumigas: ir aš no- 

nu savo patarnavimą atiduoti šia 
šaliai, nes ji kovoja už visų šalit; 
laisvę". 

Dr—aS' 

IŠ EASTON, PA. 
Tūlas Aleksandras Yirtelis, 

susirgęs balandžio 6 d. mirė 13 d. išsirgęs vieną sąvaitę. Velio- 
nis paėjo iš Kauuio gwb., Šiaulių 
pa v. 

Jisai Kantone išgyveno 6 mė- 
nesius, bet čia neturėjo nei drau- 
gų, nei gi m imi ų. Žinoma yra, 
kad jisai atvyko iš Albany, X. 
Y. Nepriklausė prie jokių drau- 
gi JŲ. 

Mirdamas turėjo $10.00, to- 
dėl niekas nenorėjo jo priimti ir 
palaidoti. 

Prisiėjo pavesti miestui, ku- 
ris butų siiuntęs i Philadelpbia 
sudeginimui. 

Tūlas graborius priėmė prie 
savęs, išlaikė 1 dieną ir reilkė- 
jo eiti po namus rinkti aukas. 
Žmonės .prijautė reikalui ir *la- 
bai retas atsisakė dėti kieik nors. 
Kiti davė ir po $1.00. Surinkta 
užtektinai ipadengimui visų iš- 
laidų. Velionis tapo palaidotas 
miesto kapinėse. 

Yra garbė vietiniams lietu- 
viams, ikad jie šiam reikalui at- 
jautė ir, kiek galėdami, ėjo 'pa- 
gelbon. Xors tai yra žmoganis 
apsileidimas, vienok, dar daug 
lietuvių vis nesujpramta svarbos 
priklausymo prie įvairių draugi- 
ją 

Daugiausiai darbavosi p. A. 
K. Ūsas. 

Lietuviai turėtų rašytis prie 
Susivienijimo Lietuvių Ameriko- 
je, iktiris aprūpins ligoje ir pasi- 
mirus prižiūrės, 'kpd lavonas 
butų 'palaidotas tinlkamoj vietoj 
ir be jokio rupesties (kitiems. 

Čia randasi 23T-ma StDA. kuo- 
pa, prie (kurios priklauso dauge- 
lis lietuvių. 

Korespondentas. 

IŠ GRAND RAFIDS, MICH. 
Pavyzdingos krikštynos- Ba- 

1 a tulžio 7 d. š. mvbiutvo p. F. 
Kluoniaus namuose Ikri'kštvnos., 
Besilinksminant p. F. 'KLuonius 
Užsiminė svečiams apie Lietu- 
vos reilkaltvs — išgavimu lais- 
vės mūsų tėvynei. Ji'ai papra- 
šė, kad visi paaukautų pagal iš-' 
galės j Nepingulm.ybės Fondą, 
Visi su noru simtiko sudėti ke- 
letą skatikų tam tikslui. 

Aukautojų surašas: 
L. Braškis $2.50 
T. Kluonis 1.00 
P. Butkus (podis) 1.00 

\. Abromavičiūtė (podė) .. 1.00 

M. Bitiiscckas 1.00 

J. Banius 1.00 
M. Kuliešius 100 
A. Kluanienė 5° 
A. G. Bernuotas 50 
P. Jankausikas 50 
M. Zokienė 5° 
Panelės Abromavičiūtės 
Marijona .25 
Agnieška 25 
L. Abromaitis i.og 

Viso aukų $12.00 
Pasiųs j X. P. Fondą. 

Velytina, kad naujas Kazi- 
mieras Vytautas užaugtų toj 
pačioj dvasioj, kaip ir jo tėvai. 

A. J. B. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
I*A. 

SLA. reikalai. Balandžio 7 d 
vietos S. L. A. kuopos susirinki- 
me balsavo už Centro Valdybo. 
narius, siusi rinkusieji davė balsus 
už sekančius kandidatus; Ant 

i» j<» ; 
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prez. —S t. <Gogužis gavo— 40 
bal., K. Jurgelionis 1. 
Ant vice-.prez. — I\ Živatokaius- 

D-re Baltrušaitienė 1. 
Ant rašt. — A. 1». Strimaitis 40, 
L Kitkauskas 1. 

Ant iždin. T. Paukštis gavo 40, 
K. Clugis gavo 1. 
Ant iž'do Globėjų — J. M. Da- 
nielius ir J. Segeviėius po — 40, 
T. Astiramskas ir J. N'eviaCkas 
gavo po t 
Amt Dalk.taro-'kvotėjo Dt. A. L. 
GraiOunas gavo 4°. 
Dr. Matulaitis r. 

Report. 

IŠ NEWARK, N. J. 
Laisvės Paskolos reikale. SL 

A. kuopos susirinkimas. Balan- 
džio 14 d. buvo susirimkimėlis, 
kuriame apkalbėta Laisvės pa- 
skolos reilkalai. Po apkalboj i- 
mui nutarta išrinkti tam tikrą 
komisiją veikimui. 

'Balandžio 14 d. buvo susirin- 
kim|as SLA. 245-tos kuopos, Su- 
sirinkime tapo išrinktas M. Trus- 
ka delegatu Į Susivienijimo Lie- 
tnvvių Amerikoje seimai. 

Nutarta paaukauti $10.00 i 
Lietuvos Neprigulmjybės Fondą. 

Po susirinkimui 'būrelis vieti- 
niu įgerų tėvynainių įsteigė sky- 
rių 1 Lietuvos Xe,prigulmybės 
Fondo. Yaldybon inėjo; F. Lu- 
kšis, pirm., M. Truskas, rast.. 
A. Žuigžda, kasieriumu 

Pradžiai paaukauta šiaip: po 
$r.oo: P. Lukšas, A. Žiugžda, 
V, Pramis. Po 50c.: M. Truska 
V. K. Puodžiūnas ir A. Alekna, j 
Viso $4.50. 

Skyrius laikys susirinkimus 
ketvirtą utarnimka 'kiekvieno 
mėnesio. 

Korespondentas 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 
Lietuviai dalyvauja parodoje 

Cia atsibuvo didelė Laisvės Pa- 
skolos reikale paroda. Tarp kitų 
joje dalyvavo ir lietuviai. Iš viso 
jų buvo suvirs 500. 

Buvo gražiai papuoštas veži 
mas ir dvi merginos, viena apsi- 
rengusi lietuvišku typu, kita-g 
amerikonišku. 

Dalyvavo mažųjų vyčių būre- 
lis, iš La\vrence, kurį vedė p 
Ant. Grigaitis. 

Pp. M. Yenis, Pranas Strakaus- 
kas ir J. E. Karosas bi^vo mar- 

ša Įkais. 
P-ia M. Ašmiausikienė vado- 

vavo lietuvaičių bureliui. 
Svetimtaučiai žiurėjo Į lietu- 

vių skyrių su žingeidumai. 
VI. P—as 

IŠ OMAHA, NEBR. 

Sumušė lietuvę. Tūla lietuvė. 
Margareta Serby, 32 metų am- 

žiaus, tapo apmaušta trijų mer- 

ginų, dirbančių su ja Morris and 
Cc. skerdyklose. Ją apmušė, 
kaip sakoma, už išsireiškimus 
priešiingus šiai šaliai. Ją suareš- 
tuota ir nuvesta kalėjimam 

Tai yra vienas iš daugelio pa- 
vyzdžių, kad dabartiniu laiku 
reikia žinoti, kas kalbama. Da- 
bai nėra baikos įkalbėti dalyikus. 
kurie gali jžeisti čia gyvenan- 
čius ir lojališkus žmonės. 

Lietuviai jau ne pirmu sy- 
kiu pasirodo blogoj šviesoj, iš 
to jau naudos negali buti nei 
ypatai, kum išsireišikia, nei lietu- 
vių tautai abelniai. 

Atėjo laikas, kad lietuviai turi 
pasirodyti ištikimi šiam kraštui, 
o tada (bus galima tikėtis pa- 
ramos, kuomet pasirodys pato- 
gus kulkas. 

Nekurie lietuviai darbuojasi, 
idant pakėlus lietuvių vardą sve- 

timtaučių akyse, o šios rūšies 
atsitikimai tam Vi rbui labai pa- 
kenkia. Tėvynainis. 

IŠ WORCESTER, MASS. 
Vakaras. Amerikos Lietuvių 

Tautiinės Sandaros 16-ta kuopa 
ir Lietuvių Benas rengia milži- 
nišką koncertą, (kuris įvyks ge- 
gužio 5 d. šių m., A. O- 11: 

Trumjbull Sj:. 
Koncerte # dalyvaus Naujos 

Anglijos solistai bei solistės ir 

^rieš Lietuvių Benas K -as. 

1 
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Žinios Žinelės. 

New Britain, Conn. 

= Lietuvių tarpe šiame mies- 
te nuo balandžio 5 <1. ilki 13 d. 
191K m. mirė 6 ypatos nuo plau- 
čių uždegimo. L. S— as: 

I 
Valparaiso, Ind. 

— Balaindžio 13 d. ALRKM. 
S. 2-ra kuopa buvo surengusi 
vakarėlį. Programą išpildyti 
žadėjo atvažiuoti chicagiečiai, 
bet kasžin dėl kokių priežasčių 
jie neatvylko, tokiu budu pro- 
gramas neilgai tęsėsi. 

Chicago, Heights, 111. 
— Balandžio 10 <1. mirė Jo- 

nas Bartošius, 23 metu amžiaus 
Velionis sirgo tik kelias dienas, 
priklausė prie ;LDM. Kliubo. 
Paėjo iš Kauno gub-, Raseinių 
pav., Stulgių parap. 

= Balandžio 16 d. buvo riin- 
kimp.s aldermanų. Tarp kitų 
išrinktas ir vienas lietuvis, tū- 
las Antanas Srėbalius. Turėjo 
du oponentus, bet pavyko juos 
sumušti. 

Moundsville, W. Va. 
= Čia ištiko nelaimė tulą J. 

Latvėną. Jis tapo stinlkiai su- 
žeistas ir išgulėjo liigonbutyj 
keturis mėnesiais. Sugrįžus iš 
ligonhučio, angliakasių parodoj 
kišenvagiai ištraukė jam $122.40 
l\aip ilgai išsirgęs ir netekęs pi- 
nigų, jisai randasi kėblame padė- 
jime. 

3hamokin; Pa. 

—- Balandžio 14 d. miič tū- 
las Antanas Sakalauskas po su- 

žeidimui Luke Fidder kasyklo- 
se. Išsirį*o C mėnesius. 

Velionis paėjo iš Suvalkų gub., 
Bartininkų parap. Amerikoj iš- 
gyveno 27 metus. Paliko clide- 
iani nuliudime moterj ir iketiuris 
vaikus. Priklausė prie Šv. Ka- 
zimiero Draugystės. 

Ashland, Pa. 
= Vietiniame ligoinbutyje mi- 

rė Tamošius Blusius, 56 mett: 
imžiaus. \"ėlionis paliko mote- 

rj ir 6 vaikus dideliame nuliudK 
ne. 

Jisai priklausė prie Šv. Ka- 
zimiero Draugystės. Pala'lotas 
Nii bažnytinėmis apeigomis ir 
naujose kapinėse paguldytas. 

Waukegan. 111. 

— Balandžio 14 d. Šv. Bal- 
tramiejaus Dr-ja Lietuvių sve- 

tainėje pastatė scenoje veikalą 
'Karė". Taipgi sulošta komedi- 
ją "Nenorėjai duonos, grauži 
plyta". 

Gardner, Mass. 
= Balandžio 10 <1. mirė Vla- 

das Šairainauskas. Jisai mirt 

\Yesley ligonbiuityje Chicagoje. 
bet tapo pargabentas j Gard 
ner, Mass. z 

Velionis buvo 23 metu am- 

žiaus; paėjo iš Kauno gub., Za- 
rasų -pav., Suvainiškiu parap. 

Philadelphia, Pa. 

== Vietiniai lietuviai darbuo-' 
jasi Laisvės Bondsų pardavinė- 
jimu. Turėjo susirinkimus ko- 
vo 19 ir 26 d. Taipgi balandžic 
2 ir 5 d.. Badandžio 2 d. susi- 
rinko apie 500 žmonių, kurie 
užsirašė $5,000 vertės bondsų. 

So. Boston, Mass. 

=*= Balandžio 15 d. vietiniai 
lietuviai turėjo susirinkimą ap- 
kalbėjlmtii reikalo kaslink Lais- 
vės Bondsų pirkimo. Susirin- 
kę paėmė už $2.000. 

— DLK. Keistučio Draugija 
paėmė bondsų už $500.00. 

Taylor Springs, 111. 

= Darbai čia yra anglių ka- 
syklose- Yra viena cino dirbtu- 
vė. Joje dirba vien ispanai ir 

mexikona'. 
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= Kovo 15 <t. angliakasykloj 
patiko nelaimė tulą Prainą Skel- 
tj. Akmuo u/Jkrito ant jo ir 
sunkiai sužeidė. Jisai tapo nu- 
vežtas j Ilillsboro liponhutj. 

Lowell, Mass. 
— Balandžio 7 d. atsibuvo 

prakalbos TMD. 5/-tos įkuopos. 
Kalbėtojais buvo Z. Jankauskas 
ir J. Strimaitis. Pirmas kalbė- 
jo Z. Jainkausikas apie Lo\ve!l 
lietuvių' reikalus. Kvietė rašy- 
tis prie TMD. 

J. Strimaitis (kalbėjo apie jau- 
mimą, ragirro rašytis (prie drau- 
giją 

Worcester, Mass. 
= Balandžio 9 d. tapo su- 

areštuotas Mateušas Žostautas, 
50 metu amžiaus už tai, kad 
šalia an^lų "tankos", kur buvo 
pardavinėjami laisvės bondsai, 
jisai ragino kibus nepirkti. Jisai 
turėjo užsimokėti $10 barsrrvės 
ir pirkti bo'ndsn. 

Brooklyn, N. Y. 
= Greita mirčia mirė Anta- 

nas Baltrūnas. Kovo 31 d nu- 

vyko Į svečius pas savo pažįsta- 
mu" j WilliamĮsbury ir ten besi- 
svečiuodamas balandžio 2 d. i-iai- 
ga mirė. Velionis buvo 36 me- 

tų amržiaus, nevedęs. Paėjo iš 
Kauno gub. .priklausė prie S.L. 
A. 76-tos Ikuopos. 

= 'Balandžio 4 d. pasimirė 
p-lė Aleksiuniutė, apie 20 metų 
amžiaus, čiagimė. 

Paterson, N. J. 
== Balandžio 6 d. TMD. kuo- 

pa 'bendrai su Passaic kuopa 
suruošė vakarą, (kuriame suvai- 
dinta kontedija "Gyvieji Nabaš- 
ninkai". Publikos prisirinko 
pilna svetainė. 

= Darbai dabartiniu laiku ei- 
na gerai. Lietuvių skaičius pa- 
stanuoju laiku padidėjo ir, ma- 

noma, dabar yra apie 1,200 — 

1,500 ypatų. 

Tono, Wash. 
= Darbai eima gerai anglių 

kasyklose ir lentų pjovyklose. 
Mainieriam mtokama po 70c. už 

toną; gerai dirbant galima pa- 
daryti nuo S7 iki $12 dienai. 

Pjovyklose dirbama 8 valan- 
das dienoj ir mokama -paprastam 
darbininkui $3.50 į dieną. 

So. Boston, Mass. 
= įSubatoje, balandžio 13 d. 

Lietuvių salėje "Gabijos" drau- 
gija pastatė scenoje "Kaminakrė- 
tis ir Malūnininkas". Chorą di- 
rigavo pats autorius, p. M. Pet- 
rauskas. Vaidinimas ir dainos 

pavyko. 

Girardville, Pa 
= Balandžio 10 d. anglių ika- 

syfolose tnpo sun/kiai sužeistas 

lietuvis Vincas Šermjukšnis. Ma- 
noma, kad jam besirengiant 
prie sovimo anglies, dinamitas 
sprogo. Nelaimingam tapo nu- 

kirstos abi kojos ir šiai/p sužeis- 
tas kurias. Dabartiniu laiku 
randasi Ashland Pa. ligonbutyj. 
Jisai yra 26 metu amžiaus ir 

nevedęs. 

Bridgeport, Conn. 
= Balandžio 2 d. tūlas M. G., 

parėjęs namo girtas, norėjo sa- 

vo moterį inoižudyti, o paskui 
ir pats save; 'bet mpteris, pama- 
čiusi pavojų, pabėgo. M. G. iš- 

gėrė nuodu, nuo kurių greit 
numirė. Jisai, išgėręs nuodus, 
pradėjo šaukti, bet aplinkiniai 
žmonės neatkreipė atydos i tai. 
Buvo 11 vai. nakties, kada tū- 

las groserninkas, išgirdęs nepa- 

prastą šaiuksmą, inėjo stubon, 
ikur rado pojuodusj uogų. Gro- 
serninkas tuoj aus t aėmiė vyrą, 

Įdėjo autompbiliun ir nuvežė Sv. 
Vincento ligonbutiti. Bet jau 
buvo pervėlu. 

I 

Divernon, 111. 
= Iš šio miesto kariumenėn 

paimta du lietuviai: Kazys Ra- 
čaitis ir Ant. Geignis. Abu pri- 
klauso prie SLA 9-tos kuopos. 
* t- v"<;~ 
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LtetuviŲ Savaitini* laikraštis 
"LIETUVA" 

Lei&la Lithjanlan Publishing Co. 
"514 W. 33rd St. Chlcaga 111. 

n^daktorlus Adv. Bronius K. Balutis. 

Vldi laiškai, korespondencijos Ir 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo buti pažymėti auto- 
riau* parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
■avo tikrą pravardę Redakcijos zl- 
u lai. 

Redakcija pasilieka sau teisę pri- 
siųstus Jai rankraščius taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavas autoriui, bus Jam gr<*- 
irnami tik tuomet, Jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
ho« ženklelių. 

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

Apžvalga. 
Trur tranilalion filecl with tiic poMmaster 

at Chicago, 111., on 24th <lay of April 
1V!8. an remiircri by thr act oi Octobrr 6. 
1917. 

AR LIETUVIAI 
••NEGEISTINI"? 

Iš įvairiu pusių mrs turime 
nurodymai, Ikad lietuviu vardas, 
ačiu akiplėšų pi /pagandai, tapo 
suterštas šios šalies opinijoj. 
• Vu'.riose vi-tose lietuviai susi- 
tinka su Amerikonų mažiau-ar- 

daugiau aiškiu neprielankumu, ar 

bent šaltumu. 

•Prie nekuriu didžiųjų Ame- 
rikoniškų reda'kcijų lietuviai, no- 

rintieji savo reikalus perstatyti, 
arba visai negali prieiti, arba pri- 
eina labai sunkiai. Nekuriose 
vietose, kaip teko patirti, lie- 
tuviams daryta išmetinėjimai, 
huk jie es;į "sliakeriai ir neat- 

lieka savo užduočių sulyg sios 
šalies tinkamai, tofiel ir negali 
jie tikėtis nei užuojautos, nei pa- 
ramos iš šios šalies. Mūsų laik- 
raščiams yra sunkiausiai išgauti 
paliuosavima nuo angliškų verti- 
mų, nors kaip pastebėta net ne- 

'kurie vokiškieji laikraščiai tuos 

paHuosavimus yra 'gavę. 
Iš daugelio vietų darbininkai 

nusisikundžia, kad jų neikuriuose 
vietose nepriima darbam, arba iš 

kitų paleidžia be jokios matomos 

priežasties. 
Visa tai parodo, kad lietuviai 

yrailyg .po mivožurra, kad jais ne- 

pasitikima. Pagalios tokios 'nuo- 

monės patvirtinimą teko girdė- 
ti ir nuo žmonių, kurie -privalo 
žinoti, kaip amerikoniškos sfe- 
ros j lietuvius žiur;. Sulyg šitų 
žmonių, į lietuvius pradedama 
žtuireti, kaipo j "negeistinus" 
Amerikos gyventojus. Lietu- 
viai esą ir korejieėyįai — tai dau- 
giausiai "aidoblistai" ir kaipo 
toki — "negeistini". Nesistebė- 
kite todėl esą, jeigu jųsų reika- 
ii ne taip eina, kaip jus lietu- 

T>ai, geistumėte. iKas pažįsta 
esą lietuvius arčiaus, tas žino, 
kad tokia nuomonė klaidinga, 
kad lietuviai savo di lžiumoje yra 
tvarkus ir geri uiilečiai, bet 
jųs esą turite "huutčių" rėksnių, 
kurie jųsų vardui daug blogo 
padaro, nes blogumus esą iš ša- 
lies visados greičiau patėmyja 
negu gerumus. 

Ir iš viršpadarytų patėmijimų 
išrodo, kad taip yra. Visokio 
mončraus lieatvteki bolševikai: 
visokios "drąsios" ii" .podraug 
kvailos neįkurių mūsų rėksnių 
kalbos; visoki begėdiški šmei- 
žimai lietuviškų griovių "atža- 

gareiviais, parsidavusiais vokie- 
čiams" (ikaip tai padarė toji ne- 

va Amierikos Lietuvių Darbi- 
ninkų Taryba); susidėjimas tos 

tarybos su bolševikiška ir aidob- 
listiška "Liaudies Taryba' — 

visa tai ir daugelis ■panašių kvai- 

lų darbelių suteršė lietuvių ge- 
rą vardą Amer'kos akyse. 

tuoktos is to pasekmes gaLi 
b liti, dabar sunku ir permatyti, 
bet aišku, kad taip neprivalo ir 

negali buti. Amerikos lietuviai 
negaili pakęsti, kad barelis aki- 
plėšų ir ivairioa rųšies avantu- 

ristij dairytų skriaudą geram, 
lietuviu vardui ir jų interesams. 

Męs gerai žinome, kad išsky- 
rus mentką būrelį tų ineramių 
gaivalų, 99% lietuvių yra vieni 
i? Tamiausių ir ištikimiausių šios 
šalies piliečių, ki'rie atlioka savo 

pareigas sulyg šios šalies teisim- 
gai ir šventai. 

T>abar, kiuomet Amerika vis 

giliau įžengia karėn, šios šalies 
valdžia ir įmonės negali pasi- 
įkęsti visokių, kad ir neva "ne- 

kaltų," įvelegališkų prijovų. Da- 
bar nėra vidurinės ar neutrališ- 
kos pozicijos. Jųs esate arba 

lojališkas amerikietis, arba išcla-1 
v įkas. N'edyvai todėl, kad dabar 
dabojami, ypai. Įvairiu tautu at- 

eiviai. 
Ar lietuviai gali ikęsti ir lank- 

ti. kol ant jų užspaus neištiki- 
mybės antspaudą? Laikas su- 

krusti. Yra didis laikas geriaus 
susiorganizuoti lietuiviam ir ben- 
dru savo veikimu jtikrinti šios 
šalies opiniją ir valdiškas s.'e- 
ras, kad lietuviai nėra toki, kaip 
kad apie juos mano, sprendžiant 
iš tu rėksniu, nenuoramų, bolše- 
vikišku avanturistu, Ikurių ran- 

dasi kiekvienoj tautoj ir kurių 
męs taipgi turime nelaimę tar- 

jk* savęs turėti. 

Skaitlingas pirkimas Laisvės 
bondsii ir užairašinėjinras jit 
per lietuviu skyrius yra vienas 
būdas, kuris šiuom sykiu gali 
lietu viants .pagelbėti nusiplauti 
tą neužtarnautą ir pažeminančią 
juos dėmę. 

Bukite lojaiiš*>ki—Pirkite Lais- 
vės bondstts! l.arykit viską, 
kuom tik gaiit: prigel' t šiai 
šaliai, kuri j.m priglaudė! 

LIETUVIŠKI BOLŠEVIKAI 
KOVOS PRIEŠ LIETU- 

VOS NEPRIGULMYBĘ. 
Kuomet bolševikas Trockis su 

kitais vedė taikos derybas su vo- 

kiečiais Lietuviu 1'rastoj, bolševiku 

į valdžia tikėjosi netrukus galėsianti 
Iatgauti Lietuvą. Xors ji Trockio 

lupomis neva buvo už Lietuvos 

laisvę ir apsisprendimą, bet ta Lie- 
tuvos laisvė turėjo 'buti, žinoma, 
bolševikiška. Petrogrado bolševiką1 
busiančiai "laisvai" Lietuvai pas- 

kyrė jau ir savus "ministerius", 
arba kaip jie vadina "komisarus". 

Ponas Kapsukas, buvusia ameri- 
kiečiu "Kovos" redaktorius, tapo 
paskirtas lokiu ietuvos ministeriu 
o ponas Aleksa, kitas lietuviškas 

bolševikas, buvo nuskirtas jo pa- 

gelbininku. Jie savo darbą pradėjo 
nuo to, kada e>opropriavo Lietuvių 
Centralini Komitetą, šelpiantį lie- 
tuvius pabėgėlius, .sykiu su visomis 

jo įstaigomis, o kiek vėliaus sua- 

reštavo ir išvaikė ir dideliais var- 

Įgais sutvertą Lentrahnę kusi jos 

I Lietuvių Tarybą, kuri rūpinosi 
Lietuvos politiška ateitim. 

Nebuvo aišku, kam jie turėtų 
areštuoti organizaciją, kuri rūpi- 
nosi išgavimui Lietuvai laisvės 
pilnos neprigulmybės. liet vėliaus 

paaiškėjo. 
P-as Yčas, užgriebus Centralinį 

Komitetą, turėjo pasikalbėjimą 
su bolševikų "ministeriu" Kapsu- 
ku ir, kaip "Keleivis" paduoda tą 
jų ipasikalbėjima, bolševikai žiuri 
j Lietuvos ateitj se-ančiai: 
Yčas klausia Kapsuko: 

'Aš norėčiau žinoti, kokios Lie- 
tuvos reik'alais jus rūpinatės ir 
ar ikovosite už nepriklausomą 
Lietuvą? 
Į tai Kapsukas vardan Lietuviš- 

kų bolševikų ir kaipo busimas 
Lietuvos "mini:teris" taip atsako: 

"Męs pripažįstame apsispren- •; # 

dimo teisę kiekvienai .tautai, bet 
tas nereiškia dar nepriklauso- 
mybės ir todėl męs tuo vado- 
vaudamiesi nekovojame už 
Lietu, js nepriklausomybę. Męs 
vadovaujamės tautų ir Lietu- 
vos proletariato reikalais. Ka- 
dangi nepriklausomoje Lietu- 

voje tie reikalai gali nukentėti, 
tad męs atmetame ne;, ri'klau- 
somybę ir prieš šią idėją kovo- 
sime. Lietuva laimėtų tik ta- 

da, jei j vyktų visam pasauly 
Į tokia pat kaip Rusuose prole- 

tarų revoliucija. Ir šis nutsų 
vyršiausis tikslas. ^ 
Yčas klausia toliams: 

"Na. o jeigu kitose šalyse 
tokios revoliucijos neįvyktų, ar 

išsilaikytų tokia tvarka čia 
Rusuose? 
Kapsukas atsako: 

Tai visai negalimas daiktas. 
Rusų revoliucijos ir proleta- 
riato laimėjimai galimi tiktai 
visam pasauliui revoliuciją pa- 
darius. Dabar skelbiamoji Lie- 
tuvos nepriklausomybė yra 
liktai jrankis vokiečių impe- 
rialistais." 
Iš to( aiškiai galima spprasti 

musų bolševikų protavimą ir jų| 
poziciją kasli.nkj Lietuvos. Jie 
geidžia bolševiikiško surėdymo 
Lietuvoj — tokio surėdymo kaip 
Rusijoj ir tai kad Lietuva nei 

tokį surėdymą turėtų r i pa Li 
sau, bet tik kaipo Rusijos chlis., 

"Męs stovėsim už r>lačią Lie- 

tuvos autonomiją" ,po nu su, — 

sako toliaus Kaipsulkas. 
Jie pripažįsta, kad Rusijos bol- 

ševikiškas surėdym'as nedali iš- 
> i 1 i 'n y t i ir neišsilaikis, jeigu ki- 
to?- šalys nepadarys to pat pas 
save.- Vadinasi, tas jų surėdy- 
mas turės tuomet žlugti Rusijoj 
ir -kas po to R u.'.joj 'bus, jie pa- 
tą s nežino. Savo Ikeliini jie Lietu- 

vą rakina prie Rusijos vežimo, 
nors iki šiolei jie galėjo paste- 
bėti, kad kitos šalis visai nesi- 
skubina Rusiško bolševizmo sek- 
ti ir !kad todėl, anot jų loctio 
prisipažinimo, Rusijos bolševiz- 
mas negalės išsilaikyti. 

Dabar skelbiamąja Lietuvos 
neprigulmybę jie vadina tiktai 

įrankiu "vokiečių imperialis- 
tams," bet jie, ir pasaulis, jau 
turėjo iki šiolei progą aiškiai 
oerstikrinti, kad geriausiu įrankiu 
vokiškiems imperialistams pasi- 
rodė kaip sykis bolševikiška Le- 

nino. Trockio et Uit 11 i q u a 11 

i politika, o Lietuvos neprigul- 
nvbės šalininkai kaip buvo taip 
ir yra arš: tįsiais vokišku inipe- 
rialist" priešais. 

Tokiu budu matome, kaip bol- 
ševiku (neišmintinga politika galų 
gale užkenkia ne t ilk jų locnos 
tėvynės reikalams, bet ir reika- 
lams to paties proletariato, už 

kurį jie sakosi kovoja. 

KAD TURĖTŲ RAGUS- 
VISĄ SVIETĄ IŠBADYTŲ. 

Vienas musų laikraštis, simpa- 
tizuojantis bolševikizmui, talpina 
"Kelias mintis apie M. Yčą". Pa- 

pasakojęs apie tai. kad Rusijos 
bolševikai suareštavo Voroneže 

Lietuvių Tautos Tarybą, autorius 
dargi pasirašęs "Inteligentu", spė- 
ja, k'ad ten turėjo būti suareštuo- 

tas ir M. Yčas. Žmonėms, kurie 
pažįsta Yčą ir tiems, kurie turi 

smegenų lygsvarą, gal bus žingei- 
di! pamatyti, kaip klajoja mintįs 
ir norai žmonių, nusigėrusių bol- 
ševikišku fan'atizmu. Štai kaip ne- 

kurie vyrai moka piktai kvatoti, ir 
not sakydami, kad jie visai nesi- 

juokia: 
"Po šimts pypkių, — rašo j'.s 

apie p. Yčo menamą areštavimą, 
* 

—męs gyvename įdomiais lai- 
kai?, prieteliai. Čia žmogus [su- 
prask: YČas] viešėjo Xew York 
\Ya!dorf-Astorija ir žadėjo 
kraustytis į Plaza Iiotel, ar į As- 
tor'ą... o galų gale nudardėjo j 
Voronežo kalėjimą. 

Ak, aš nesidžiaugiu iš žmo- 

gaus nelaimės. Aš tikiu, kad jisai 
turės barščių ivalias (•daugiau, 
negu Kapsukas -turėjo Suvalkuo- 
se) [Suprask: kalėjime]; turės 
duono* ir cukraus ir papirosu. 
Lai dievulis jam padeda''. 
Po to jis piešia tokį Yčo j>ort- 

retą. ko teisingas žmogus negali 
kitaip pavadinti, tik įgrynu šmei- 
žtu ir žmogaus juodinimu: 

"Kas tai lnivo Yčas? — klau- 
sia jis, ir atsako: "T'ai žmogus, 
kuris buvo švelniai įsitikėjęs (?) 
kad carizmas negrius. Buržua- 
zinė nuosavybė jam buvo šventa. 
Politika viešpataujančių Iklesų 
tai 'buvo jo politika... Eidamas 
savo keliu, Yčas nepaisė šv'aru- 
nio etikos. Pas jj tikslas visuo- 
met 'pateisindavo įrankius. 
'Poliaus, išvadžiodamas, kad 

Yčas esąs '"atžagareiviškas" bur- 
žuazijos ir inteligentijos atsto- 
vas grasina, kad "ateis ir jai Iktio- 
:net nors dienos rūstybės", kaip 
kad esą atėjo Yčui. 

r skaitant tekius klajojimus, 
renoroms prisinien'a teisingi žodžiai 
apie tą sutvėrimą, apie kurį sako- 
mą, kad jis išbadytų visą pasaulį 
jeigu tik jam Dievas butų ragus 
davęs. 

BĖDA, KAD KŪKALIŲ YRA 
DAUGIAU NEGU KVIEČIŲ- 

Vienas socialistų laikraštis taip 
apibudina didumą savo "draugų", 
kurie, kaip tas gerai žinoma, skaito 
save "susipratusiais'' kas jų sup- 
ratimu yra geriausiu visažinystės 
atestatu. 

"Žmogus tik tas save skaito 
viską žinančiu, kurijj negali su- 

prasti ir tiek, 'k'ad jis nieko ne- 

žino. Mūsų tarpe, ypač tarpe 
f.ąi.mgiečių [Socialistų Sąjun- 
goj], labai daug ya tokių. Jie 
persistato viską suprantančiais, 
visus gyvenimo Mausimus rišan- 
čiai? ir "neklaidingai" išrišan- 
čiais, bet deja, ne^ail suprasti 
to, kad jie niiko nežino. 

*!:*Bėda su tokiais, kurie nieko 
nežino, bet didesnė bėd'a su to- 

kiais, kurie nieko nežino ir ne- 

supranta, kad jie nežino". 
(Ii didžiausia bėda yra tuomet. 

kada panašios rūšies "nekl'aulingi" 
pimonės pakliūva j minių vadovus. 

ITuomet jie gyvenime pridirba ko- 
sės, nelyginant kaip bolševikai fa- 
natikai pridirbo Rusijoj. 

Keletas 2iniy Apie Rengiamą Nauja Dienrašti, 
Ė » "• 

-a 
# 

» 

Pasirodžius pereitam "Lietu- 
vos" mimjeryj trumpam praneši- 
mui apie steigimu tautinio lie- 
tuviu dienraščio Chicagoje, at- 
eina daug užklausimu apie to- 
li 111 e s 11 i u s paaiškini miu s. 

Tas parodo žmonių užsiinte- 
resavimą šiuo reikalu ir jų norai 
turėti rimtą dienraštį, kuriame 
butu kuodaugiausiai teisingu ži- 
nių, gerų pamdkinimų žmonėms, 

I smagių pasiskaitymų ir 1.1. 

Šiuo laiku paduodame pluoštelį 
žinių apie šito naujo dienraščio 
steigimą: .kaip tas darbas prasi- 
dėjo, ki..p jis yra varomas, kaip 
yra sutvarkytas ir t. t. 

Dienraščio sumanymas. 

Kaip Chicaęoje, tai ir kituo- 
se miestuose žmonės jau nuo se- 

nai kalbėjo apie tai, kad geras 
dienraštis yra būtinai reikalin- 
gas. Laikraščiuose taipgi pasi 
rodydavo straipsnių su užklau 
simais ir išmetinėjimais, kodė 
vidurinės sriovės žmonės, kurii 
yra daugiausiai Amerikoj, neiku 
ria žm.onišfko dienraščio, kuris 
ne,pjudytu vienu sa.ii kitais, ne- 

užsiimtų koliojimais ir barniais 
bet varytų rimtą kultūrišką ii 

apšvictos darbų tarp musų <m.o 

nių? 
Chicagiečiai pagalios pradėji 

apie šitą reikalą rimčiau svarsty- 

ti privatiskai ir susirinkimuose 
Pasirodė, kad visi, ko tik nepa 
klausei, vienu balsu reikalavc 
pradėti darbą ir visi žadėjo sa- 

vo paramą, jeigu tik pradės nau- 

ją rinitą dienraštį tverti. 
'Porą savaičių atgal tapo su- 

šaulktas susirinkimas iš tų, ku- 
rie tam reikalui* pritaria. Susi- 
rinkimas atsibuvo Mildos svetai- 
nėje Chicagoje ir čia, (plačiai ap- 
kalbėjus visą reikalą, nutarta 

i) 'kad naujo dienraščio būtinai 
reikia; 2) kad tdk j 'dienraštį 
organizuoti rei'k tuoj aus ir 3) 
kad šitą darbą, sulyg kitų ko- 

lioinijų patarimo, turėtų čilkagie- 
čiams padėti. 

Čia pat susirinkusieji paėmt 
pradžią už apie porą tuk'stančiv 
doliarių šėrų naujai organizuo 
j am am dienraščiui. 

I 

Kaip eina dienraščio organizavi- 
mas" 

Pirmiausiai kilo klausimas, ar 

reik organizuoti visai niaują kor- 
poraciją, pirkti visas naujas ma- 

šinas, spaustuvę ir 1.1., ar pa- 
sinaudoti kokiu nors iš esančių 
laikraščių, permainius ji iš sa- 

vaitinio j dienraštį. 
Apsvarsčius reikalą plačiau ii 

aipskaitliavus, .prieita .prie tokios 
nuomonės; 

Supirkimas visų naujų spaus- 
tuvės mašinų (linotypų, presų, 
raidžių ir įtaisymu) atsieitų ma- 

žiaiusiai (keliolika tūkstančių do- 
liariii. Apart U> reiktų tureli 

pagamintų pinigų tiek, kad butų 
užtikrintos visos dienraščio iš- 
laidos iper vienus metus iš'kalno, 
kol pelinas pradės eiti iš prenu- 
meratų ir apgarsinimų. Dienraš- 
čio išleidinėjimas per vienus me- 

tus (šikaitant dėl pradžios ant Į 
apie 5.000 skaitytoju) atsieina, 
kaip aipskaitliuojama, apie tris- 

lešimts tūkstančių doliarių. Va- 
dinasi, pridėjus prie to uar ke- 
liolika tūkstančių doliarių spaus- 
tuvės -įrengimui, aiškiui ikiek reik 
gyvų pinigų turėti, norint visai 
uaują dienrašti suorganizuoti. 

Daug lengviau yra Ikuomet prie 
to ^prisideda jau einantis laikraš- 
tis su įrengta spaustuve ir t. t., 
nes tuomet jau ir skaitytojų ir 
apgarsinimų yra nuo pat pra- 
džios ir ne re ilk gyvų pinigų iš- 
leisti pirkimui naujų mašinų ir 
spaustuvės įtaisymui. 

Turint jau einantį laikraštį, 
reik tik sudėti tiek pinigų, 
kad hutų iškahio užtikrintos vi- 
sos išlaidos, kokios gali būti, kol 
dienraštis -kaip reifl< bizniui- įneis- 

Taigi dienraščio sumanytojų 
būrelis, visa tai apsvarstęs, 'pra- 
dėjo vesti derybas su "Lietu- 
vos" išleistuve. ("Lietuvos" lei- 

dėjai nei redakcija pirm to visai 

nebuvo kviečiami į tuos susirin- 
kimais, nes sun^rny tojai inorė- 

jo reikalą. apkalbSti be jų). "'Lie- 
tuvos" leidėjai, kuomet jiems vi- 

są dalyką perstatyta, sutiko prie 
dienraščio prisidėti su visa savo 

spaustuve ir 'pakeisti "Lietuvą" 
j dienraštį, jeigu bus sinrinkta 
užtektinai pinigų, kad galima bu- 

tų dapirkti didžiulj presą dieni- 
nio laikraščio spausdinimui ir 

padengimui tokio dienraščio iš- 

ika.ščių nors per pusę metų iš- 
kalu o. 

"Lietuvos" spaustuvę ir iki to- 

kį turtą apdainuoja tam tikra 

pačių narių šer-holderių komi- 
sija -per savo ekspertus ir dabar- 
tiniai "Lietuvos" savininkai ne- 

reikalauja už tai 'pinigų, ,bet 

•jauna už tai šėrais .prie dienraš- 
čio. 

Pinigus žada greit surinkti. 
Susirinkimas po to nutarė, kad 

•uomet \ a reikalinga surinkti 
įenia/.iau $20,000, kad dienraštis 
šsyk stotu ant tvirtų kojų ir 
cad jam nereiktų "mjyčytis" su 

;kolomis nuo pat pradžių kas, 
caip parodo jau dabar gyvoj ant i 
<iti dienraščiai, visai pakerta ko- 
jas. 

Skaitlingas organizatorių susi- 
rinkimas išreiškė niuomįonę, kad 
uirinkti tokią sumą taus galima 
'r taus nesunku, ir kad reik su- 

rinkti greitai, kad apie vasaros 

oabaigą jau galimą tautu pradėti 
leisti dienrašti. Paskirta, kad 
visa minėta suma tautų sumokėta 
n c vėliaus i d. rugpjiuičio (Au- 
gusto) šiu metų. Dienraštis tuo- 
tiet netrukus po to galėtų pasi- 
rodyti. 

Vienos dalies arta a šėro kaina 
nustatyta $10. 

Pinigai visų dalininkų, >priside- 
lančių prie naujo dienraščio iš- 
leidimo, yra sudėti ir laikomi 
Universal State Banke Chicago- 
l'e. Bankas už tai išduoda kvitą, 
arba ertifikatą, Ikol neateis lai- 
kas išdiuoti tikrus šėrus. Tas 
'aikas taus i d. rugpjučio. 

Iki tam laikui nei vienas cen- 
tas sudėtų dienraščiui pinigų ne- 

jus niekam naudojamas nei pa- 
judintas iš Banko. Jeigu gi iki 
i d. rugpjučio 1918 m. nesusi- 
rinktų viršminėta suma $20,000 
ir dienraščio leidimo negalima 
todėl butų pradėti, tai Bankas 
sugrąžina atgal kiekvienam vi- 
sus jo sumokėtus pinigus. Ta? 
yra paženklinta ant kiekvieno 
kvito, išduodamo už j mok a mus 

dienraščio šėrus. 
Mat čia nedaroma su žniionė- 

mis jokio "mankėy biznio," taet 
daroma taip, kad viskas butui 
saugu ir teisinga, kad žmonės 

nesibijotų, jog jų pinigai galitaut 
kani kitam, o ne dienraščiui su- 

naudoti. 
Dienraščio reikalus ves ir pri- 

žiūrės pačių dalininkų arba šer- 
liolderių išrinkta Direktorių Ta- 
ryba, susidedanti iš keliolikos di- 
rektorių. Apie (kitus surėdymo 
dalykus 'bus galutinai nutarta 
kiek vėliaus, kad didesnis 
skaitlius tos bendrovės žmonių 
turėtų [progą savo balsą duoti. 

Sako, kad "šiur" galima. 
Dabar yra svarbiausi* daly- 

kai ,ar bėgyje šių kelių mėnesių 
galima <bus surinkti tuos $20,000. 

Daugelis sa'.»o, Ikad "^iur yra 
galima, ir pritarimo ir pagelbos 
iš šalies jau mestokuoja. Prie 
dabartinės "Lietuvos bendrovės 
priklauso kelios dešimtį s šer-hol- 
derių; 'nekurie jų net iš 'kitu 
miestų, pamatę pereitam "Lietu- 
vos" niumeryj pranešimą apie 
dienraštį, tuojaus užsirašė dar 
po keletą šėrų daugiau ant dien- 
raščio. Tiktai, sa!ko, susimilda- 
mi padarykit dienraštį." 

Kituose miestuose ir mieste- 
liuose, kaip jau teiko girdėti, 
tveriasi vietiniai komitetai, ku- 
rie rinks ir organizuos šerolde- 
ri.iifi naujam dienraščiui. 

Chicagieeiai tuo tarpu jau iš- 
rinko ir sutvėrė įvairius komite- 

(Tąsa ant 540 puslapio) 
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KUOMET SAPNAI IŠSIPILDO. 
* 

Turbut nėra tokio asmens pasaulyje, kuris neturėtų kokio nors 

augščiausio tikslo, kokio nors siekinio savo ambicijai, kokio nors 

paslaptc* sapno, kuri'am visi jojo norai ir pastangos ivra pašvęsti. 
Augščiausiu noru paprasto kaimo vaikino _\.a linksmas namas su 

dar/u ir šiek-tiek lauko—paprastos miesto gyventojas nori sutverto 

gyvenimo su trupučiu pasisekimo, nekurie nori gerai apmokamo ir 

.pelningo darbo, kareivis sapnuoja apie augštą militarišką poziciją 
ir t'aip ambicijos vienu žmonių yra augštesnės. kitų žemesnės—bet 
norai kiekvienos ypatos veda prie stacijos augštesnės, negu tuom 

tarpu užima. 

Napoleonas tuTėjo paprotį sakymo savo sargams, kad menku 
kareiviu yra tas, kuris nesistengia gauti generolo kepurės ir, idant 
sukėlus ambiciją toli'aus jisai sakydavo, kad kiekvienas pėstininkas 
savo skrynioj nešasi maršalo lazdą. Be abejonės, buvo tik keletas 
Ikaireivių. kurie nuėjo 'prie maršalo lazdos, arba kurie .pasiekė ge- 
nerolo poziciją, bet Napoleonas žinojo, ka<l butų veltui mėginti su- 

žadinti savo kareivius prie narsuolių nuopelnų ir pavyzdingo tarna- 
vimo įkalbant apie augštas pozicijas, jeigu kelias prie jų butų 
uždaryfas. 

Taigi, jeigu Napoleono kareivis—ir t&i yra teisinga kaslink ka- 
reivių demokratiškose tautose iki šiai dienai—leido sau sapnuoti 
apie maršalo lazdą, jo sapnas nebuvo nedasiekianias. Jeigu jisai 
neapsistojo vien prie sapno, jeigu jis pavertė savo norą Į pasisten- 
gimą, jeigu jisai stengėsi pralenkti, tai nors jisai neįstengė pasiekti 
generolo pozicijos, jisai visuomet įstengdavo pagerinti padėjimą. 

Ir taip yra su kiekviena vpata—'tie yra tikrai kvailais, kurie 
prieš savo akis .pastato nedasiekiamus sapnus ir praleidžia laiką be- 

vaikant vaidilas ir statant oriniais palocius. Bet skersai nuo jų yra 
tie žmonės, kurie pastato prieš savo akis augščiausią tikslą, koki 

galima dasiekti ir taip veda savo gyvenimą, idant prisiartinus prje 
šio tikslo. 

Yra atsitikimų, kur vyrai, kurie paėję iš paprastų aplinkybių, 
dasiekė augščiausius tikslus, t(J<ius, kokius tik drąsi mintis ir pa- 
stovus charakteris gali sau pasistatyti. 

Dabartiniais laikais daug buvo rašytu apie vyrą, kuris yra pa- 

vyzdžiu tokių žmonių. Juomi yra Thomas E. \Yilson. prezidentas 
ir generalis uivaizda skerdyklų firmos vardu Wilson and Company, 
Chicaogje. Apie jo ipakilimą jau buvo rašyta, kaip nuo paprasto 
klerko, paskirto prižiūrėjimui šaldytuvų karų ant geležinkelio sker- 

dyklose. jisai pakilo iki viršūnei įstaigos, pasamdančios trįsdešįmts 
tūkstančių žmonių visose Suvienytose Valstijose, taigi apie jo kar- 

jerą tolfaus nebus rašoma. 

Bet trumpoj autobiografijoj šio pastebėtino vyro, kurio įstai- 
goj daugelis lietuvių randa užsiėmimą, randama skyrių, kuriuose 

randasi daug naudingų patarimų ir padrąsinimo kiekvienam vyrui, 
kiekvienai moterei, kiekvienai ypatai, kuri dirba savo užlaikymui 
ir prieš save turi kokius nors sapnu ir norus. 

P-as VVilson sako, kad jo norai visuomet buvo aukšti, bet vi- 

suomet dasiekiami. Jojo sapnu visuomet buvo turėti savo namą 

kur nors laukuose, atstu nuo miesto, turėti linksmą šeimyną, idant 

galėjus po darbui praleisti laiką auginimui gyvulių ir arklių. 

Jam visa tai pavyko. Jisai turi trijų šimtų akerių ukę Lake 

Forest, i šiaurius nuo Chicagos, kur jisai praleidžia liuosą laiką 
augindamas gyvulius. Jisai turi keletą arklių (pasivažinėjimui ir 

anksti ryte, prieš išėjimą savo ofisan skerdyklose, matoma j j su 

avo šešiolikos metų dukterim ir vienuolikos metų sūnum bevažinė- 

jant laukų keliuose apie Lake Forest. 

Bet jeigu paklaustum p. VVilson ar jo ambicija gyvenime jau 
pavyko, apturėtum atsakymą, kad ne, l)et k'ad jisai dirba jo išpil- 
dymui ir artinasi prie jo. Siuo augščiausiu jo sapnu yra buti 

galva įstaigos, kuri įrengime ir paskyrime, abcln'ai visas dirbantis 

štabas butų pavyzdžiu kiekvienai industrialei įstaigai. Jisaj norį 
buti užvaizda įsfaigos, kurioj kiekvienas darbininkas jaustųsi save 

pilname dalyvavime pasisekime, kurioje net ir mažiausias darbinin- 

kas jaustųsi užganėdintu savo padėjimu. Buti užvaizda tūkstančių 
V 

darbininkų, tarp kurių priespauda, neteisybė, išnaudojimai ir ap- 

saugojimas vienų, o stūmimas šalin kitų nebūtų žinomi. Buti gal- 
va įstaigos, kurioj kiekvienas darbininkas turėtų pilniausią progą 
išnaudoti savo jiegas ir kur kelias augščiausi'am tikslui butų aptu- 
rimas ir laikomas tiems, kurie per savo talentą ir gabumus augš- 
tesniems tikslams, yra remi'ami tvirto noro dasidirbti iki tokių 
augštų siekių. 

Nėra abejonės, kad p. YV'ilsonas pasistatė sau nepaprastai 
augštą. tikslą, .kad jo sapnas gal but yra drąsesnis negu ambicija 
kokio nors kito piliečio. Het tas, kuris mato dalykų l)ėgj \Yilsotio 

įstaigoj, kuris mato nepaliaujančius pagerinimus, reformas, perve- 
damas taip greit, kaip firmos padėjimas leidžia, pripažins, kati p. 

VYilson yra ant geriausio kelio, idant atsiekus net šio sapno. 

Ir jeigu kada nors ambicija yra pilnai phvykus, tai tikrai yra 

taip šiame atsitikime, nes progresas link nustatyto tikslo skaitlius 

laiminančių šitą "sapnuotoju auksinių sapnų" didinasi, rasdami jo 
globoj pilną apvertinimą jųjų darbo ir begalines progas savo pro- 

gresui link didelių tikslų.—(Apgarsinimas). 



tus, kurie šiaure darbe >pri' eibės: 
nusiųs visas reikalingas informa- 
cijas kaip ir kas reikia -padaryti 
ir t. t. 

Taigi pirmyn! 
Laiko ueperdaugiattsiai ir reik 

gerai subifiisti, 'kad viską i laiką 
atlikti. Visi vidurinės sriovės 
žmonės, ypatingai gi Sandaros 
kuopos ir tautiškos draugystės, 
t'irėiu šiame reikale snlarkri pa- 
sirodyti. 

Mušu vidurinė sriovė, ku ne- 

krypsta nei vienoiv nei kito pu- 
sėn* bet eina plačiu viešikeliu prie 
'lietuviu tautos liuosybčs ir prie 
žmonių gerovės, turi daugiausiai 
apšviestu, inteligentišku žmonių; 
didesnė dalis mušu visuomenės 
yra taipgi mušu pusėje, bet tik 
ji nesu >rganizuota ir todėl ją 
rėksniai užrėkia; prie vidurinės 
sriovės priklauso ir didesnė dalis 
mti.su pramoninku, amatn'nr.kų ir 
darbininku, 'kuriems negali iš šir- 

**■ ~— 

dics sveikos, rimtos lietuvystes 
išauti, kad ir kas-žin kaip mė- 
gintum ; žodžiu —męs* turime ir 
žmonių, ir jiegų — tai kodėl gi 
niĮęs negalim sau gero rimto, 
teisingo lietuviško dienraščio tu- 
rėti? Ir ar galim męs ramiai sė- 
dėti ir Ikentėti, žiūrėdami, kaip 
mįusu žmonės yra klaidinami ir 
blogais keliais vedami. 

Lietuviu išeivi ir lietuvių tau- 

tos gerovė reikalauja, kad męs 
savo gerą žmoius&j dienrašti tu- 

rėtum. 
l odė! męs kviečiame jus \isus 

tautiečius ir rimtesnius vyrus i 
šitą darbą. Pakalbinkit ir savo 

pažįstamus. l'risidtlkit nelauk- 
dami Ligai. Rašykit tuojaus, su 

kiek jus prisidedat. 
Apie tai, kaip šis reikalas eis 

pirmyn, bus ir vėliaus "Lietuvoj" 
ir kituose laikraščiuose pranešta. 

Organizacijos Komisija- 
814 \Y. 33 r d St. 

Žinios iš Lietuvos. 
(ls "Lietuvos Aido.") 

PO VISĄ KRAŠTĄ MUSŲ 
MOKYKLOS. 

fiiaulių apskrityje šiais metais 

gyvuoia šios mokyklos: Siau- 
litto.se--2 mokyklos su 5 mokv- 

tojris; Mokytojauja \ asiliaus- 
kienė, Letvkauskaitė, Jocaitė, Va- 
siliauskas tr Žepulytė. Be lie- 
tuviu yra fl.tr viena vokiečių ir 

/ydų mokyklos. 
Kairiuose (mok. Poškus), Rad- 

viliškyje (Leščinskis iir Valanti- 
naite), šniuraičiuose, Aukštelkė- 
je (Ainčcvičius) Stačiunuose (Is. 
Mickeliunas), Lygumuose (Lipš- 
tas). Kebliuose (Orvidas), Gas- 

Čiuonuose (iRutkus), Joniškyje 
((iela/ius), Žagarėje (Vfrešilka 
ir N'orkevičiutė), Šakynoje (Kas- 
trockis), Grudžiuose (Porutz ir 

^imkaits), Meškuičiuose (Vileika 
ir Jocas), S^pnaguose (Praneu- 
lis), Pašiaušėje (Krasauskis ir 

Flijošiute), TalioČiuose (Utfno- 
nas), Pakarčiunose (-Klupšytė), 
Šiaulėnuose (S: Poškus), Miel- 
niuoSe (Buožys), Diktori-čkeje 
(Poškus), iSereikiuose (Stasiū- 
nas), Paežeriuose (Dutkevičius), 
*lapakiuose (Aiiicevičiutė), Mie- 
iaičiuose (Rimdžius), Penadžiu- 
nuose (Steponaitis), Žalčiuose 

(Kivilyjė), Pamušėje (Ambra- 
zaitė), Jočiunuose (Količiutė). 

Užtvirtintos mokyklos, bet dėl 
•kai ikurių priežasčių dar nemo- 

kina: Žuvininkuose. Pobalinėje, 
Ilgočiucse Pušiniškėje, Varnė- 

nuose, Čuteloje (?), Pakapėje 
Dziduose, * S^aisgirėje, Jokiškėje 
Milviduose, Gudaičiuose, Balkai- 
čiuose, Vilkalėje, Rūdiškėje, Gu- 

bernijoje. Z. S. j 

KAUNAS. 

•Kunigu permainos- Perkelti: 
kun. Baltramiejus Gaidys iš Vie- 

žaičių j Pajūrio filiją, "kun. An- 
tanas 3ufin<ikū, iš Pajūrio į Yie- 
/aičius, kun. Vytautas Dichavi- 

cius, teologijos kandidatas, Tau- 

ragės administratorius paskirtas 
Panevfctfo mokyklų kapelionu. 
Žvingių administratorius, kun. 

^Motiejus Stasiulionis, perkeltas 
j Tauragę, adm. Didkiemio fili- 

jalistas kun. Pranciškus Radvi- 
las paskirtas žvinfių administ. 
Pabaisko kaini., kun. Mečislovas 
Chodoravičius perkeltaf Į Did- 
kiemiu filiją. Kražių ikam. knin. 
(Aleksandras Mylimas, 'teologi- 
jos magistras, paskirtas Kauno 
"Saulės" gimnazijos kapelionu. 
Gyveniusis prie Geidžių bažny- 
čios kun. Juozapas Janilionis pa- 
skirtas kapelionu augštesnės P»ir- 

žų mokyklos ir drauge Biržų 
kamemlorium. "Vien.' 

DAINŲ RADINYS. 

"Kor. B." praneša, kad Ru- 

dzišky (Viln. aps.) bu v. Vil- 
niaus katedros choro vedėjas, 
seminarijos profesorius kun. 

Brazys suradus daugelį lietuvių 
dainių, ligi šiol jų tyrinėtojams 

žinomų. Savo turiniu, melodi- 

ja (gaida) jos esą skaitomos se- 

niausiomis lietuvių dainomis, 
kurios liudyją, ikad Riu<l/.iškio 

apygardos jau nuo seniau buvo 

lietuvių gyvenamos. Geistina esą, 
kad tas dainų radinys butų grei- 
čiau paskelbtas platesmC-s visuo- 
menės žiniai. 

LIETUVOS IR BALTSTO- 
GĖS GARDINO SRYČIŲ 

SUVIENIJIMAS. 
Lietuvos ir l»altstogės-(iardi- 

no valdymo srytys nuo m. 

vasario i d. sujungtos Į vieną 
I Lietuvos karės valdymo srytj, 
kurios centras lieka Y i luitu s. 

Lietuvos Valdymas skirsis i <lu 
apskričiu; "Lietuva šiaurės ap- 
skritys", ikurj sudarys dabartinis 
Lietuvos Valdymas su Vilniaus 
buveinc ir "Lietuva, pietų apsk- 
ritys" — dabartinė Haltstogės- 
Ciardino srytis su Baltstogės bu- 
veine. 

Visos Lietuvos karės valdymo 
sryties viršininkui paskirtas rit- 
metsteris von Heppe, ligi šiol 
buvusis Balstogės-Gairdino sry- 
ties viršininku. Viršininko pa- 
vaduotojas šiaurės apskričiui (t. 
y. Lietuvai) paskirtas hauptm. 
d. k. von. u. z u Gilsa, antruo- 
ju 'pavaduotoju hauptm. D. 
Csheon. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Pasvalys (Joniškėlio apsikr.). 
Nors čia nebuvo didesniu mušiu, 
bet yra nemaža sudegintų vietų. 
Husai, traukdamiesi, padegė afbni 
tiltu per Levenį ir Gvalį, nuo ku- 
rių užsidegė ir pelenais nuėjo di- 
delis Megonių kaimas: liko vos 

dveji namai, v i era klėtis ir du 
klojimu. 

Megan iečiai prieš karę nutarę 
jau buvo išeiti i viensėdžius, bet 
nelemtoji karė sutrug<lžkis buvo 
ciarbą. MKlegus trioboms nežiū- 
rint karės, .pasiriitipi.no surasti ma- 

tintiiką, išmatavo žemę ir dabar 
jau statosi kolionijose savo trio- 
besitts. Be to po keletą triobų su- 

degė šiuose kaimuose: (iindriu- 
nuose, Lizuose, Dilenskatose, Te- 
tirvmuosc ir kitur ir du vėjo 
m alumi. 

Pasvalio apylinkėje beveik visi 
sodžiai baigia j viensėdžius kel- 
tis, tik didelis Šimonių kaimas dar 

palikęs senoviškai. 
Be to Pazosės kaimas sudegęs 

karės metu, vėl statosi senoje 
vietoje, ne kolionijomis, lvg ne- 

suprasdamas, kad po n^etų kitų 
turės vėl kelti triobas j viemkie- 
miits, 

S. Truputis. 

Žagare Naujosios Žagare.; pa- 
rapijos kapinės, Raktuvės kalnas, 
visiškai prilaidotos; dabar taiso- 
mos naujos, šiam tikslui gauta 
dovanai iš Bružo dvairo. 1400 kv. 
sieksniu žemės ploto. Šiems ka- 
pams įtaisyti parapijonys šj ru- 

denį sudėjo 930 rtib. arnikų. 'Kle- 
bonas su tam tikru komitetu pri- 
žiūri darbą. 

— Vietinėse kapinėse palaidota 
kareivių: 5 rusų, 2 vokiečių ir : 

lenkas; čia musių nebuvo, tik 
maži susirėmimai. 

—Musų apylinkėje nuo plėšikų 
daug žmonių ir turte nukentėjo. 
Taip pat yra keletas luĖmuštų 
ir sužeistų: gyventojai dažnai 
nėra tikri del savo gerybės. 

— Čia iki šiol buvo vienui vie- 
nas feldšeris Vlad. Šarka ir jam 
mirus š. m. lapkričio 21 d. musų 
visa apylinkė liko be žmogaąis, 
kurs galėtų teikti šiuo graudingu 
laiku medicinos pa'gelbos. Labai 
butų treikalinga, kad kas iš me- 

dikų bei feld šerių pasiskubintų 

tą vietą iiiižimti. Taikos laiku Oia 
gyveno 3 gydytojai ir 4 feldšeriai 
ir visiems darbo pakako. 

Videniškiai 1((Miėtu aptfkr.). 
Šioje parapijoje išsidalino vien- 
sėdžiais mc sodžiai: Varniškiai. 
Ringeliai, Druskiai. Dabar jie 

Paparčiai (Kaišiadorių apskr.). 
Lietuvių gera širdis duoda pro- 
gos dažnai ją naudoti. Prasidė- 
jus karei, kada rusai buvo Vokie- 

tijoje, vietinės ■dvarininkės važi- 
nėjo po' lietivvių kaimus ir rinko 
aukas nukentėjusiai Lenkijai, ne- 

žiūrint, .krd ir čia pat buvo di- 
džiausio vargo, žmonės davė 
daug audeklais, ir kitais dalykais. 
Dabar merginos iš Vilniaus su- 

kinėjasi ,po niusų apylinkę, rink- 
damos aukas. Eina po namus pa- 
veikslą nešinos: vidun įėjusios 
drebančiai', graudulingu balsu pa- 
sako "pochvilony," išima tam ty- 
čia pagamintą medinį kryžiuką, 
prikala j sieną ir liepia kalbėti 
penkėrus poterius, kad karė pa- 
sibaigtų... Toliau reikalauja aukų 
kažin kokiems aukštiems lemkų 
kunigams (?) Lapkričio pradžioje 
apsilanlkė jos iir Paparčių liaudies 
mokyloje 'pas mokytoją. Papra- 
šius 'paaiškinti aukų tikslą, pasi- 
lakė esančios siųstos vieno len- 
kininkų (kunigo (L) jo prieglau- 
doms aukų 'parinkti. 

Sausas 

Parapijoms. 

Tauragnai (šilgudiškio apskr.) 
Pereitą vasarą Tauragenuose la- 
bai buvo išsiplatinę ginkluoti už- 
įpuolimai. Susidarę po 'kelius, iru- 

sų belaisvai apsiginklavę su šau- 

tuvais, ne tik naktimis, 'bet ir die- 
nomis užpiuldinėjo žmonės. Suži- 
noję tie plėšikai, Ikuris dar ūki- 
ninkas turi keletą šimtų rublių, 
nueina pas jj keliese, apstoja su 

šautuvais itr atrėmę į kaitinę šau- 
tuvą reikalauja pinigų. Tokiu bū- 
du me iš rieno ūkininko išplėšta 
po 200—300 rttb. Tuos piktada- 
rius suėmė vokiečių valdži'a Bu- 
blių sodžiuje, apsiginklavusius 
su šautuvais; jiems nepanorėjus 
pasiduoti, negyvai nuiovė, o tris 
gyvus paėmė. Taip pat Pilkenių 
sodž. sutiėmė keletą panašių plė- 
šikų. iHe atvirų ,plėai.mų buvo .1 ne- 

maž a ir >iaip vogimų: nuplėšia 
svirnų stogus ir ne tik ką nešte 
išneša, bet ir vežte išveža—grū- 
dus, drabužius iir kitus daiktus. 
Daug girdėti, kad iš nakties 
dingsta ankliai, avelės, kiaulės ir 
kita kas. S. 

Vilkija (Katino askr.'). Vieti- 
nio vargo»niinko Jono Bick-ckio 
rupesniu sutaisytas gana pinikus 
choras — vienas geriausių visoje 
musų apylinkėje. Kiekvieną sek- 
madieni gieda jis mišių laiku 
Dabar žiemos vakarais repeticijų 
laike (giedamos tiek bažnytinės 
tiek šiaip dainos) vietinis choras 
sumanė įsitaisyti knygynėlį, išsi- 
rašyti "Lietuvos Aidą", kad liuo- 
sai valandai atlilkus nuo darbo, 
ypačiai šventavakariais, galėtų 
gauti pasiskaityti knygučių ir 
laikraščių. Be to savo tarpe jie 
siusitarė pritraukti prie savo kuo- 
pelės juo daugiau ir ne giedorin 
dainkikų, kad tokiu budu išpla- 
tinus jaunimo tarpe apšvietimą, 
ir susipratimą, nes čia, tiesa pa- 
sakius, be musų dainininkų-giede- 
rių kitas jaunimas mažai tęsusip- 
ratęs. 

Vikonių Juozelis. 

Vištytis (Vilkav. apskr.). Gruo- 
džio 26 d. vietinėje mokykloje 
buvo paskaitos. Skaitė kun. A. 

Šmulkštys apie Lietuvos Tarybą. 
Prisirinko "žmonių gana daug: 
pilma buvo gana erdvi mokykla. 
Pirmiausiai skaitytojas niurodė 
istoriškai, kaip Lietuva nebuvo 
tolkia mu vargu s, kai dabar, kaip 
senovėje buta laisvosios, savaran- 

kiškos Lietuvos valstybės, kaip 
susiirišus su 'kitomis valstybėmis 
sunkiai pavargo, koki sunkų var- 

gelį lietuviams teiko iškentėti, 
'kaip baudžiava Tr maskolių jun- 
gas kuone pribaigė lieti vius, kaip 
nuo 1905 metų prasidėjo atgiji- 
mas, atsirado laikraščiai, mokyk- 
los, draugijos. Buvo jau prieš ka- 

rę didelis dvasios 'pelnas. Bet ka- 
rė visiką sugriovė. Nors karė pa- 
darė daug blogo, bet apnešė taip 

pat gero. 1 škįlo šitame 'karės sū- 

kuryje .laisvosios, savarankiškos 
Lietuvos mintis. Išdėstė toliau, 
ką veikia lietuviai Amerikoje. 
Šveicarijoje, Rusijoje, idant šitą 
mintį -gyveniman įvykinus. Ant 
galo paskaitė apie Vilniaus susi- 
rinkimą, apie Lietuvos Tarybą, 
jos darbus įr nutarimus, būtent, 
kaif> visi vienu balsu sutarė, kad 
butų -laisva, nepriklausoma Lie- 
tuva. Pirmutimį sykį Vištytyje 
uskanVbėjo viešas laisvas lietuvių 

žodis, niekieno netrukdomas. Už- 
tat lietuviai atsidėję klausėsi. 
Labiausiai jiems rūpėjo, įką pasa- 
kys skaitytojas apie lenkus, nes 

kova lietuvių su lenkais Vištytyje 
verda jau nuo 40 metų. Kada 
žmonės išgirdo, kad Suvalkija 
nebus atskirta, bet priklausys Lie- 
tuvai, jų veidai prašvito, širdys 
pralinksmėjo. Buvusiųjų čia ke- 
letą' lenkų mėginta buvo nors 

trukšmo kelti paskaitos laike, bet 
'bit'/o sustabdyti. 

Po paskaitų Vištyčio jaunimas 
sumetė tautos reikalams su vir- 

jsuin 50 markių. N. 

Panemunes (Naum. aps.). P'3*" 
nytkiemis stovi salia pat Nemuno 
ant 'kalno. Visi trobesiai išliko 
sveiki. Parapijoje sudegė Dainių 
dvarelis. Rudeniop, išsiplatinus 
apylinkėje raudonajai li^ai ir ši- 
sai "kampelis nebuvo jos aplenk- 
tas. Išmirė pusėtinai mažų ir di- 

deliu. 

Painemunė!: parapijoje yra kitą 
Paežerėlių ba'žnvčia, kiuri parapi- 
jos teisiu dar neturi. Ta bažny- 
čia stovi taipgi netoli Naivumo, 
|šalia giraitės, sausoje vieloje. Šj 
rudeni atvyko čia naujas kapelio- 
nas 'kun. P»ru-ndza, Jcuris didina 
bažnyčios triobesius ir ruošia 
bažnytinį chorą. Kun. Račiūnas 
gi apsigyveno Lukšiuose. 

X. J. 

Stulgiai (Skaudvil. aps.) gruo- 
džio 4 <1. 1917 m. — Po sunkios 
inkstų ligos pasimirė dvarininkas 
Antanas Stan ritins. Nepragar- 
sėjo jis musų tėvynėje, kaipo vei- 
kėjas, bet turėjo dklelių norų ir 
gražių sumanymų patarnauti at- 

bildančiai Lietuvai. Dar sveikas 
būdamas jis buvo nusprendęs pa- 
vesti visą savo turtą Lietuvos vi- 
suomenės reikalams, būtent sv. 

Kazimiero arba Saulės draugi- 
joms. Sunkios ligos prispaustas 
savo tam sumanymui įvy.kdinti pa- 
sikvietė kun. Skinderį ir pavedė 
jam sutvarkyti visą savo timrtą. 
Misas jo turtas susideda iš i()~ 

dešimtimi žemės, arti 10 tukstan- 
šių rublių pinigais ir ūkio inven- 
toriaus. Kun. Skinderis testamen-j 
tą sutvarkyti i-r parašyti pavedė 
VI. Vėliagorskui ir St. Levanaus- 
kaitei, kuris ir buvo surašytas to- 
Ikiu budu, kaJ visas minėtas a.a. 
Antano Stanevičiaus turtas liko 
paskirtas ūkio mokyklos 
įsteigimui jo dvare Lapiegiuose: 
davus jai vardą " A n t a n o 

Stanevčiaus j s t a i g a". Tes- 
tamentui išpildyti išrinktas komi- 
tetas. kuri sudaro 7 nariai: Stulgiu 
klebonas kun. Skinderis, Stan. Le- 
vanauskaitė iš Ukrainos, Ant. Sta- 
nevičius iš Nemakščių. Edmundas 
Przecišauskas iš Pluščes dv. (Kra- 
žių p.), Jonas Przecišauskas iš 
Kelmės dv. ir Mykolas Girdvainis 
iš Jilinų dv. (Stulgių par). Mi- 
nėtam komitetui testamentu yra 
duotas plačios teisės; tik jo punk- 
tai, kad vehonies turtas privalo 
tarnauti vien lietuvių ir lenku 
reikalams. Įneša kiek keblumu, 
ypačiai, kad komiteto nariai yra 
daugiau lenkų pakraipos, išsky- 
rus kun. Skinderj ir Stanevičių. 

) Mažgalis. 
% 

Šiauliai. Saiusio 7 d. sudegė 
'buvusioji £ r. Zubuvo 'kontora 

Didždvaryje. Namas buvo gy- 
venamas vokietaičių, 'kurios pri- 
klausė geležinkelio direkcijai. 

Penki šimtai tukstančiu 
Amerikos Kareivių Francuzijoj 

Mos nedrįstame vilkinti LAIMĖJ IMA dabar. Amerikoniški 
gyvasčiai yra rizikuojami, mušu saugumas, saugumas viso pasaulio. 
Jeigu mes nenorime prailginti skerdynes ir kentėimą, jeigu męs ne- 

norime rizikuoti pralaimėjimą, arba nenuoseklia taiką, męs turime 
veikti greitai: mes turime išdėti kiekvieną mėginimą dabar. 

Kariumenė atlieką priedermę. Penki šimtai tūkstančių Amerikos 
Kareivių yra Fraycuzioj šiądien. Bus daugiau rytoj. Ir daugiau 
už-po-ryt. Męs siusime kariumene užtektinai didelę, kad galėtume 
užduoti smūgi, sykiu su musų talkininkai, kad galėtume nustumti 
vokiškus pulkus atgal skersai upę Rbine —kad įgijus LAIMĖ- 

JIMĄ, kuris padarys Amerikos laisvę saugia, ir Įsteigs tvirtą taiką. 

P)ei visa tauta tu/, dalyvauti. Mušu kariumenės Prancūzi- 
joj laukia iš musų suteikimo maisto, amunicijos ir kitų reikmenų, 
kurie padarys LA1MEJTMĄ galimu. Męs neturime juos apvilti. 

Trečia Laisves Paskola yra musu dalim laimėji- 
me šios kares. Nuo jos priklauso saugumas ir pa- 
sisekimas penkių šimtu tuksiančiu Amerikos 
Kareiviu Prancūzijoj. 

ŠITA VIETA UŽMOKĖTA IR PAAUKAUTA PER 

State Bank 
807-809 WEST 35th STREET 

Kampas I talstecl gatvės 
CHICAGO, ILLINOIS 

VALDYBA,., 
JOHN B. BRENZA, Pres. ST. A. SZYMKEVVICZ, Vice-pres. 
JOHN KROTKUS, Vice-Pres. JULIUS C. BRENZA, Cashier. 



Lietuviai Eina Urmu Dedei Šamui Pa&elben, 
Iki .Šiam laikui t'hivagos lietuviai jau paėmė Laisvės Ii<.ndsti 

ž arti $300,000. Čia paduodame tJimesnj surašą t'hkagos 
lietuviu, pirkusiu Laisvės Bondsus. 

Bridfleporto Distr ktas. 
Keistučio Lottn & Bldg. Associa- 
tlon N'o. 1 $2000.00 

Antanas Rentauskas 
Stasys J. Petkus 
Mikola# Žilinskas 
Charles S. Pavietas 
Petras Loazdauskas 
Vladislovas Macudzlnska* .... 

Martin Bočiau 
Juozą* [jfoneiko 
Jonas P. Evaldas 
Juozas Ridikas 
F«llx Platkauskas 
Alexandra M. Jokūbaitis 
Mateu as Kučinskas 
Antanas Macevičius 
Pranas Sandrauskas 
Nikodemas Šlajus 
Jonas Šimėnas 
Karoll9 Skinulls 
Julius Jurgllas 
Stella Jurglias 
Jonas P. Pliauskas 
Stanislovas Pužauskas 
Juozas Marciuska 
Juozas DobHckis 
Jonas Kvederas ..*. 
Kazimieras Jeselakis 
Juozas Mlerskls 
Jonas Pocius 
Jonas Rudminas 
Povylas Kullevenis 
Juozas Pocius 
Ajęnleftka Varapinskas 
Petronėlė PUkls 
Jonis Petrošių? 
Jonas P. Bardens 
Vincas Holmls 
Antanas Jablonskiis 
Ben. Lackatisiias 
Jonas Lomsnrgis 
Antanas J. Masgers 
Antanas Janauskas 
Jonas Rakauskas 
Charles Prllikauskas 
Antanas* Kartanas ... 

.T n r Ris Burba 
Elenora Jetvellunas .. 

Jonas Jurevlč 
Kazimiera Navickaite 
Petras Fenterls 
Juozas P. Btultik ...... 

Pranas J. Oabriel 
Jokūbas Grause 
Stella Jackson 
Stanislovas Uksas .. 

Stefonia Kania 
Jonas Uksas 
Pranas A. P )ška .... 

Juozas Skunioki 
Felix«s Manelis 
Jurgis Gal kis 
Pedy Mile*ka 
Rob*>rt Abelis 
Viktoras Petkus 
Gust Grigai 
Aleksandra Šimkus ... 

Stanislovas Kasputis 
Pranas Fanta 
Jonafl Dulinakl 
J. Galecktis 
Stanislovas JanuSa ... 

Juozas M. fituka 
Antanas Laucius 
Ma»ie Lonen 
August Ankovski 
JUOMfl KOSiS 
Mykolą* A. Ziegmot 
Jurgis Jau ai 
Andrius Radavičius 
Fred Luchav 
Kazimieras J. FilloavlCins 
Jurgis M. Panadeikas 
Pranas P. DUkus 
B. L. Jezerslds ... 

Nikodimas Runavičius 
Vincent Maeknvlak 
Dominika* Laucius 
Ona Bair unas .-. 

Izidorius Glrdziauskas 
Petras Gadeiko 
Liudvika# Kareiva 
Tadt-afias Aleliunas 
Vai. Laucevičius 
Antanas Navakauskas 
Juozas Baubi (s 
Vincas A. Stonkus 
.Tonas Skaizginas 
K. Navickas 
Antanas Pocius 
Juozas Sturonas 
Juozas Krivickas 
Alek. Yuknls 
Pranciška Adomaitis 
Miss Grace A. Toleik 
Juozas Gečas 
Kazimieras Beinauskas .... 

Petras Piuckus 
Tanias Lodžius 
Jenas Lukoševičius 
Vaitiekus Sakalauskas 
Antanas Zalatorius 
Adomas G.*,utis 
Anastazija Gautis 
Jurgis Maziliauskis 
Albertas Karvauskis 
Antanas Balzski* 
.Mat. Ruzeckas 
Opa Anūkas 
Bladlslovas žylvitis 
Vaclovas Stefanskis 
Vaclovas Semskls 
Jonas Ruki&kas 
Jonas Alekslunas 
Juozas Gronis ..., 

Kazimieras' Naglevlčius ... 

Leonas Maculskis 

Kaz.' Jonikas 
Antonina S'.ulga 
Ignacas Vitkauskas 
Tanias StaSkevičiu;- 
Mikalojus Platakis 

Viso $12,8000.00 

Town of Lake Distriktas. 
Aleksandras Kukuraitis 
Tadaušas Tekorius 
Ignacas Zelnis 
Petras Monvllas 
Konstantinas Kupecas 
Antanus Narkevičius 
Stanislavo Bajovil 
Petronėlė Galnaite 
Pranas Šimonis 
Domicėlė Valancitė 
Liudviku Jundulaitė 
Kazimieras Urbutts 
Stasys Matutis 
Julijonas Skliaudis 
Antanas Jokuzis 
Jonas Butkevičius 
Pranas Cekonauskas 
Juodis Dijokas 
Akeks. Kviatkau.-ikas 
Paulina Skrobutien,ė 
Kaz. Macklnas 
Jonas Bikus 
J. Dudėnas 
Aniela Juškienė 
Liudvikas Jakimovkaa 
Jonas Kačinskas 
Nelia Garzauskis 
Juozas Lavickas 
Stasys Sungaila 
Antanas Bondzinskas 
Jurgis Restanis 
Antanas Kaubas 
Mlkolas Ežerskis 
Jonas Viscontas ......... 

Dr-stė Lietuvos Didvyriu .... 

Viso $2,200.00 
So En£elwood Distrlktas 

Juozas Zableckis — 

Farcd Robart 
fltanyslovaa Kukanauskas 
Rlzbfita Borutaitė 
Julijonas Vellftka 
Kostantas Davoika 
StiiĮKmiiH Kaveskls 
Jonas Burus 
Juozas Kaveckls 
Adomas Dekus 
Petras Ročius 
Adomas Stemonas 
Juozas Statkus 
TautiSka PaselplnS Dr-stė .... 

Mikas Skerstonis 
Juozas Janas 
Jonas Baukus 
Jurgis Kapočius 
Antanas Miksonis 
Juozas Kaupa? 
Mikas Butrimas 
fonas Karcells 
Pranas J. Janas 
Stanyslovas Slamonas 
Juozas Kiaunolls 

Viso $1.250.00 

Foseland, Kensington. Buririside, 
W. Pullman ir Dauphin Park 

Distriktas. 
Jonas Kvetkun 
?eliks. Laucius 
Antanas Laucius 
Mikodimas Urbonas 
Ignacas Rekašius 
Stasys Dambrauskas 
.fonas Kameflčlus 
K&zis Venskus 
Antanas Butkevičius 
Voclovas Kuratkauskas 
Ignacas Ronkaitis 
Kazimieras Gruzdla 
Petras Šatkauskas 
Domininkas Valončius 
Juozas Simanauskas 
Nelia Kučinskaitė 
Jokimas Pivarunas 
Antanas Likša 
Kazys Jurijonas. 
Vincas Stalges 
J. Y. Parlaukas 
Kazys Klimavičius 
Stasys Piktužis 

Viso $1.250.00 

North Side Distriktas 
Juozas Strumskis 
Juozas Remeikis 
Pranas Vaskunas 
Jonas Jokubauskas 
Vincas P. Dovidaitis 
Vaslovas Kazakevičius 
Kazimieras Vaskunas 
Antanas Repsis 
Kaskar. RepSls 
Antanas Basovlčlus 
Pranas Birgilas 
Jonas nazerskas 
Mateuftst i Kiškunas 
Petras Murei'-i 
Vincas Nausėda 
Matenšas Mažeika 
Mlkoias ČepuleviCius 
P. Pleska'tis 
Juozas Martišius 
Jonas Mažeika 
Antanas Kišotras 
C'ongregation of Martion 

Fathers j 

Fonas Valatka 
luozas Mališauskas 
N'ikodimas Alekna 
Tonas Bukanas 
Aleks. Kaukaras 
Congrcgatlon of Marion 

Fathers 
Adolfas Kupris 
Joniis iiumuška 
Pranciškus Alekna 
Kazimieras Valeikų 
Juozas Šlajus 
Bronius Preciokaa 
.Jonas Kukciunas r Povilus Rauskinas 
Antanas Baltakis 
Karolis Rasimas 
Aleksandra Rasimas ... 

Juozas Kišonas 
Juozas Daugerdas 
Andrejus Poška 
Kazimieras Rasemas ... 

Jonas Kartulis 
Antanus Oavdaas 

Vi h o 

Bridgeport Distriktas. 
Pranas Kuzaitis 
Vaclovas Joneikts 
Ignacas Astrauskas 
Jonas Dirse 
Vincas Arvas 
Juozas Gabelis 
Kiziinieras Medžiūnas* 
Juozas Va'kevičlus 
Kazys H. Siskas 
Mateušas Kuliunas 
Petras Ostrauskas 
Antanas Antanavičius 
Vincas Kimšų 
Jurgis Zncanas 
Stela Antanavičiūte 
Adomas Maskalitmas 
Padencia Kačiutė 
Mikas Počolsltis 
Antanas žilvitis 
Antanas Namajuska. 
Mikas Gedvilas 
Jonas Miškinis 
Komunijas lO'olčykas 
Dr-stė šv. Jono Krikštytojo 
Aleksandra Budreckis 
Ijeonas Žukauskas 
Jonas Garalius 
Vincas Novakas 
Adomas llirbalas 
Aleksas Vaičiulis 
Kred. K t anga 
Pranas Domi kas 
Juozas Lapinskas 
Viktoras Damoreckis 
Juozas Kupslaukls 
Juozas Noreika 
Jonas Bernotas 
Juozas Vertetis 
Aleks. Saunorius 
Jozas A. Domininkas 
Petras Pacauskis 
Mokas Biezia 
Kazimieras Petrulis 
Antanas Ivanas 
Jonas Rymas 

I Valentas Jablonskis 
| Stanislovas Kunevičius 
Antanas Lazauskas 
Jurgis Puronia 
Pranas Gedminskis 
Baltazaras Badenas 
Juozas Vaišnauskas 
P. Bačiunas 
Jonas A. Martinkus 
Ona Urbannitė 
Antanas Btigailiškis 
Antanas Pilitauskis 
Juozas Jadiks 
Vincentas Burasas 
Izidor. .r. Janušauskas 
Vaclovas Runkis 
Vincą-; Dambrauskas 
Justinas Jusaitis 
Mike Kor.j".; 
Antanas Aš mos 
Leonas Narkua 
Justinas Stonis 
Juozas Ašmontas 
Konstantas Kaminskas 
Karolina Gulianauskaitė 
Juozas Skinderis 
Stasys Bagdonas 
Kazimieras Mil'/auskis .. 

Jonas Stremulis 
Liudvikas Mičalakas .... 

Marijona Aniulionė .... 

Kazimieras Globis 
J. Gedvilas 
Jonas Vitkauskas 
Prauns Kazys 
Antanas Sakalauskas 
Jonas Šimanskis 

("Poliaus bu-,1 

Geriausias būdas dči itrinimo 
Neturi stokuofnei viename nainc 

D-ro Rlchter'lo 

Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 
naminių budų pas letuvnikus ir 

visame pasaulyj. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKARA" 
3."e. ir 05c. buteliukus vIhoho aptlekooe .įba 

9t'<i'lui lino 
F. AO. RICHTiik & CO. 

74-80 Washln£ton titroct, Ncv/ Vor!;, N. Y. 

I HONK TAROS 2/31 

D r. J. JONIKAJTI3 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 
3315 S. Halsted St., Chicafa 

šv ini MALT CEREAL Tyn 
KAVOS UŽVADUOTOJAI 

Turi tiO iki 70% Mnlf.o Ekstrakto 
10c svaras. Parsiduoda po 20, 50 
r l.')0 Ib. Pirkėjas apmoka pofv* 

žiina iš Mii'.vaukee. 

Ra»vk t > pavyzdžiu Ir plakutti 
MiLV/AUKEE 1MP0RTING C0. 

Uept. 190, 505 3/tti St. MUwaukei, Wl 

Telefonas ARMITAGE 984 

DR.A. J. KARALIUS 
Gvdo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N. VVESTERN AVB. 

CHICAOO, ILL. 

Amerikos Lietuviu Mokyki) 
bukinama: angliškos ir lietuviS- 

ko* kalbų, aritmetikos, knygvedy- 
tos, stenografijos, typewriting, 

plrklybc8 teisių, Suv. Valst. Istori- 
jos, atelnos istorijos, geografijos 
politikin-Ss ekonomijos, pilietystės 
lailiarašystSs. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
<ki ii į)>) pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:3C 
5106 S'?. Kalsted St., Chicago-, III. 

FARMOS! 
parsiduoda lietuviu kolionijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo paties 
savininko. Karmos gyvenamos ir ne- 
gyvėjimuos. Platesnių žinių klaus- 
kite per laišką, {dėdami markę už 
3 centus. 

TONY ZA3ELA, 
.(). Ilox 1, Lake ('o. I'eacock, Mich. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
JJetuvla Cydytojas Ir Chirurgai 
3259 Sc. Haiatod St., Chlcago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaikų 
tr vyrų. Spesialičkai gydo limpančias, 
nžsisenėjusias ir paslaptingoj vyrų 
Ilgas. 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
... D E N T I GT ... 

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

4847 W. 14-th 5t. 'Jcero, III. 
Corner 49-lh Ave. 

Reumatizmas 
Išsigydė namie, kas tik jį turėjo 

l'avasa.-j 189.? tn. aš kankinausi mus- 

kulų nusilpnėjimu ir neumatizao. Aš gy- 
gydžiausi virš trijų metų ir manau kad 
tik tas žino jo bloguma kas jj turi. Ai 
bandžiau gyduolę po gyduolės, daktarą po 
daktarui, bet visi šgyti ijsigelbčjima buvo 
tik lyglaikin'ai. Galiop, aš suradau vai- 
sta, kuris mane išgydė galutinai ir liga 
nesugršžo. Aš dariau ta maistą keliems 
sunkiai sergantiems reumatizmu ir jo veik- 
mė buvo pastebėtinai gera kiekviename at- 
sitikime. 

Aš noriu, kad kiekvienos ligonis nuo 
kiekvienos reumatizmo formos pabandytų 
?ita pastebėtinai puikia gyduolę. Nesiųsk 
r.ė cento, tiktai prisiųsk savo vardą ir ad- 
resą ir aš jš prisiųsiu jums vėlt'ii išbandy- 
•nt'i. Kuomet jųs jš sunaudosite ir kuomet 
įasirodys. kad jis visiškai prašalino jusų 
reumatizmo, tuomet jųs atsiųskite jo kaina, 

I vieną doliarj. bet, suprask; aš nelioriu j u 

su pinivų, pakol jųs pats nepanorėsite juos 
prisiųsti. Ar tui negerai? Kam kentė* <1- 
ciou, kuomet tik'-as ijgelbfiimas siulotna 
jums vtH'ii. Xcati<I6liok, rašyk šiandie. 

Mork II. Jacksop, No. <1S0 D. 
Gurney Uldg., Syracuse, N.Y, 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: ■ 

69 W. Washington Street 
Rooms 1008-1009. Tel. Central 2579 

3214 So. Halsted St., T>1. Yards 7271 
* CHICAOO, ILL. » 

Didžiausioj Lietuvių Kolonijoj Amerikoj 
10,000 Akrų Derlingos žemes 

Parsiduoda fanuos po 40 akrų ir daugiau ant 
labai lengvų išmokėjimų. Kainos nuo 15 dol. ir auk- ščiau už akerį. Žemė randasi labai gražioj apielin- 
kėj, prie puikių upelių ir didelių ežerų, kur vasaros 
laiku suvažiuoja daug žmonių ant vakacijos, tos vie- 
tos yra pavadintos kaipo "summer resorts". Pa- 
čiame viduryj žemės randasi miestas vardu \\()()D- 
I»()RO, \\ is., kuriame yra stotis geležinkelio, 1 mo- 

kyklos, liotelis su restauracija, krautuvė (depart- 
ment store) ir daugelis namų, Šito miesto visa val- 
džia bns lietuviai, yra uždėtas I IKRAS LIETUN IŠ- 
KAS MIESTAS. Minėtame mieste dar dabar gali- 
ma gauti pigiai ]>irkti lotus, kurie trumpame laike 
bus kelis kartus brangesni, visi randasi labai gra- 
žioj vietoj ir preina prie ežero kranto, šito miesto 
gyventojai turi labai gera transportaeiją, nes per vi- 
są kolionizacijos žemę eina geležinkelis ir tik 6 my- 
lios iki dideliam miestui, kuris vadinasi R111X1C- 
LA.\DKk, kuriame yra didžiausia turgavietė ir ku- 
riame randasi 24 (fabrikai) dirbtuvės, žiemos laiku 
norintieji gal gauti darbą. 

Turime labai gerų tarnui išdirbtu, su geriausiais 
Įtaisymais, su trobom, sodais, gyvuliais ir visoms ma- 
šinerijoms, kokios tik yra reikalingos ant tarnui gy- 
venantiems ir arti prie gražių miestų ir ant.gerų ke- 
lių (vieškelių), kurios gali patikti kiekvienam, bied- 
nam ar bagotam. Parduosime ant labai lengvų iš- 
mokėjimų arba mainysime ant miestų praperčių. 

Taipgi priimame Liberty Bondsus, kaipo užmo- 
kesti už farmas už jų -pilną vertę. 

Norėdami plačiau sužinoti apįe Lietuvišką Kolioniją, 
tai prisiųskite savo vardą ir adresą, tai męs prisiusime jums 
dykai knygelę su žemlapiu, paveikslais ir plačiais paaiškini- 
mais apie geriausias farmas kokios tik gali buti Amerikoje. 

Turime du ofisus. Rašykite ar važiuokite kur jums pa- 
rankiau : 

Liberty Land & Investment Co. 
Chicagos Ofisas: Ant Farmu Wisconsine Ofisas: 

3301 S. Halsted St., Chicago, 111. Woodboro, Wis. (Onaida 
County). 

Lietuviški Rekordai ir Gramafonai 
Didelis pasirinkimas iš 3000 rekordų Lietuviškų, Ruskg, Polskų, Anglškg. I Kaina po 75c. Prisiuntimo lėšas męs apmokam. Iickurilų ir Gramafonų katalogą I pareikalavus prisiunčiam dykai. 

M,enn I Kaina Gtamafonų nuo $10.00 iki ,-15.00 

Columbia Grafanola 
iigši-iau parodyta ant 
jKiveisletfo yra )>i- 
Kiausi prekčjc Co- 
luinbios išdibtii in- 
Mrumcntų. Turi aiš- 
kų ir švelnu baisa 
ir grajina 10 ir 12 
colinius rccordus. 

KAINA 3i18.00 

Neturi nusiminti, 
idant ne gali išgirsti balso garsiausių svie- 
to artistų, kadangi 
jie ne atsilanko ju- 
sij gyvenimo vietoje. 
Nusipirk jitą Gra- 
fanolu iš kurio gali 
išgirsti visų artistų balsus koki; tik no- 
V« ir Kada nori. 

linitis rekordus." 
co Kaina $45.00 

2359 Nemuno vilny1, Ynles ir Sudiev, Mazurka. 2223 Pmilėjau vakirus ir DratiRc. Paika mazurka, Oikostra. 2224 Mano laiv.Daina ir į sveikatą, M ariat. Orkestrą. 1161 Tcl-ėjo '.ulelė, Kad a.š jojau ir Stumbriškig pol. Armonika 1162 Jicva, Liaudies daina ir Polka nuo Rudos Armonika solo. 1170 Velnias ne boba ir Kur bakūže samanota. 12-JS Velnias ne boba, Dali: pirma ir Velnias ne boba. Dalis antį 1249 Mno palvy ii Velnias nc boba. 2342 Siuvėja ir Po dvigalvių ei?1iu, Maršas, Orkestrą. 2343 Ant vienos galvos ir Žuavų maršas, Orkestrą. 2392 Sveiki broliai dainininkai ir Ko ljudjt svetelįaį. ??93 Saulelė raudona ir Jojau dietų 2394 Ui Sillncilj ir šių nakcialy, (Dzūkiška Daina'/ 1166 Sukrufkime broliai ir Kur bakūžė samanuota 1167 Kur bėga Šešupė ir Kur namas mus 
1168 Saltyšius ir Žvirblelis 
1169 Mina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė 1245 Kutų darželis ir llat it ėystytojas 1246 (iiesmie į Panelę fivenėiusiį ir Ave Maria 
1247 C) kur buvai dėduk mano ir l!ngaru šokis 
2339 šėriau žirgeli ir Dėdukas 
2.197 Klumpakojis ir Kokittka-polka ir Klumpakojis. 2396 Našlys, Žaislas ir l.apunėlė. Polkn-mnzurka. 
2395 Hum cik-čik. Mauzrka ir Dėdienė, Polka. 
2360 Varpelis, Valcas ir Mano mielas, Polka. 
2356 Lietuvą Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis tęka. 2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis. 
2358 Darbininku Marselietė ir Sukeikime kova. 

3349 Prirodino seni žmones man jaunam mergele. Kur tas .šaltinėlis. 
'350 Naujoji Gaclyni. Dailius. 
3623 Mano Skaihas. Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. 
3624 Kur Upelis Teka. šienapjūtė. 
3625 Sudiev Lietuva. Miškas l'iia. 
?6J6 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

[vairiausius Lieti-viškus šokius ingrajintus gerjausjaį* muzikantais rasite vien t'b rekordu "Columbia." ailt 

Visi Columbios rekordai yra padirbti "įP.^ad grajini nbįcm pusėm jr ui t* pačia 

Užsakydami nuo mušti rekordų paminėkite aiškiai jo numera. 
Užlaikome. visas lietuviškas knygas, kurios tik randasi lietuviu kalboje. 
Užlaikome auksinius laikrodėlius, žiedus, branzalietas ir t. t 

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

LENGVA NUSPRĘSTI. 
Jeigu jus kenčiate nuo kokios 

nors 'vidurių betvailkės, nevirs-/*" 
kinimo, užkietėjimo, gazų, gaivi"' 
skaudėjimo, bemiegės, nervišku^, 
mo, ahelno silpnumo — ir jeigu 
jjus esate gudrus, Jurs imsite iš- 
ti mą gyduole ir nelai'.iksitė kol 

įJusn. padėjimas pasidarys pavo- 
jingas. Ištikimiausia gyduolė yra 

jTrinerio Amerikoiiškas Kartaus 
įVyno Klixiras. kuris išvalo pilvą 
ir vidurius, pagelbsti norui val- 
gyti, sugražina apetitą i,r suderi- 
na visą systemą, Aptiekose, kai- 
na $1.10. — šalčiams ir 'kosuliui, 
ikiivrie dabar yra sezonoj, i mik i te 

Tritnerio Kosulio Ramitoją, 25 ir 
Coc. aptiekose, per krasą 35 ir 

j6oc. Reumatizmui ir neuralgijai 
jTrinerio Linimentas neturi sau 

į lygaus. 35 ir 65c. aptiekose, per 
krasą 45 centai ir 75centai. 
Joseph Triner Company, Išdir- 
banti Chemikai, 1333 — 1343 \ 
A shlaind A ve., Chicago, 111. y 

(Apgarsinimai' 

^ajieškojJrna'i 
įPajieškau savo tikros duktės Onos 
! ančailiukės. Motina, prasisalinda- 
ma iš Cleveland, O. it; melų atgal 
asiėmė s'-, auvini mano mylimiausiu 

ir gražiausią mergaitę, 5 metu am- 
žiaus. Nuo to sykio aš jos nema- 
čiau. Mergaitės plaukai šviesus, 
akjs mėlynos. Ji dabar yra 21 metų 
amžiaus. Jos motina yra vidutinio 
ugio, plaukai tamsiai geltoni. akĮs 
mažiukės; 45 metų amžiaus. Kalba 
išlėto lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
ir angliškai; 24 metai Amerikoj. Gy- 
veno Clevelande, Ohio ir Ne\v Yorko 
valstijoj. 

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

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

\Villiam Yančaitis, 
j 2187 Russell St., Detroit, Mich. 

Pajieškau savo broliu Mikolo, Po- 
vilo ir Aleksandro Bielskių. Paeina 
Iš Retavo miesto, Telšių pav., Kau- 
no gub. Gyveno Chicagoj apie 7 
metai atgal. Jei kas apie juos žino, 
arba jie patįs lai atsišaukiu adresu: 

Viktoria Gidren. 
Fabrica de Tecidos Carioba Villa; 
Americana Linha Paulista. Estado 
do S. Paulo Brazil. 

Pajieškau pažįstamo Aleksandra^ 
Budrio ir S. Budrienės. Paeina n'' 
Vadoklių, Kauno gub. Keletas mer^- 
atgal gyveno Pittsburghe. Meldžitfv 
atsišaukti, n.es aš noriu su tamls- » 

tom pasimatyti. 
Pranas Pikšris, 

1525 Penn Ave'., Pittsburgh, Pa. 

Pajieškau savo pussesers Vero- 
nikos Ivanauskaitės <po vyru Vinl- 
ckienės). Kauno gub., siaulių pav., 
Kelmės vol., viensėdžio Laikšis. 
Apie metai Amerikoj, gyveno 
Pittsburghe, Pa., o dabar nežinau 
kur. Turiu svadbų reikalą. Ji pa- 
ti. ar kas kitas duokite žinoti udresu: 

Antanas Bilotas. 
% \Vest Clieshire Bhibs Co., 

Cheshire, Conn. 

Reikalingas jaunas vaikinas tarp 
10 ir 20 metų į Bankų, mokintis kler- 
kos darbo. Turi mokėti gerai ra" 
šyli, rokuoti ir angliškai kalbėti. 
Atsišaukite į 

.... Uiversal State Bnnk, 
3252 S. Halsted St. Chieago, 111. 

Reikalingas Tuojaus —gabus, iš- 
mintingas lietuvjrs, vedimui lietu- 
viškos kolionijos. Mokama algn. a1* 
ba alga ir "komišion." Rašykltj 
•angliškai j Sanborn Land Company, 
Egle River, Wis. 

Pajieškau Antano Janovičiaus. 
Jis pirmiaus gyveno Chicagoje, 
apie 33-čią ir Ilalsted. Yra ve- 

lęs lenkę ir lankydavo lenikišką 
bažnyčią. Jojo brolis gyvena 
.nt Noble gat. netoli Divisio'- 

Taipgi pajieškau Salaševu^ 
ės ir Onos Sadeikiotiės. ^ 

Antanas Lulkaševicius 
734 Banvtt Ave., Kansas City. 

_____ 
Kalisas 

GERA PROGA MUŠA IN JUSŲ DURIS 
j 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- i 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 šjos rųš'es progresyvių i žmonių? Ar Jus atmesite vilkinimą? Ar Jus veiksite TUOJAUS, ŠIĄDIEN:1 ! 

51 yra geriausia proga padarymui pinigų, kokia buvo pasiūlyta savo 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 padėkite į cią kompaniją — dėl padarymo gero pelno ir jiegos. Vienas seras yra $10.00. Kiek Šerų Jus dabar paimsite?. Rašykite šiądien, kol kar nepervelu. sekančiu adrosu; 

Lithuanian Publishmg Co., 814 W. 33rd Street, Chicago, III. 



______ -w w -- v ^'fvop^ 

Lietuvos Atstatymo Bendrove 
t * • a A • r* J» ■ % r • • — 

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

M**: ̂  Ift 

LITHUANIANDEVELOPEMENT CORPORATION, 'aioPitth Ave., New York, N. V. 

MILŽINIŠKAS LIETUVIŲ 
MASS-MITINGAS IR 

PARODA 

Atimantį ncdėldienį, 28 d. ba 
landžiu, Chicagos 'lietuviai ren- 

giasi į didžiausį mass-mitingą, ko- 
kį jie tvk turėjo. Praktiškai vi- 
sos Chicagos draugijos žada 
ateinantį nedėldierrį buti Seventh 
Regiment Armory svetainėj, aivt 

VVentvvorth ave., prie 34-to- 
gatvės, kur tasai inass-mitingas 
atsibus anie 3 vai- po pitt. 

ši > milžiniško miltingo tikslu 
yra parodyti Lietuvių iš tikimy- 
bę šiai šaliai ir prigeibėti Tre- 
čiajai Laisvės Paskol'ai. \ isi 
lietuviai, kas gyvas, žaila b ".i 
tenai, kur jų lauks gražus pro- 
gramas, prakalbos ir 1.1. — už- 
d>*ą. 4 i 

J vairių kolionijtt draugystės 
maršuos į svetainę i 11 c o r p o- 

r c. 

Bridgeporto Divizija pažadėjo 
turėti 23 draugystes su dviem 
l>cnais- Jos susirinks 1 vai. po 
-pietų prie 33-ios ir Auburn avc. 
ir iš čia maršuos j svetaine. 

Town of Lake Divizija turi 
25 lietuviu draugijas ir 4 bemis. 
Susirinks visi nariai prie 46-tos 
ir VVoocl st., 1 vai. po ipict- 

18-tos gatvės Divizija žada tu- 
rėti 16 dratugijų su dviem be- 
nais; susirinks prie x8-tos ir 
Union gatvių, 1 vai. po piet. 

North Sldc Divizije žada tu- 
rėti 12 draugysčių ir vieną berną; 
susirinks ant i vai. j>o piet prie 
Mark Wbite Stfttare parkučio, prie 
Halsted ir 30-tos gatvės* 

West Side Divizija turės 16 

draugysčių ir du benu; paroduos 
VVest Sklėj, po to paims gatve- 
karius ir susirink0 prie 26-tos 
ir YVentvvorth ave. 

Brigh'.jn Park Divizija turės 

15 draugysčių ir vieną beną; su- 
sirinks apie 1 vai. po piet prie 
Archer Avc. ir VVesftern Ave. 

So. Chicagos Divizija žada tu- 

rėti 3 draugystes; Roseland, 
Kensington, \Vest Pullman ir 
lUirnsnlc draugystes susirinks 
sykiu su So- Chicagos draugystė- 
mis j l'uliler Park prie 46-tos ir 
Princeton Ave., 1 vai. po piet. 

Visos divizijos iš savo susisu- 
kimo pmn'ktų, įkas savo keliu, su 

muzika maršuos j beventh Regt- 
met Armory svetainę, H-,uri gali 
sutalpinti apie 10,000 žmonių. 
Taigi vietos visiems bus. Publika 
rinksis svetainėn kas sau- Pra- 
kalbos įbus ainiglų ir lietuvių kal- 
bose. 

Jeigu oras butų blof,as lietin- 

gas, tai kaip draugystės, taip 
publika malončs susirinkti gat- 
vckariais Seventh Regknent Ar- 
nvrv svetainę, prie 34-tos gat. ir 
\Ventworth Avenue. 

Iki šiolei, kaip pranešama, i>er 
Chicagos Lietuviu y'yrių paim- 
ta Laisvės I'ondstt m. .irti $300,- 
OOO.OO. 

TMD 22-ros kp. usirinkimas. 
N'edėliojc, balandžio (Aprih 28 d. j 
1918 m. lygiai i-mą valandą po 
piet, Felk>wship House svetainėj, 
831 W\ 33rd Pl„ apart mėnesinio 
susirinkimo, bus gražus ir pamo- 
kinantis programas. T'us k'albos, 
dektemacijos, dainos ir muzika. 

Vakarėlis. Utarninke. balam- 
džki 30 d-, 8 vai. vatkare. Mark 
VVhite Stpure didžiojoj svetainėj. 
Birutės Draugija rengia pasi- 
inksminimo v? barelį.—sok:u- 

Tad kviečia visą padoru jau- 
ina atsilainkyti. 

Prelekcija* Ateinantį nedėldie- 
nj, halanclžio 28 d., Aušros sve- 

tainėje, prie 29-tos ir Halsted gat., 
2-rą vai. popiet, bus prelekcija 
moterims ir merginoms. Skaitys 
l)r. A. Juška temoje: "Praktiška 
llygicnA.". Inžanga dykai. 

Lietuviu vakarai. Pereitą su 

batą; balandžio 20 d., Federacija 
Lietuviškų Kliubų tuirėjo savo 

balių \Varvvidk svetainėje, 535 
W. 47th gat. 

Tą patį vakarą atsibuvo Su- 
sivienijimo Adm. Draugijų prie 
Sv. Jurgio Parap. balius Mildos 
svet. 

Kiek toko girdėti, oras pa- 
kenkė ir vienam ir Ikitam balinti. 

Amt rytojaus, balandžio 21 d. 
buvo balius Šv. Jurgio Parapijos 
svet: Balių ■parengė Dr-stė S v. 

Petronėlės, kuri visuomet su- 

traukia didclij buri svečių. Sj 
kartą ir-gi buvo pilnutėlė svetai- 
nė žmonių. 

Girdėti, 'kad pelno muo šio va- 

karo liko suvirs $ioo. 

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

Severą's Balsam oi 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 
senelių ir nusilpusių žmonių. Pilni 
iiurodymai randasi prie kiekvie- 
nos bonkos. Kaštuoja 85 ct. 

Parsiduoda visur aptiekose. 

Dr. K. Draugelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph«ne Drover 5052 

Chcf.jįo | 

vyrų, moterų ir vaik.\ ban. 
da.skut.vjtės mokytis. 6itai 

'ra Labai pareuuuaujarnaa nei n- Ra 

rlumenčje. Lengvas mokslas ;r til- 
teli pinigai. Ateik tuojaus, arba pa^ 
reikalruk artesnių žinių Ji NOSSO- 
KOFF'S INTERNATIONAL BARO.'*H 
9CHOOL, 1202 Penn Ave., Pitttourjj, 

Phone Caual 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
(icncralis 

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

BUK ŠOFERIU. 

tg. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti sau tinkamu vle- 
lis šoferių reikalavimai kaip da- 
bar. M oš duosime užsiėmimą 
kiek vienam pabaigusiam kursus 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individlnėmJs siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę maSinistai 
pamokis tamist$ ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mūsų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių Ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimu. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Snglmers, 1214-16 Jatkson Bld 
(Inc.) 

Ąnt Pardavimo. 
Parsiduoda puiki stulia, 6 lotai, 

150x125; -;o vištų; prie o6th A ve. 
ir Archer \venųe Klaupkite M r. 
Penkal. Chicago. 111. 

EXTRA! | 
Geriausias laikas pirki i t arnui 

ęeros žemės, geroj apit'linkėj. 
Vienas turtuolis, turėdamas 12 

i'arniŲ, ant kuriu padare turtą, da- 
bar užsidėjo didelę pardavinėtą 
automobiliu. Visas ukes nori par- 
duoti. Lai pasiskubinkite, o gerai 
pirksite. Rašykite į Naujo Laikraš- 
čio Kėdysty, įdėdami markę, o gau- 
site vier<< No. "Ūkininko" ir teisin- 
gas info( ,'iacijas. Atvažiuosit j pa- 
tj vldurj miestelio, kur aplinkui ge- 
riausi javai auga. 

M. WALENČIUS, 
P O. Box 96, Hart, Mich- 

Talophonc Yorda 0134 

Dr. P. G. Wiegaer 
PrilMisno valandos: nuo 8 Iki 1211 ryto 

Ir nuo 7 Iki 9 vakaro 

3325 S. Halsted St. Chlcago, 111. 

GRAŽYBĖ LIETUVIAMS! 
Kas norčtŲ tikrą, natnrnliškg savo 

paveikslą, padaryti iš m mažo j di- 
deli, pračome kreipties prie manęs, 
nes aš padarysiu tikrij, naturallšką išvaizdą žmogaus veido už pigesnę kainą, negu kitur. 

JUOZAS GUŽAUSKAS, 
1137 W. V/ashington Blvd- 
Tcl. Monroė 1090 Chicago, III. 

SVARBI PRELEKCIJA DĖL 
MOTERIŲ IR MERGINŲ. 

N'eilėlioj balamlžio jStą d. 1918111. 
jrą valandą ]>o piet Aaišros Mo- 

kyklos svctainėic. 29-tą gatvė ir 
llalsted. kcngia !,. M. Dr-stė 
"Apšvieta." Skaitys Dr. A. Juš- 
ka temoje: "Prakti-ka llygicna." 
ši prelekcija vien tik moterim iv 
merginom. Dėl aiškesnio supra- 
timo prelckcii >s Ims galima duoti 
klausimus, j kurine; prelegentas 
pasistengs atsakinėti. Inžanga <ly- 
k'ai. Kviečia KOMITETAS 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Presidcda 7 valanda kas valta.ai. 

Subatumi ir ncdtliomi 2 va1 po piotų. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestis 
Tai yra puikiausiavleta 
praleidimui liuoso laiko 

VYKIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! Męs neesame baukeriai, bet inę? gvarantaojame Tamstai sučė- dymą t>0% aut Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pa3 muj. Vyrama lr vaikinams padarome aut orderio naujus siutus ir over- kotus nuo $30.00 iki $50.00 uz pusę kainos. Tr-.iputėlj nešiotus uo 525.00 iki $60.00 ano orderio darytus siutus lr overkotus parduoda T.e po $5.ro ir brangiau. 
Naujas ir truputėlj dėvėtas kelines nuo $1.00 lr brangiaus. Vaikų siutai $2.00 iki $7.50-. akrynlos lr vagiai. 

S. G O h D O N 1415 SOUTH HALSTED STR-ET CMICAGO, ILL. 
£toras atdaras kasd'.nną lr vakarais iki l) vai. Subatomia esti is iki 11 vai. vakare. N'cdoldieniais—iki S vai. vakare. 

atdarus 

Universal State Bankas Auga 
Kovo 3, 1917, Depozitai buvo $16.754.95 
Sausio 1,1918. Depozitai pasiekė 418.661.63 
Šiądien Depozitai jau yra 524.373.63 
O visas Banko turtas siekia 812 607.45 

Nė vienas Bankas tcip trumpame laike nepasiekė 
teip didelės depozitų sumos kaip 

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

nis Bankas savo augimu pralenkė daugumą ameriko- 
niškų Bankų pasiekdamas arti pusę milijono dolieriu i 

Depozitų su pirmu metu. 

Todėl Lietuviai pasirūpinkime ikad su antru metu 

Jusų Bankas pasiektų pilną milijoną dol. Depozitų. 
Pasidėkite šiame Banke patys savo pinigus ir savo drau- 

gus paraginkite pasidėti, o netrukus šis Bankas taps 
milijoniniu Lietuvių Banku. 

Vi padėtus pinigus moka 3 procenl.'i. Pinigai čia 
visuomet yra gatavi ant pareikalavimo. 

I'ankas yra atidarytas 3 vakarus savaitėje, U t ar- j 
nV.'kais, Ketvcrgais ir Subatomis, kuriais tai vakarais i 
y.morės gali atlikti savo bankinius reikalus, netrukdant j 
niuo darbo laiko. 

UNlVERSAt STATE OANK 
3252 SO. HALSTED ST. kamp.33čios CHICACO 

..NAUJAUsVŠ iŠRADIMAS.. 
Patentuoto mašinė- 
lė rašymui. Sita 
pastebėtina mašinė- 
l€-galit.e rašyti viso- 
kius laiškus ir są- 
skaitas. Kiekvienas 
vyras, moteris ir 
net mokyklos vai- 
kai gali lengvai ra- 

šyti su šia mašinė- 
le. tai nėra žaisle, 
bot naudingas daik- 
tas ir turėtu rastis 
kiekviename namo. | 
raštas atmuštas ant 
šios mašinėles yra ! 
uaug gražesnis ir 

švaresnis nt>gu rankos rAštas, ir klaidos išvengiamos. Kaina trumpam 
laikui $3.5it Iškirpkit Sitų apgarsinimą, ir prisiųskit mums su $1.00 
rankpinigių, tai męs Išsiųsim jums šitą. mašinėlę, o jųs užmokėsite li- 
kusius $2.50, kuomet pristatys mašinėlę j namus. 

UNIVERSAL SALE HOUSE 
205 E. 141 h STREET NEW YORK CITY 

5,000 Kenčiančiu Gsus Dykai Išmėginimui Plapno 
Nereikalinga Vis? Gyvenimą Nešiot Dcrsrd Tru«3 

Siu dtio-mn ptuiulymnn yra jindarytao por 
išrndčjn stcbukliiifo.'! "vi?:} tlicni ir naktį" 
diriinnčios metodus, kuri ims vartojama nti- 
tsisymui ir sustiprinimui iiusilp:u>j,,siiĮ rr.u- 
ekulų ir nusikratymui «kiiu<J-ių Truja, bei 

"JJ" yra atsakančiai nuUiktiir- padull;«t- 13 tokiam vartojimui, kad (sulaikius įlomiai 
crificc ir taiptfi pritaiko vidurių dalis, knd 
pastarosios n c išsiuvo r tų j lanko pu.<ę. ?a- 
duškaitūs yra rczcrvunrns. Slani? re?.i:rvua- 
rp yra utoiiūtinus sausinantis susitraukiantis 

MOK KT' N EHElli 1A 
Pirmiems ">000 ken- 

čiančių. kurie atsi- 
šauks i>a* Mr. Stuart, 
bu:) išsiųsta užtekti- 
nas skaitlius Pimpio, 
be už.mokesnio, kad 
duvus jiem prosą Ke- 
rai išmėgint juos. Jųa 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimu P!a- 
i>ao nė dubar, nū vė- 
liaus. 

NEBEVARTOK 
Titrss 

Taip. nebevartok ji. 
13 snvo patic-.i putyri- 
mo jiĮs ilnote, knd 
Truss vien tik yra ne- 
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai pie- 
nai. Ir tas raišinu 
jusų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėjjiot, kodui 
tad jųs turėtumėt jį 
dėvėt? Stai yra rc- 

luvuukbiUo. greit 

t SS^'K 

ipffi 
MMmom- 
j/i it mircoi/m 

>>* ,mum ̂ šįį. 
•^Z-^roSUl'KTK \ 

~\\CLAMO-PAD \ 
Pato rmYTOTHt 

IPRlLr BODY.mKHKUPS A 
ls03 mOLAMOCOhk 

rmuvumio \ 
* J &M> M <TW 2/,'JfIM 

ptMoįruus 
THB0U6H TH.3 
CPCNING 

u me<!;!;alr.3 <_Jti k'ine 
sušildytas. jis pasi- 
leidia ir išc'r.a pro 
mat* skylutę, kuri y- 
r:> pažymėta su raide 
"C" ir yra nuimtas 
per mairr. odos siky- 
iutc.T, kad eudrulinas 
nusil^nt juritu musku- 
lui ir veikiti ant ui- 
d.-.rvrto fckylučiii. 

"K" yra tai ilpnis 
PLAPAO-PAD galan, 
kuria turi but prili- 
pintas pc~ hi'V.one- 
r.cpallciiaat taip pa- 
vr.ilir.to ,frn:ic wo;!: 
dalies' ižrokuofnr.t, 
1<-.d davus reikalir.r:^ 
ptTprum? ir paraaiį 
PTAPAO-PAD. 
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 
A5 r.orlu jums pr!- 

vmlyt p-ls *.-vo k i- 
ta's, !:.:J jn.l pul'.ts 
perrraLt eavo patm- 

riauoia Uclū-u, kurį jųs ralite dykai jimčclnt. 
VARTOTAS DVEJOPAM KEIKALi'I 

Pirmas: Pirmiausia ir sv-.rbiair p;*'cfo 
PLAPAO-PADS yra neper.-.tojamai lai'.;ji 
prie nusilpnintų muskulų trydnn 1 i'airt) tai 
vadinamų Plapao, kuria yru susimažinus p >- 
vidale ir paimtas draurre fu insreJicnta:. 
medikales mases yra įkirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskului iki pa- 
prastoj jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet ralite tikūties trūkio pranykimo. 

Antrast Pats būdamas padarytu limpan- 
čiu, kad nulaikius nuo slankiojimo padurkai- 
tę, yra prirodęs, esųs svarbiu dalyku išnaiki- 
nime patrūkimo, ko Truss ncpali padaryt. 

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
slesas prieS or'elerius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrukimus, tūli iŠ jų turėjo buu- 
kias ir senaa patrūkimo ligro. 
NUOLATINĖ DIEN0S-NAV.TIE3 VEIKMS 

Pastebėtina ypatybe PLAPAO-PAD trydy- 
mo yra tn, kad uulysrinnmai į labai trumpą 
nikų aplaikomo3 paaekmū. 

Tas yra todėl, knd veikme yra r rpal5r.u- 
janti—r..'ktj ir dienij kiaurui per 21 valan- 
diis. Nėra neparankumo, nc^maRumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jųs atliekate dienos savo dar- 
bus—dajri ir miegant ši stebuklingu iryduolS 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
r.auj:} gyvybę ir rtiprumij, ko! ie jiems yra 
r»ikulin™i, knd prld' amai ntlikus ji-.ma pa- 
vestą užduoti—l'.žlV.kymo vidurių savo vie- 
toje, be pagclbos truss, bei ki.ų jam panašių. 

PI.APAO-PAD IŠAIŠKINTA 
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, Rali but lengvai inrokuotaa, patfmi- 
jant draurre einančią iliu-tracijij ir skaitant 
sekanti iidžrtynuj. 
• PLAPAO-PAD yra padaryta i! stiprios, iš- 

sitempiamus materijos "K", kuris yra pritai- 
kytas prie kuno krutėjimų ir visiško smagu- 
mo jj dėvėt. Jo viduris yra limpantis (non 
dautr skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę "IV nuo eln'.ikiojuuo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos. 

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD palas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjunius 
muskulus, kad juoa sulaikius nuo vis tol; n 
besislinkimo. 

k\. 
Kuomet silpni muskulai atgaus eavo rt;p- 

rui.-4 ir ta-.rrumr;— 
lr, ne: mij-.:--.-.!, skaudų, pavėjinei iljl- 

.•cr-im-i prar.yutt-— 
L* taj baijua slojutia r.ccu—;ztir.-_-.i r"-- nyksta— 
Iv j ja ctzausite savo cvv-rr..-, energiją, t»ti;>ru-.iią— 
Ir jua atradote ir Jaučiate ncr'r.u v'-nni- 

siškai ir draugai patėmija jūsų p#c«rč- j.n\;» pasirodymą— 
Tuomet jųa ž:i»f)n'.tc, kad j;:-ų trukia yra pergalėtas ir jųa uirdinic.it dėknvoLllu mnn ui stipru para Tinimą priimt DAUAIt bį ste- 

buklinKą uidy'.tą iūmėtfinirną. 
Rašyk šiandie, ReiUalaudanca U5 

Dyką Išmėginime. 
Pnts j-patiskri išmėgink jo vertę. Ne'iijuk pinigų, ui Dykai Išmėginimą, Plapao nieko jums nekaltujja, apart: to, jia jums *oli pagražint sveikatą, kuri duuir vertesnė, nei; u 

žibantis auk^a3. Priilr.k šį dyka! "Išmėtr!- nimą" o:ęi2i-'ii iv jųa buite lir.kiial, kol tik pyvensite, pasinaudoju 51a prona. Rniykito atvirutę, ~rl a iSpildykitc kuponą šiandien ir OTriitančia kr=ra j;ji npir.ikyaito iŠTr.čsir.'.- mui dykai Pl"r"<> au pruėčku Mr. Stur.rt'o ■1S puslapių kr.ynutę a-ic patrūkimą, ta!;-i- ■ 
n r; tu informacijas apie budą, kura buvo J nedovanotus auksintu mcdaliunl Ryme ir tu t, diplomu Crird Pri^s Paryžiuje, kuris bu 
r::nko;o kiekvieno kenčiančio nuo šio bai- 
saus užjravlrno. .Teirru jin turite rntrukusj drausą, pasakykite ja-x apie ši diueli pasiū- lymą. 

o.COO skaitytojų rralės paut šf umėRinimą dykai, Ataillcpknaa, yra žinoma, bus per- vlrSijanO. Kad netapt apviltu, rašykite DAPAR. 

STŲSIC KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES. Inc. 

Block 2918 St. Louis, Mo. 
Dykai Išmėginimui I'lapno ir Mr. Stuarto 

Knytra apie Patrukiiucs. 

Vardas 

A'lrcsn.3 
Grįžtanti l~.ra.sa nlncš dykai išmė?. Plapno 

Dr. P. Žilvitis 
UET'JTIS 0YDYT3JA3, 61311.1611 

Tai. Oroter 7179 Aptlskos TU. Orovsr 8448 
3203 So. Halstsd SI., Chlcago 

F. P. BRADCMJLIS 
...LAWYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph <<598 

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

Ką Išrasti 
r? rp 

• • 

Titi yra lietuviška knygutė 
išleista, kurioje yra apie 400 
išradimų, kurie į,'»U buti rei- 
kalingi, likosi išduoti ant rt>i- 
kiluvimo ir dėl naudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
cutės dasižlnosit.o ",vokj peli ą 
išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti. J*»igu manote apie 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien Lietuviškai reikalauda- 
mas knveutės kuria išslgsi- 

DYKAT 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
Broadw«y (LA) Ntw York, N.Y. 

; DR. O. C. H fc; 1N E 
i DENT1STAS 

j OFISAS: Kanip. 31 ir So. Halsted Sį 
> (Gffen *nas lirš Aptiokos;. GHIGABŪ 

Jei nori freitai ir pasekmingai ižx..ikti Angli- 
škai kaibėti. skaityti ir rafcyt >, tai Unkyk mūsų 
mokyklą. Apart An.^lų kaitos, čia tr.okioama:- 
Li»tuvių kalbcs S.V.Istorijos i'.tiskų Riirmo 
Lenkų " S.V.Valdybos Priekybos Teirių Lotyną " S. V. Pilietvoes Gramatikos 
Aritmetikos Gec^alijos "^torikos, ir l' 
Ir GRAMMAR ir H'.GH SCROOL Kursų. Gyv 
nanfiius toliau mokiname per latikus. Visi. 
aiškinama lictuv Skai. 

American Collsgo Preparatory Schooi 
3103 S. Kalsti o S v. Chicago lu_. 

KAMPAS 31-MPS IR HALSTED GATVIŲ j] 

J 

m 
— 

g Gfiso Tel. Canat 114 hamiį Tai. Unai2'.i8 
Vai.: I—I po gilt Nanlif <| i)l].ią 

Dr. A. L. Y'iška 
Gydytojas 

-ir 

Chirurgas 
Oyvenlmas: 

731 W. 18th St., netoli Halsted St. 
Oflua: 

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

Koncertinu Išdirbyste 

•<ęg <ctMPp?/ 
Pcarl Queon Koncertina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Musę krautuve—viena iš didžiausiu Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kut" kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gura- 
ma fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
siu, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyščių. l>a- 
alaikų. gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius | 
ir muzikali skus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
sius trijų centų krasą-ženklį gaus kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI j So. Ashland Ave., : : Chicago, III. : : Telephone Drover 7309 j 



"Lets Keep the Glow 
in Old Glory" 

PIRKITE LAISVES PASKOLAS ŠIANDIE! 
142 metui atgalios ši šalis tapo pa- 

švęsta demokratijri ir laisvei. Suvie- 
nyti žmonės kurie stovės suvienytais 
iki pabaigai. 

Per daugelį metų ir kitų pavojingu 
laikij šviesi spalva "Old Glory" pali- 
ko nepaliečiama. 

Per visas kares "Old Glory" tapo 
nešta per niusų tėvus, tėvu tėvus ir 

protėvius. 

Niekados "Old Glory" nebuvo pri- 
versta atiduoti garbę kokiai nors už- 

puolančiai galybei. 

V ra not ikf a i patri joti.ška bot ir tik- 
ra priedermė tiems kurie nuėjo skersai 
ir tiems kurie eia liko saugoti jįj gyvy- 
hi;. o t (i mes galime padalyti su savo 

doleriais. 

Si karė yra už palaikymą demokra- 
tijos, karė už laisvę, korė už palaiky- 
mą taikos ant visados. 

■j 

Ką 1u darai kad palaikyti ''The 
Olo\v oi' Old Glory?" 

Tu gali savo užduotį išpildyti per- 
kant Laisvės Bondsus. 

Pirk dabar ir padėk sutrempti 1ą 
priešą ir įsteigti visuotiną demokra- 
tiją. 

"Old Glory, oup proteetor, 
liojjg may ir wave, 
Dedioated to frcedom, 
(iiven us to save, 
Liberty Bonds proteet it, 
(Jur dollars every one 

King the U of Liberty, 
and tc 

Vour uiessa, *o the Hun." 

—/•'. Stcin 
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Lietuviai Reikalauja Laisves!-— 
Lietuviai reikalauja savo tautai Laisvės. 

Bet Lietuva negalės tos laisvės gauti, jeigu 
zatii viso pasaulio laisvė. Viso pasaulio laisvė zu- 

> u, jeigu ant Prancūzijos lauku kaizerizmas su- 

tins kintų der\įokratizrri.^y. 

Kaizerizmas yra tas pats, kaip ir carizmas— 
dar aršesnis. Carizmas norėjo ir stengėsi atimti 
laisvę tiktai tautoms, gyvenančioms Rusijoj. 
Kaizerizmas nori ir dabar mėgina sut rus kinti lai- 
svę tautu visam pasaulyj. Kaizerizmas mėgina 
uždėti vergijos pančius ne tik Lietuvai, bet visai 
žmonijai. 

A K JIJS norite, kad Lietuva butii kaizerio ver- 

gijoj ! Ar jus norite kad visas pasaulis de- 

juotu po vokiečiu aršesnioj vergijoj negu kčul lie- 
tuviai dejavo carizmo vergijoj? 

NIEKADOS! 

Amerika stojo apgynime los laisvės nuo kai- 
zeįizmo nagu. Amerika niekados neiššovė nei 
vieno šūvio už kitu tautu prispaudimą, neišleido 
nei vieno cento už kitu šalin pavergimą, liet A- 
mei'ika išleido milijardus doleriu už kitų tautu 

paliuosavimą. Amerika praliejo upes savo sunų 
kraujo už kitu žmonių paliuosavimą iš vergijos 
pančių. 

IK l)A!*AR Amerika yra pasiryžusi tą pati pa- 
dą ryt i, idant isųellirti 110 i i k savo, bei ir viso 

pasaulio laisvę, idant užtikrinti laisvo ir laimę 
visoms tautoms — "kaip didelėms taip ir ma- 

žoms." 

Pagelbėkime jai <;ą padaryti! Nuo to pri- 
klauso ir Lietuvos laisvė! 

Kaip galima tai padaryti Mfeik kuodaugiau- 
siai pirkti 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

