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No lt) 

Wilsonas žada 
remti Lietuvos 
Neprigulmybę. 

Prezidentas Wiisonas priima Lietuvių 
Delegaciją ir sako, kad Lietuva 

turi buti laisva. 

RAMU ANT VAKARŲ FRONTO.—VOKIEČIAI RENGIASI 
SKAMDYTI LIGONBUTINIUS LAIVUS. — TALKININKŲ 
VADAI SAKO "VISKAS GERAI." 

Caras norėjo pamesti sostą dar 1905 

Amerika rengia didelę armiją. 
True tranulation filed wiih thc* po<4ma9ter 

at ChicaKO, III., on Hth day of May 
1918, m recjuircd by the act of October 6, 
1917. 

PREZIDENTAS PRIIMA 
LIETUVIUS. 

Washington, D. C. Gegužio 
3 <1.—Prezidentas VVilsonas šią- 
dien atšaukė kaibitkrto <posėdi, 
idant priimti delegaciją lietuviu, 
kurie Ja.-co konferenciją \Vash- 
ingtone. 

* * 

True tr.inialation fifcd with the postnias'.er 
at Chicj go, 

_ 
III., nn Hth day of May 

IV18, at re<|ufr«I l.y the act of October 6, 

WILSOi\TAS PRIŽADA SAVO 
PAGELBĄ LIETUVAI JOS 

KOVOJE Už LAISVĘ. 
Washington, D. C., gegužio 

4 d.—Prezidentą* \\ ilsonas pri- 
žadėjo paramą judėjimui, kiuris 
prasidėjo Lietuvoje su tikslu su- 

tverti neprig'ilmingą Lietuvos 

viešpatiją visai laisvą nuo Vo- 

kietijos, ar ikokios kitos viešpa- 
tijos pasikėsinimų. 

Tokį užtikrinimą prezidentas 
davė, atsakyt anns j prašymą, 
lcurj jam padavė lietuvių dele- 
gacija, atstovaujanti Lietuvių 
Tautos Taryfbą. Si ta delegacija 
nuėjo j Baltąjį Namą, idant iš- 

gavus iprįpažinimą neprigulmin- 
gos Lietuvos. 

Prezidentui pasakota, .kad Su- 
vienytose (Va/teitjose yra atpie 
700,000 lietuviu ir kad daugiau ne- 

gu 25,000 lietuvių pastojo, kariš- 
kr.n tarnyston. Sakoma, kad 2,400, 
000 Lietuvos gyventojų yra pa- 
siryžę sukilti prieš vokiško kai- 
zerizmo pliamis, įkuriais jis ma- 

no pavergti lietuvius j Saxonų 
kairaliaus pavaldinius. 

■Lietuva yra viena iš valstijų, 
(kuri nesenai tapo atplėš-ta nuo 

Rusijos ir prijungta prie Vokie- 

tijos; ji užima plotą apie 120,- 
000 ketvirtainių mylių. Laike 
Lietuvių Brastos taifkos konfe- 
rencijos tapo užreikšta, (kad ne- 

-prigulminga valdžia Lietuiycje 
hutų suorganizuota. [Panašios 
v.inios tilpo beveik visuose ang- 
lų laiikarščiuose]. 

Trur translation with this pofttmaster 
a' Chicago, !!!.. vn 8U; <lay of May 
1918. a* reqjired by the act of Ocfobrr 6, 
1vl7. 

KAIZERIS PATS UŽSIPRAŠO 
DAR I KETURIAS KARA- 

LYSTES 
Bernas Šveicarijoj, gegužio 4 

d.—'Kaizeris Wilhclmas paprašė 
pats save priimti dar keturis ka- 
rališkus vainikus, būtent: Livo- 

nijos, Estonijos. Lietuvos «r Kur- 

šo, ikaip apie tai praneša L a 

V o i x d 11 P e op l.e larkraš- 
tis iš Chemnico. Šitą praneši- 
mą padarė vienas iš narių dele- 
gacijos, ku-ri nuvyko pas kaizerį, 
idant jam pasiūlyti minėtus vai- 
nikus. 

Trnr* tramlation fiM with thc postraaster 
at Chicago, III,, 011 Uth day o( May 
1918, a3 .cųuir'd by thc act of October 6, 
V)\l. 

ANT VAKARŲ FRONTO. 
Londonas, gegužio 8 <1.—Pe- 

reitu .-.avaite praslinko be vokie- 
čių bandymo daryti tolimesnius 
atakus ant *:arų fronto. Visur 
išilgai fronv rrij.-į buvo artile- 
rijos šaudymai, ^ekuriose vieto- 
se labai smarkus, 'bet didelių mu- 

šiu, koki ]>tivo pirmiaus pereitą 
savaitę, nebuvo. 

Vokiečiai, matomai, rengiasi 
prie maujo abelno užpuolimo, bet 
aišku, kad jų atakai neina taip 
pasekmingai, kaip kad cidaov 
(pirmiaus. 

Talkininikų armijos laukia nau- 

jo didelio užpuolimo, -pilnai pa- 
siryžę vienok, kad vokiečio visi 
mėginimai sulaužyti frontą nu- 

eis perniek. 
Laike pereitos savaitės kelio- 

se vietose franeuzai ir Anglai 
•patįs užpuldavo pasekmingai ir 

j nu mušdavo vokiečius niuo jų ipo- 
zicijų. 

.Vbelnai paėmus, ant vakarinio 1 

fronto nuo pereitos savaitės ne- 

buvo didesnio veikimo, 

Tru. trnnshtion filed with thc postmaster 
a: Cliicago, III., on 8th day of May 
J 01 S, a* rciniired Uy ttie act of Octohcr 6 
917. 

HUN/.: MELAGYSTĖMIS 
JIEŠKO PRIEKABIŲ. 

Londonas, gegužio 2 d.—Vo- 
k iškas be vielinis telegrafas, ku- 
ris prieš kelias dienas išsiuntė 
pranešimą, bu>k Amerikos orlai- 
vininkai važiuoja Emropon ant 

ligonbiulinių laivu, dabar atkar- 
toja tas melagystes :plateai.ėj 
formoj. 

Priežastis tokių melagysčių 
iš vokiečių pusės bene bus ta- 

me, kad Vokietija nori prirengti 
pasiteisinimą, jeigu ateityje vo- 

ikiečių subir.arinai torpėduotų 
Amerikos ligonbutinius laivus, 
jeigu šitie laivai mėgintu vežti 
sužeistus amerikonišku., •karei- 
vius maino j Ameriką. 

Čia neik atsiminti, kad pana- 
šus melagingi apskundimai buvo 
platinami apie Anglijos ligonibu- 
tinius laivus pirma negu juos 
pradėta priešingai įstatymams 
sfcandyti. 

Vokiečių "bevielinio telegrafo 
pranešimas skamba sekančiai: 

"Amerikos lakūnai plaukia 
Europon ant ligonbutinių laivų, 
kaipo Raudonojo Kiryžiaus na- 

riai. Šitas neteisingas Raudono- 
jo Kryžiaus pavartojimas pasi- 
rodo iš dokumentų, rastų ant 

Amerikoniškų lakūnų, 'knrrie ta- 

po nušauti. Vienas ameri'konas- 
lakunas, kurio orlaivis tapo nu- 

šautas apielinkėje ~en. von Hu- 

tier armijos, turėjo su savim 
passą, kuriame jis buvo pa- 
ženklintas kaipo inarys Ameriko- 
niškos ambulansų tarnystės 
Francuzijoj. 

Belaisviai atvirai prisipažįsta, 
ikad Amerikos lakūnai 'paprastai 
pastoja į Amerikos ambulansų 
tarnystą laike plaurkimo Euro- 
pon. ir kaipo toki perplaukia per 
Atlantiką ant ligonbutmių lai- 
vų. Išsėdus Prancūzijoj, juos 
tuojaus perkelia į automobilių 
korpusą, o iš ten į orlaivinin- 
kystę. 

"įSugautasai vienok orlaivimin- 
kas, apie kuri minėta augščiau, 
buvo perkeltas tiesiog iš ambu- 
lansų tarnystės į oriaivininky- 
stę". 

Anglijos admiralija janv užgy- 
nė tai, buk Amerikos lakūnai 
plaukia Euiropom ant iigonbuti- 
nių laivų. Admiralija sako: 
''Joks ligonbutinis laivas — ar 

tai Anglijos, ar Amerikos, — 

niekados nevežė nieko apart su- 

žeistų kareivių ir reikalingo 
daktariško štabo". 

Trtie tianslation filcrt with tlie postnmtri at C'liicago, III., on 8th day of May 
18. as rcfjiiired liy the act of Octnber 6. 

VISKAS GERAI" SAKO 
TALKININKAI. 

Paryiius, gegužio 2 d. — 

Aukščiausioji talkininku kariš- 
koji taryba susirinko šiądien Ab- 
eville, Ftraincuzijos premierui 
Clemencair pirmininkaujant. 

Tarybos posėdžiuose dalyva- 
vo; Anglijos premieras Lloyd 
(Jeorge, Italijos premieras O.*- 
lando, Anglijos karės sekreto- 
rius Viscount- >MilneF, vyriausi? 
vadas visu talkininku armijų 
Foch, Amerikos atstovai — gen. 
Saokville-\Vest ir gen. T. II. 
Bliss, franctizų Versailles komi- 
teto atstovas gen. Belin; Anglu 
štabo perdėtinis gen. \Yilson. 
■gandrai Haig, gen Pershing, 
gen. Petain, Aniglų laivyno mi- 
nisteris vice-admirolas \\ emyss 
ir francux.it laivyno štabo per- 
dėtinis vice-admirolas l)e Boru 

Konferencija tęsėsi dvi dieni 
ir .visi kariški šio laiko klausi- 
mai buvo apsvarstyti ir nutari- 
uai kaslink bendro veikimo pa- 
daryti. Pasekmės, kaip praneša- 
na, yra pilnai užganėdinančios. 

T r'i« tmjlati filetl nith »H» prc-,~> 
it Chicago, III., on 8th day of May 
19,18, as re<|uire<l h y tne act oi Octjhcr <. 

1917. 

CARAS NORĖJO RE- 
ZIGNUOTI DAR 1505 M. 

Stockholmas, gegužio 3 d. — 

\ikalojus Romanovas, buvusi;- 

Rusijos caras, ,au buvo pailsęs 
nuo savo "dfžiabo" dar 1905 me- 

tais. Jis laikėsi ant sosto iki 
1917 metų 'todėl, kad jo minis- 
teriai nenorėjo leisti jam "kvi- 

tyti." 
Šitie faktai išėjo aikštėn tik 

dabar, kuomet išnetyčių Rusijos- 
senato archyvuose atrasta ranka 

rašyta popieros lapą, ant kurio 
skersai iramlonu paišeliu paženk- 
linta: '"Spausdinti uždrausta." 
Šio paliepimo patvirtinimas yri 

paliudytas parašu A. Kedrinskio 
kuris anuomet buvo perdėtiniti 
senato spaustuvių. 

Minėtas dokumentas yra, ma- 

tomai, tikra kopija caro abdi- 

kacijos (nuo sosto atsisakymo), 
kurią pats caras parašė spalio 
28 d. 1905 m. 

Sis dokumentas yra beveik 
žodis-žotlim .panašus j ex-caro 

abdikaciją, parašytą kovo 15 <1. 

1917 m.'—jame net pažymėta ir 
tas, kad jis negaljs atsiskirti nuo 

savo sunaus, canuko, kuris tuo- 

met turėjo tik vienus metus. 

Šiame dokumente caras taip pat. 
kaip ir 1917 metų abdikacijoj 
skyrė didį kunigaikštį Michailą, 
savo brolį, sosto įpėdiniu. 

Kedrinsikis dabar praneša, kad 
spalio 28 d. 1905 m., apie 8-tą 
valandą vakare, kaireivis, kur? 
pasiuntė cariškojo dvaro minis- 
teris, baronas Frederiks, pada- 
vė jam, Kedrinskiui, popierų pa 

ketą su ipalietpimi} tuos ipopierus 
atspausdinti. Tasjp jų b,uvo ir 
ori ganai i ška įkopi ja iNikalojaus 
atsisakymo nuo sosto. 

Dekretą apie Nifcalojaus atsi- 
sakymą niuo sosto .paliepta ap- 
skelbti spalio 30 d. 1905 m., bet 
kadangi, sulyg oficialės tvarkos, 
toki dokumentai tuirėjo pereiti 
•per justicijos (teisių) ministerj, 
tai Kedrinsikis uitelefonavo kas- 
Iiii'k to abdikacijos dokumento 
Ščeglovitovui, kuris tuomet l>u- 
vo jursticijos ministeriu. Tas at- 
sitiko 11-tą vai. vakare, i 3 va- 
lantdas po to, kaip dokumentas 
pasiekė senato spaustuvės. 

Justicijos ministeris paliepė 
Kedrinskiui sulaikyti abdikacijos 
spausdinimą, o i-mą valandą 
nakties atvyko ipats ir 'pareika- 
lavo, kad jam butų išduota ori- 
ginališkoji abdikacijos kopija. 
Tuo tarpu abdikacijos dokumen- 
tas nukopijuota senato archyvui. 
Šitą kopiją dabar itr atrado se- 

nato archyvuose profesorius Bu- 
nakovskij, kuris ten darbuojasi 
sulyg Rusų istoriškos Draugijos 
paliepimo. 

Minėta abdikacija buvo para- 
šyta Į vienuolika dienų po to, 
kaip caras išleido savo garsų 
manifestą, kuriame jis pažadėjo 
Rusijai konstitucijinv valdžios 
formą. 

Ti"" transalatinn filed with the poetmaster 
at Chirago, 111.. on 8th day of May ■<18, as reųnirotl by the act of Ootober 6, 
1917. 

SAKO ŠIUOSMET SIŲS DU 
MILIJONU KAREIVIŲ. 

Washington, D. C- — Gegu- 
žio 3 d. Suvienytu iV'a'stiju 
Provošl Maršalas Generolas 
Cro»wder 'išleido :-paliepimu, ku- 
rio šaukima šio gegužio mėne- 

syj 233,472 naujų kareiviu j la- 
'inimosi lagerius. Iš to gana 

yra aišikųs ir tolimesni valdžios 
pliamai kaslink armijos 'budavo- 
jiriio. 

Dabar išleistas paliepimas šauv- 
kia, tper du syik tiek vyirų dau- 
giau negu >kad pirmiaus buvo 

manyta šaukti. Sulyg 'pirmes- 
nių valdžios plianų manyta 
šaukti kariumenės kas mėnuo 
tik 100.000, >gi šitas, paliepimas 
parodo, kad įbus šaukiama tiek 

vyrų, Ikiek tik galima bus apgin- 
kluoti ir aprūpinti ir kad to- 
kio skaitliaus užtektų užtikri- 
nimui Centralinių Valstybių s'u- 
mušimo. 

Akyvaizdoje padidinto skait- 
'ia>us šaulkiamų kareivių ir alkv- 
vaizdoje besididinąnčio statymo 
naujų laivų kariumenės perve- 
dimui j Euiropą, manoma, 'kad 
Suvienytos' Valstijos gale šių 
metų turės Europoje mažiausia 
?,000,000 kareivių. 

Iki liepos pirmai dienai Ame- 
"ikos armija išviso turės 2,298,- 
300 kareiviu. Šiuo laiku jau 
y ra sekančiai: 

iKaireivnj 1.700,00c 
Aificierų ... 120.000 

Viso 1,820,00c 
Ilki liepos 1 dienos turi buti 

išviso: 

'Kareivių 2,168,000 
lAficierų 130,000 

Tokiu budu, kaip išrodo, netru- 

kus, gal sekant] mėnesj, Ims 

šaukiama dar 250,000 vyru. 
Laike balandiio mEnesio pa- 

siusta j lavinimosi lagerius 150,- 
006 vyrų; prie to pridėjus dar 
tuos, įkurie yra šaukiami šio Ge- 
dučio mėnesyje, pasidarys arti 
joo.ooo vyrų pašauktų nuo i d. 
balandžio. 

Sulyg originališko pliano, ko- 

kį turėjo išdiribęs Generalis Šta- 
bas, kas mėnuo turėjo buti šau- 
kiama apie 100,000 naujų (ka- 

reivių, o iki šių metų galo tu- 

rėjo /buti pašaukta išviso nedau- 
giaus kaip 860,000 vyrų. Bet 
arti pusė to skaitiiaus 'bus uni- 
formoje jau iki liepos 1 dienai. 

Rusijos sugriuvimas ir pasi- 
liuosavimas didelio skaičiaus vo- 

kiškų kareivių nuo Rusijos 
fronto, kiurie dabar spaudžia 

į talkiniiifltus ant vakarų fronto, 
priverčia Ameriką siusti daug 
daugiau (kariumenės, Viegu to 

įpirmiaus tikėtasi. 
i 

Trtie translation filed vvith tlie postmaster at Chicago, III., on 8th <lay of May 11918, as reąuired by the act of October 6, 1917. 

| RUMUNAI BELAISVIAI 
PRISIDEDA PRIE ITALŲ. 

Paryžius, gegužio 3 d. — Aš- 
tuoniolika tuikstainčįu 'kareivių, 
'kurie tarnavo Austrijos armijoj, 
bet yra rumunų tautystės, .pa- 
kliuvo italų nelaisvėn. Po to jie 
prašė, kad jiems 'butų leista sto- 
ti frontan ir sykiu su italų ar- 

mija kariauti prieš austrus. Ita- 
lai sutiko ir "pradėta šitą ka'riu- 
menę organizuoti. 
Rumunai nėra pirmi, kurie at- 

sigrįžo atgal prieš Austriją ir 
perėjo talkininkų pusėn. 

Cechai jau su ginklais ranko- 
je ,kariam j a /prieš Austriją ant 

italų fronto, o ant firancuzų fron- 
to yra lenkų armija. 

True translation filcd with the postmaster Chicago, III., on 8th day of May '.918, as reąuired by the act of October 6, oi» 

DĖLEI KAREIVIŲ LITE- 
RATŪROS. 

C a m p D e v e n s, Mass, — 

Gerbiamoji Redakcija: — Męs 
lietuviai Suvienytu Valstijų ka- 

riumenėje, stokuojame lietuviš- 
kos literatūros. Tiuomi reikalu 
kreipiamės prie Tamistų. 

Y. M. C. A., kurie rūpinasi 
visais kareiviais, ištiesė mums 

pagelbos ranką. Jie užleido da- 
lį savo namų mūsų literatūrai, 
rengia mums vakarus ir duoda 
svetaines musų susirinkimams. 
Bet to negana. Mums reikia 
pagelbos ir nuo savųjų. 

Todėl męs meldžiame Tamis- 
tų, kad mums padovanotumėt po 
12 exempliorių savo laikraščio. 
Tada męs turėtume po vieną 
exempliorių kiekvienam m.usų 
knygynui. Tęs taipgi norėtu- 
me gauti ir lietuviškų (knygų, 
tiems knygynams. Mos ypač pa- 
geidaujam išleistų knygų Ta- 
mistų spaustuvės. Vartotos taip- 
gi kaip ir .naujos knygos 'butų 
mums naudingos. Gal paragin- 
tumėt savo skaitytojus mums 

atliekamas knygas padovanoti. 
Męs užtikrinam, kad tos knygos 
bus prižiūrėtos ir geroje tvar- 

koje užlaikytos naudai visų lie- 
tuvių kareivių. 

Tikimės, kad Tamistos atjau- 
site mums, kurie stojame šią šalj 
ginti ir esame pasirengę savo 

galvas guldyti už principus de- 

mokratijos idealų 
Vardan suvirs 200 lietuvių 

kareivių, tariu Tamistoms šir- 
dingą aČių už tą pagelbą, kurią 
tikiuosi mums suteiksite šiame 
reikale. 

Su augšta pagairiba, 
Kareivis Jonas J. Romanauskas. 

I 

Prie šio laiško pridėta dar 
laiškas nuo "National \Var 
Work Coancil of the Voung 
Men's Chiristian Associations of 
the Umited States", kuris ver- 

time skamba sekančiai: 

"Lietuva" Chicaigo, 111. 
Gerbiamieji: — Armijos 

Jaunų Vyrų Krikščionių Drau- 
gija lageryje Devenas, širdin- 
gai užgiria čia pridėta pra- 
šymą literatūros. Gal but bus 

palankiausia, jeigu jus visą 
"literatūrą", kurią įgalite pa- 

siųsti, pasiųsite vardu ''Edu- 
cational Director of Y. M. C. 

A'.f Camp Devens, Mass. Męs 
prižiuirėsim, kati ji butų tin- 
kamai išdalinta ir kad ja ga- 
lėtų naiįvdotis lietuviai karei- 
viai. Jūsų Širdingai, 

G. H. Barret, 
Assistant Educational Director. 

Męs siunčiame reikalaujamą 
laikraščių skaitlių ir patariame 
skaitytojams pasiųsti musų ka- 
reiviams kad ir vairtotų, geram 
stovyje esančių knygų. Red. 

Dienraščio Reikaluose. 
Anais laikais Hindenbunga; 

pasakė, kad už vieno mėnesio 
ant i-mo Apriliaus, jis busią 
Paryžiuje. Prieš porą savaičii 
tautininkai ipasakė, kati ant i-m< 

Rugpjučio jie tulrėsią gerą nauj: 
1 dienraštį 4"ai baranką. 

Ilindenburga s Paryžių t i eik 
matė, kiek savo ausis. Daba 
klausimas, ar tautininkai pama 
tys savo dienraštį id. irugipjueic 

Na, tai pažiūrėkim! Pažiurę 
kim, kdkį džiabą jie užsikrovė 
jeigu jie nenori išeiti taip, kai] 
"Zalblockis ant muilo" arb; 
''Brundza su vaistais nuo plau 
k u." 

Naujo dienraščio leidimui rei 
kia surinkti $20,000 iki 1 d. rug 
įpjučio,—vadinasi į tris mėne 
sius, arba i dvylika savaičių lai 
ko. Ant kiekvienos savaitės lai 
ko išpuola surinkti po $1,666 
arba užrašyti po 167 šėrus kas 
savaitę, ipo 24 šėfius kas dienr 
(šėras po $10). Patįs vieni chi- 
cagiečiai apsiima pusę tos tvir 
tovės nuversti, o kitą pusę jie 
tikisi visos Amerikos lietuviai 
nuštuirmuos ir "džiabas" 'bus at- 

liktas. 

M anot r, kad nepadarysime: 
Tik tu, brolau, sustok ir pasi- 
žiūrėk, kai»j) pirmi šūviai eina. 

P-as B. Lenkauskas iš Clii- 
cago pereitą pėtnyčią išvažiavo 
j "mokyklą"—pasimokinti ama- 

to, kaip kai ceri ui kaili išlupti. 
tVieš išvažiavimą jis pats paėmė 
5 šėnuts dienraščio leidimui. Bet 
iš jo žada būti geras kareivis: 
ką jis daro, tai vis ne vienas, 
bet eielu pulku. 

"Aš būtinai noriu—sako jis— 
kuogreičiausiai išvažiuoti anapus 
"balos" iir pamėginti, kaįp išro- 
do vokišku trenčių šturmavimas. 
O kad turėti biški praktikos, tai 
aš pamėginau čia pat šturmu 
paimti pirmų tranšėją naujo 
dienraščio išleidime." 

Su lyg to vyras susitaisė sau 

plianą, apgalvojo visą strategiją 
ir laukė įprogos. Proga pasitai- 
kė. Draugai iškėlė jam išleis- 
tuves kariumenėn pirivatiškuose 
namuose. Užsitaisė sau vyras 
kanuolę ir kad lupterr. j susi- 
rinkusius: 

— Draugai,—sako—aš važimo- 
ju, kad Uovoti už Dė<lę Samą, už 

laisvę viso pasaulio, ir už laisvą 
Lietuvą.' 

— Valio! — sušuko susirinku- 

sieji—tai bent vyras... 
— Labai gerai, bet jus dar 

trnputj palaukit,—sako jis to- 
liaus.—Bet laisva Lietuva gali 
būti tik tada, (kada męs kaizerį 
bačkoj su agurkais suraugysim... 

Valio!... 
— Tai bus tada Lietuva lais- 

va, o kad ji butu iir laiminga, 
reikia kad ir kitas kaizeris butų 
j skiedras suluptas... 

— Koks kita:>?—sušuko sve- 

čias.—Po šimts velnių, rr vieno 
jau perdaug pasaulyj... 

— Well, kito kaizerio vairdas 
yra—tamsumas. O jo niekas 
taiip smarkiai nes/ivfaituos, kaip 
geras, sveikas, drūtas dienraštis. 
Męs apsidirbsim su vokišku kai- 
zeriu, o jus čia pasilikę faituo- 
kit šitą antrą "kaizeri"—tamsu- 
mą. Ar prižadat? 

— Šiur! — sušuko vyrai — kad 
laitas, tai jau faitas ant visų 
frontų... 

Tr vyrai pradėjo šturmuoti. 
Akimirksnyj devyni šėrai tapo 
užgriebti, jų tarpe dvi merginos 
—Ulkiutė ir Pociunaitė—po vie- 
no užgriebė. Darbą kaip reik 
užbaigė Pirmos Kliasos Private 
V. Lenkauskas, atvykusis net iš 
Merrit Lagerio, kur jis Dėdei 
Šamui jau tarnauja, savo brolj 
išlydėti. Tokiu budu čielą šim- 

tinę dienraščiui sukalus, B. Len- 

kauskas išvažiavo linksmas pas 
Dėdę Samą. 

; * * 

! Pranas Paplauskas iš Ilam- 
} mond, Ind., yra jau apysenis 

žmogui s ir daug ko yra šiame 
sviete matęs ir pasimokinęs. Jr 
todėl jis žino, kad dairtbininfko 

f gyvenimas be gero dienraščio, 
tai kai pietai 'be druskos. 

— Aš imu—sako jis—tris Še- 
rus dienračšio leidimui ir dar 
daugiau nuo savo ipažįstamų pri- 
statysiu. Tik jus pradėkite smar- 

kiai budavoti. 
* * 

''Išgirdau, kad sumanėt leisti 
tautišką dieninį laikraštį. Labai 
gerai! Aš imsiu nors vieną šė- 
rą, taipgi ir kitus Clevelande pri- 

■ kalbinsiu prie to taip svairfbaus 
tautiško darbo" — rašo p. R. 
Kruopis iš Cleveland, Ohio. 

* * 

"Negaliu atsisakyti neparėmęs 
tokio reikalo, kaip gero dienraš- 
čio išleidimas. 

Ir idant vien liežuviu netaba- 
luoti apie jo naudingumą ir rei- 
kalingumą, — št.ii siunčiu čekiu- 
ką ant $50.00 už penkis Šerus. 

"I am vvith you;" Remsiu kuom 
galėsiu ir kiek galėsiu. 

Dr. E. G. Klimas, 
Philadelphia, Pa. 

* * 

Jonas S'kimleris iš Clinton. In- 
diana, rašo: "Milžinišką darbą 
pradėjote. Jau aš senai laukiau 
ir mielai prisidėsiu prie bendro- 
vės ir (platinsiu kiek įgalėdamas, 
nes mūsų tautinė dirva >be gero 
dienraščio yra apleista ir visoki 
"uodai" mums ir nosis nukan- 
džios, jeigu musų tautiečiai ne- 

turės savo dienraščio. 

"Todėl dirbkite, o męs prisidė- 
sim (kielk tik išgalėsim. Kada 
leisite dienraštį, tai drtvką duo- 
kit didesni, tai žmonėms leng- 
viau yra skaityti." 

Gerai, Skinderi! Druikas bus 

taip aiš'kus, kad itr alkias galės 
ji skaityti. 

* * 

"Labai nudžiugau, išgirdęs, 
kad tveriasi naujas d ainis laik- 
raštis vidurinės sriovės žmonių. 
Aš remsiu tautišką laikraštį, 
kiek galėsiu ir pats prisidėsiu, 
paimdamas nors vieną šėrą." 

Rašo M. Kasparaitis iš Ra- 
cine. Wis. > 

* * 

"Nėr ką daug pasakoti. Prisi- 
dedu su penkiais Šerais prie nau- 

jo diemraščio."—Dr. St. Sapra- 
nas, Waterbury, Conn. 

* * 

Advokatas Juozas Ambrosius, 
iš Chicagos, neturėjo laiko ilgai 
kalbėti apie dienraštį—'bėgo teis- 
man bylą varyti. Griebdamas 
skrybėlę, sušulko: 

— U/rašykit man 5 šėrus, o 

jeigu su šituo "keisti" uar reikė- 
tų ir apeliuoti, tai dar perakis 
pridėsiu. 

* * 

Nemanykit, kad tai jau butu 
viskas! Tai tik pirmi patroliai. 
Čiela armija dar užpakalyj tik 
rankoves raitojasi. Pažiūrėsit, 
kuomet visi Į eiles sustoję pra- 
dės maršuoti pirmyn. Bus 

"džiaugsmo, o kaip kam—dantų 
griežimo. Yes, sir! Tegul uo- 

dai nemano, kad jie visą pasau- 
lį valdo. 

Tegul sau visoki bolševikiški 
uodai byzgia, o męs sau tautišką 
lietuvišką dirvą arsim, 'kol dien- 

raščio neišarsim. 



IS AMERIKOS, 
True translation fited witli tlie poMnftister 

at Chi'tigo, JII., nn Hth «L'»y of May 
1918, a rrauirtd by thc act of Octobcr t, 
19)7. 

AIDOBLISTŲ BYLA. 

Chicago, 111. Oia pagalios pra- 
sidėjo gars:oji " Pasaulio Pramo- 
niečių" arba ^Aidoblistų" (I.W. 
,W) >byla, 'kiurią prieš juos už- 
vedė Suvienytu Valstijų valdžia. 
Tarpe kaltinamųjų yra tik vie- 
nas lietuvis, Juozas Laukis, bu- 
vusis "Darbininkų Balso" (lietu- 
viukų Aidoblistų organo) redak- 
torius, 'kuris s vo lai'ku su kitais 
aiddblistais buvo suareštuotas. 

'Frank K. Nebekar iš Salt 
Lake v'ity yra vyriausia advoka- 
tas iš valdžios prasės; jis yra 
Suvienytų Valstijų Prokuroro 
assistentu. Savo įžangiamoj 
prakalboj prieš prisiekusius tei- 

sėjus (džiury) jis paaišikino, už 

ką 112 šitų aidoblistų yra val- 
džios patraukti teisman ir ką 
valdžia tikis tprieš juos priro- 
dyti. Tarp kit-ko, jis pasakė 
sekančiai: 

''Visi apkaltinimai yra už tam 

t'fkrus prasižengimus, padarytus 
tarp 'balandžio 6 d. 1917 m. ir 

rugsėjo 1917 m. Šitie vyrai ne 

tik nepastojo armijon, bet vi- 
sokiais budais mėgino trukdyti 
kariškuosius prisirengimus. 

"Šitie vyrai—sakė jis toliaus— 
skaito save valdžia viduryj k i- 
tos (Suvienytu Valstijų|. val- 
džios. Jie nepripažįsta kitos 

valdžios apart savo lyderio, ku- 
ris sėdi, kaipo jų k' ralius. Jų? 
.visi žinote, ką aš turiu omenyje, 
kuomet aš kalbu apie šitą sve- 

timtaMtišikyjį viešpatįk—\Yilliam 
'D. Ha>vvoodą. šitie vyrai neva 

di-rfouojasi naudai darbininkų, 
kaipo kliasos. Idant tai (padary- 
ti, jie gadina ir naikina niuosavy- 
>bę, gundo ir net dasileidžia 
žmogžudystės. 

"Jie vartoja jiegą, idant, ne- 

prileisti prie tikro įstatymų iš- 

pildymo.*** Jie priešinasi vi- 
siems įstatymams, kuriuos išlei- 
d/'i piliečių dauguma." 

»ieną apkabinamo punktą F 
Nebefker išaiškino, kaipo prieš- 
įstatymiską suokalbį neprileisti 
io.ooc jaunų vyrų prie registra- 
cijos ir pagelbėti 5,000 kitų vy- 
rų .pabėgti iš Suvienytų Valsti- 
jų Ikįarinmenės. Jisai kaltino to- 
liaus, kad pats centras aidoblis- 
tų veikimo buvo Cnitagoje; i? 
čia aidcyhlistiški leitenantai gavc 
prisakymus kituose antraeiliuose 
centruose, kurie buvo sekančiuo- 
se miestuose: Philadelphia, Min- 
neapolis, Cleveland, Nevv York, 
Duluth, Spokane, Seattle, Salt 
Lake City, Scranton ir Great 
Falls, Mont. 

Ukrečiantieji Aidoblistų nuo- 

dai—"kalbėjo toliaus Nebeker — 

pasieikė (pavergtų tautų žmones, 
atėjusius čia iš Europos j ieškoti 
laisvės. Jie mums atsimoka sa- 

vo nuovf-ngomis ir priešįstaty- 
mišikomis doktrinomis. Aidob- 

listų nariai susideda beveik iš 
visų Europos tautų. Tairp jų 
yra finai, rusai, italai, ispanai, 
francuzai; tūlas skaitiius vokie- 
čių ir austrų ir kitų tautų iš 
Balkanų." 

Apkaltinimai. 
Subraukdamas v i.-.ką krūvon 

prokuratūra kaltina j.uos sekan- 
čiuose (prasižengimuose: 

''Męs—sakė jis toliaus—pri ro- 

dysime, be abejonės, kad šita or- 

ganizacija buvo kiriminališka or- 

gamziija nuo pat savo pradžios. 
"Męs prirodysim, kad ,ienu 

metu pirm negu musų karė pra- 
sidėjo, jie 'pradėjo savo anti- 
kairiškį propagandą. 

''Męs prirodysime, kad dau- 
gelis, kurie nenorėjo išpildyti 
?avo pareigų prieš -valdžia, pa- 
stojo jos nariais. 

"Męs ptr įrodysi m, kad šitie vy- 
rai (aidoblisitai) sueina pulkais 
į miestus, kur teisingi streikai 
yra vedami, su tiksiu daryti ''tru- 
•belį" ir sau najriij verbuoti. 

"Jie didžiuojasi, kuomet ipa- 
tenka j kalėjimlus ir rekrutuoja 
sau narius ir ten. 

'"Liudijimai -prirodys, kad jie 
priversdavo sąžiningus darbinin- 
kus pastoti aidoblistų nariais. 
Jie nori.panaikinti algų systemą 
ir teisę <vieno žmogaus dairyti 
sutartį su kitu. 

"Jų streikų tikslas merą, idant 
išgauti trumpesnes valandas, ge- 
resnes išlygas ar didesnes algas. 

Jie nolri kovoti patol, pakol darb- 
davys, (privarytas (prie desrpera- 
cijos, sušuktų: 'T'asiimikit visiką, 
ką as turiu." Męs jums priro- 
dysim, kad kaip tik šita organi- 
zacija susieidavo su teisingais 
darbininkais, tai ji visados mė- 

gino juos iš kelio išvesti. 
"Męs jums prirodysime, kad 

šita organizacija turi ryšius su 

taiip dideliu graftu, kad net siun- 

ku butu tikėti." 

Truc trnnsl.itimi filril witli the postmaster 
at Cliicago, III., on Hth flay of May 
I91H, as rC(|uircd by the act of Octohcr 6, 
1017. 

LIAUDIES TARYBA VĖL 
PRIEŠ VALDŽIĄ. 

New Yorkas. Xc" York e at- 

sibūva posėdžiai taip vadinamos 
Liaudies Tarybos (People's 
Councrl). Perleidimas senate 

aštresnio biliaus prieš išdavystę 
ir buvimas laike Tarybos ,posė- 
džiu valdžios agentų privertė 
Liaudies Tarybą kalbėti atsar- 

giau tuose klausimuose, kiuri e 

yra surišti su valdžia, l'r. Scott 

\earing, kuris yra rpirmsėdžiu, 
'kalbėdamas apie bilių prieš iš- 

davystę, patarė delegatams, kuo- 

met jie (keliauja, supokuoti visą 
savo "literatūrą" į vali/.as, nes 

dabar, sako, nebus saugu siun- 
tinėti jų "'literatūrą" per krasą. 

Liaudies Taryba užgyrė rezo- 

liucijas, (kuriose pasmerkiama 
visuotinas kareiviavimas ir "iš- 

davystės bilius." 

Trnp transalntion filed with the postmaster 
jat Chicago, III., on 8th day of May 
1918, a* re<iuired by the act of October 6, 
1917. 

GARSINS IR ADRESUS SU- 
ŽEISTŲ IR UŽMUŠTŲ. 

W?.shinton, D. C.—Karės De- 
pą ritame 11 ta s nuspreml® ir vėl 

pradėjo garsinti ne tik vardus 
>ct ir adresus tu .visų ameriko- 
niškų kareivių, 'kurie ižus, arba 
bus sužeisti Francuzijoj. 

I.špradžių taip ir garsinta, 'bet 
vėliaus karės sekretorius Baker, 
rvuvykęs Francuzijon, at skani ė 

paliepimą, kad adresų negarsin- 
tų, nes esą pagarsinimas adresų 
gali suteikti voficiei\*ms progą 
sužinot*. 'koki amerįkonišlki pul- 
kai iir ikokioje tvietoje randasi. 
Dabai tasai Ba/kero paliepimas 
tapo panaikintas. 

Truc translation liled with the por.tmaster 
•t Chicago, III., on 8th day of May, 
1918, as re(|uired by the act of October 6. 
1917. 

PRIEŠ VOKIŠKĄ PROPA- 
GANDĄ RUSIJOJ. 

Washington, D. C.—Nauja or- 

ganizacija tapo sutverta \Vash- 
ingtone. Jos tilkslu bus atremti 
vokišką propagandą, varomą Ru- 
sijoj ir skleisti tanp Rusijos 
žmonių žinias apie tai, ko Ame- 
rika velija Rusijos žmonėms. 
Prie šitos organizacijos prisidė- 
jo daug žymių vyrų iš politiš- 
kų, socialiogišfkų ir pramoninių 
slerų. 

Tnie translation filed with the postmaster 
at Chicago, III., on 8th day of May. 
1918, as rcquired by the act of October 6, 
1917. 

PERDAUG KAIZERIZMO. 
Chicago, 111.—"Aš matau iš 

laikraščių, ikad męs paėmėm ne- 

laisvėn l86 šitų amerikonų"— 
pasakė Fricas Streim, tepdamas 
sau duoną sviestu vienam Chi- 
ca,';os "'liunc rumyj" prie 119 
So. Dearborn St. 

ja-ja;—atsaKe jam uustav j. 
Umlauff, kitas vokietys, "liunč 
rutnio" tarnas, šluostydamas sta- 

lą, įprie 'kurio sėdėjo pirmas vo- 

kietys, ir aipairt to dar pridėjo: 
''ir tilk duokit mums laiko, tai 
rriįs visus juos suimsim. Tik 

palaukit!" 
Dabar prasideda pati istorija. 

'Liunč-rumyj" tarnauja taipgi 
M s. M. E. Meyer; ji turi ketu- 
ris brolius Dėdės Samo kai!u- 
menėje. Mat jos šeimynoje pla- 
!ka geras Amerikoniško patrio- 
tizmo kraujas. Ji nusiėmė pri- 
juostę, pakabino ją ir išėjo. 

Suvienytu Valstijų distriku* 
prokuroro asistentas nettukus iš- 
klausė jos pasakos. Ji jam pa- 
sakė, lka<l tame "liunč-trivmyj 
perdaug yra teutoniškumo; at- 

pasakojo, ką ji girde; j ir du 

"dėdės" ni-.tėję išsigabeno vokie- 
čius su savim. 

.Vbudu ''narsijs" vokiečiai 'bus 
pastatyti prieš Suv. Valstijų ko- 

misijonieri'.i ir bus teisiami su- 

lyg "Espionage Act" (Šnipystės 
įstatymo), kuris padavadija, kad 
avi prasižengimus prieš Suvieny- 
tas Valstijas šios karės laiku 
galima nubausti ant 30 metų 
(kalėjimo ir iki ipio,ooo bausmės. 

"OFENSYVAS". 
•'.Veprietclms stipriai gin'kluotas, padarė abelmą ataiką. Armija išsisklaidė didelėj betvarkėj." 

\ 

Truc translation filcd with tlic postmaster | 
.it Chicago, II., 011 Kilt day <>t May, 
1VI8, aa rci|uircd by tlie act ui Octobcr 6, 
1917. 

GREITAI PASTATYTAS 
LAIVAS. 

Philadelphia. — Nevv York 
Shipibuikling Corporation Carrop- 
tfcne, N. J., .pastatė laivą vardu 
Tuckalioe 5,548 tonų didumo j 
42 dieni laiko. 'Laivą pradėta 
dirbti balandžio^ 8 d.; j 27 die- 
nas ji jau nuleido vandenin, o 

po 15 dienu pilnai užbaigė. Pre- 
zidentas \\ ilson laišku pasvei- 
kino darbininkus Sr prižiūrėto- 
jus už t<jfki greitą darbi, nes 

greitas laivu statymas yta labai 
dabar reikalingas ikairišlkiems rei- 
kalams. 

i'rue translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., on the 8th day of May, 
191 S, as reriuired by the act of Octoher 6, 
1917. 
IŠMETĖ DU DARBININKU 

UŽ PRO-VOKIŠKUMĄ. 
Waukegan, jlll. yiDirbt>uv<ėje 

vardu Bro\vn I'ortalble Convey- 
iag Machine Company, esančioj 
Nortli Chicagoje, dirba ioo dar- 
bininkų. Viii pirlko laisvės 
bomlsus, išskyrus du — Charles 
Kaphein ir L. Hiurlbuirt. Šiedu 
atsisakė įpirkti. Tuomet dirb- 
tuvės darbininkai pareikalavo 
nuo darbdavių, kad jiedu butų 
išmesti iš "dirbtuvės. Hurlbur- 
to pasiklausta, ar neteisybė, kad 
jis sakė ''Į pėklą su Liberty 
bondsais". Tasai atsakė, Ikad jis 
ne taip sakė; kitas darbininkas 
šoko prieš jj su įkumšėia ir 
ITurlburt tuirėjo 'bėgti. Kiti 
darbininkai liudijo, kad Kapbe- 
irn ihuvo pro-vokiškas, Albu ei u 

turėjo prasišalinti iš darljo. 

Trr.c translation filed with the postmaster 
at Chicago, 111., on the 8th <lay of -May, 191 as required by the act of Octoher 6, 1917. 
TĖVAS BERLINE, TAI SU- 
NŪS ATIDUODA VALDŽIAI 

JO $40,000,00. 
Washington, D. C. — Geonge 

Elirct iš Nevv Yorko, išgirdęs, 
nuo Valstijos departamento, ika<l 
jo tėvas gyvena Berline nuo pat 
karės pradžios, atidavė visą jo 
turtą priešų turto globėjui. 

Jis pranešė, kad jis per- 
duoti valdžios globon (nejudina- 
mąją nuosavyuę vertės $24,000,- 
000 ir judinamąjį turtą vertės 
$16,000,000, arija $40,000,000 iš- 
viso. 

TEISMO NUSPRENDIMAS 
DELEI MOTERIŲ ALGŲ. 

Oi"mpia, Wash. Valstijos 4 

Vyriausias Teismas patvirtino įsta- ] 
tivuią, išleistą VVashingtone ir ku- 
ris nustatė mažiausias "^"as, ko- 
kios privalo buti mokamos mote- 
riir.s. 

Lillie Larson buvo tižvedusi bylą 1 

prieš krutoinu paveikslu teatrą j 
miestelyj C iiilialis. 1 

l'irm negu minėtas įstatymas ( 

buvo įvestas, šita mergina gauda- 1 

vo $3.00 j sąvaitę; ji gaudavo to- 'f 
kią pat algą ir po to, kaip įstaty- i 

rpas buvo įvestas. Tuomet mergina ; 

patraukė teatro savininką teisman, 1 

reikalaudama, kad jai hutu primo- 
kėta, sulyg įstatymo nurodydos 
taksos, už visą laiką nuo tos die- 
nos, kaip įstatymas apie mažiau- 
sias moterių algas įėjo galėn. 

Vėliaus jo prikalbinta pasirašy- 
ti ant sutarties, sulyg kurios ji 
priėmė $40.00 už visą atlyginimą, 
nors sulyg įstatymo jai priklausė 
$278. 57- 

Teatro savininkas tvirtino, kad 
mergina yra pilnametė ir kad todėl 
ji turėjo tiesą daryti sutarti kas- 
link susitaikimo ant $40.00. Bet 
Viyriausis Teismas nusprendė, kad 
valstija yra taipgi užinteresuola 
tokiuose atsitikimuose ir neprileis, 
kad tokios sutartys butų daromos, 
kurios yra priešingos įstatymams 
apie m i 11 i m u m (mažiausias) 
algas. Teatro savininkas turės už- 
mokėti pilną sumą $278.57. 

KALTINA DARBDAVIUS. 

JjDanbury. Conn. — Su v. Val- 
stijų Darbo Departementas buvo 
paskyręs Elmer j. Greenwalt kaipo 
taikintoją tanp darbininku ir darb- 
daviu skrybėlių dirbtuvėse. 

M r. ( jreenvvalt praleido savaitę 
laiko betyrinėdamas ir pagalios 
viešai paskelbė, kad jis sutaikinti 
abiejų pusių negalįs. 

Savo pranešime Darbo Departa- 
■meto atstovas saiko, kad nors ir 
iš darbininkų įpusės yra šiek-tiek 
kaltės, bet svarbiausia kaltė puola 
ant darbdavių, kurie nenori pri- 
pažinti ainijos. Anot šio pranešimo 
darbininkai norėtų susieiti ir pa- 
sikalbėti. susiderinti su darbdaviais, 
bet tie atsisako griežtai net susi- 
eiti su 

( organizuotais darbininkais. 

REIKALAUJA DARBININKŲ 
ANT FARMŲ. 

flChicago, 111. Prasidėjus pava- 
sario darjbams laukuose, Illinois 
valstijoje reikalaujama daug far- 
11111 darbininkų. 

Komu apžiūrėjimas yra didžiau- 
si s darbas, o po to ir javų ėmimo 
sezonas prasidės. Vyrai, gyvenan- 
tieji miestuose, ir kurie turėjo far- 
įių darbo pat i rymą. dabar turi ge- 
ra įprogą išvažiuoti ant farmų, pa- 
tarnauti savo šaliai, pasidaryti 
jerų pinigų ir atnaujinti sveikatą, 
uit šviežio oro. 

Farmų darbininkų samdymo sto- 

:is, po priežiūra A aisti jos Farmų 
Darbo Administracijos, randasi 
cambaryj Xo. 2, prie 120 \Vest 
\dams St. Chicago, 111. ir už pri- 
;tatymą darbo ant farmų nieko ne- 

•eik mokėti. Galima ta proga pa- 
iinaudoti. 

Truc translation filcd with tlie postmastci 
it Chicago, III., 011 8tli day of Ma>, 
918, as reųuired by t h c acl of Octolicr 6 
917. 

, 

DARBININKAI IPRIGELBS- ] 
TI VALDŽIAI. 5 

Seattle, Wash. — Plasteruo- 
n 

ojų ir Cemento išbaigėjų uni- a 

a atsisakė nuo taisyklės, kuri i 

eikalavo, kad jeigu darbininkai 
lirba -po vieno "šilto" ('perinai- <■ 

įos), tai už viįją 1 ilk vi si laiką ] 
•rivalo gauti kaip u" viršlaiki. 1 
»ita taisyklė buvo pildoma per c 

o metų ir sulvg jos darbo die- s 

ia buvo tik iš vieno "'šifto" ir ( 

ipenkias dienas į savaitę. 
Dabar mnija panaikino šitą 

taisyklę, idant valdžios metrulk- 
dyti statyme cementiniu laivų. 

NENOR MOTERIŲ 
KUNDUKTORIŲ. 

* Milwaukee, Wis. — Yalsti- 
jos Komitetas, prižiūrintis rei- 
kalus moterių, esančių industri- 
joj, yra priešingas moterių tar- 
navimui gatvekarių konduk- 
toriais. Sulyg komiteto muo- 

monės tolkiam užvedimui dar 
nėra svambios priežasties. 

GERI UŽDARBIAI. 

fl Lawrence, Mass. — Sulyg 
vietinių lietuvių pranešimo dair- 
bai čia eina gerai. Uždirbama 
esą nuo $20 iki $50 j savaitę. 

LAIMĖJO STREIKĄ. 

Bethlehem, Pa. Vietiniai 14- 
s'kyri^us mašinistai 'buvo išėję 
streikai! iš tos priežasties, kad 
pirmesnę 8 vai. dieną jiems 110- 

rėta (padidinti iki 10 valandų. 
Darbininkai pareikalavo >už tas 
2 valandas mokėti lai'ką ir pusę, 
o už nedėldienius dvigubai. 
Kompanija pagalios su tuo su- 
tiko. 

STREIKLAUŽIAI STREI- 

KUOJA. 
Gid, La. — Streik'aužiai 

laužo streikus; iki šiolei ne- 

girdėta, 'kad streiklaužiai gim- 
dytų streikus. Bet tas atsitilko 
šiame miestelyj. Aliejinių šuli- 
nių darbininkai buvo išėję 
streikun ir komjpanijof parsi- 
traukė sau stirei'kfaiįvžių. Tie 

laužė-laužė streiką ir patjs pa- 
galios sustreikavo. 

IS YlS&c. 
True translatinn filed with tlie postmastei it Chicago, III., on 8th day of May >91 B, as rcųuirtil by ihe act of October b. 917. 

Persijos šachas (karalius) 
vžsirašė Amerikos Laisvės bond- 
sų ant $100,000. Šacho prašymą 
ilžirašyti jam bondsų įprisitintė 
Washingtonan Amerikos minis- 
eris Teherane, Cakhvell. 

Truc translalion filed with llic po^tmaster t Cmengo, 111., on the 8th day of May, 918, as rcquired by the act of October C, 917. 

| Amerilkos Raudonasai Kry- 
ius išsiuntė Europon 43 da.kta- 
us-nroteris tarnavimui ikaitp I 
7rancuzijoj, taip ir ikitose šaly- 
e. 

'm.c translation filed witli tlie po<tmaster t Chicago, III., r,11 tlie 8th day of May, y 18, as requircd by tlie act of October 6 
5)7. 

|| Didelis Skaitlius Cliiruj val- 
Izios ikarinmenės irenkasi apie- 
inkėse Fukien-Kuanfung ,paru- 
e/.io, daugiausiai Shane ir Cha- 
ne. Valdžia mano .pradėti 
marku veikimą prieš (pietinės 
"hinijos revoliucijonierius. 

T r ui tanslation fili-d \vith t he postinastcr 
at Chicago, Iii., 011 thc 8th day o( May, 191H, a» reciuircd l.y thc act o( October o; 
1911/ 

|| Popiežius ipaskvirė pagelbinj 
Xe\v Yorko vyskupą, Patrick 
Hayes, vyskqpu prie Amerikoni- 
škos armijos Francuzijoj. 
True trariftalion fili-d with t he postmaster 
at Chicago, UI., on the Ntli day of May, 
1918, as reąuircd by tlu- act of October C, 
J9J/. 

Paryžiuje prasidėjo byla 
Juozapo CaillaiiN, buvusio Pran- 

cūzijos premiero, kuri kaltina- 
ma išdavystėje už turėjimą tū- 

lų ryšių su garsaus Holo Paša 
veikimui. Byloj ipiįrminin!kauja 
kapitonas Boucliardon, narys 
kariškų Paryžiaus teismų. Iš- 
klausyta šių liudininkų: Char- 
les Koux, pirmojo sekretoriaus 
francuzų ambasados Rymp ir 
Gustavo llairve, redaktoriaus 
laikraščio La V i c t o i r e. 

True translation filcd with tlic ĮKisImaster 
at Chicago, 111., on the Htli day o( May, 
1918, as rec|uired by the act of October 6, 
1917. 

|| Brazilijos prezidentas Al- 
ves savo pranešime (kongresui 
apskelbė, kad Brazilijos regiu li a- 

riškoji armija yra padidinta nuo 

18,000 iki 54,000 vyrų ir kad 
šiaurinėj dalyj Brazilijos pa- 

kraščių pastatyta man jos atsimi- 
nimo' baterijos. 

True translation filcd \vith tli* j>ostma»tci 
at Chicago, 111., on thc 8th day of May 
1918, as rc(|uired liv the act of October o, 
1917. 

Angliški, škotiški »r airių 
komitetai, -paslkirti ištyrimui 
klausimo, ar Britanijos valdžiai 
užsimokėtų išpirk ti ir kontro- 
liuoti svaiginamųjų gėrimų 'biz- 
nius, pranešė, Ikad Isulyg jų 
nuomonės tai vertėtų padaryti. 
Jie apskaitliuoja, kad išpirkimas 
valdžiai atsieitų niuo dviejų iki 
pustrečio milijardo doliarių. 

Truc translation filcd with thc postmastei 
at Chicago, 111., on the 8th day of May 
1918, as teąuired by the act of October 6 
1917. 

|Į Vienam iš Anglijos uostų 
baigiama statyti pirmą ir didžiau- 
sj laivą, 'kuris bus varomas 

elektros jiega. Laivo mašineri- 
jos tapo sutaisyto", kad drauge 
veiks eleiktrilkos ir garo pajie- 
•gos. Svarbumas šios rūšies 
laivų yira tame, kad jie sunau- 

doja daug mažiaus anglių, c 

duoda daugiaus vietos prekėms 
(tavorams) patalpinti. 
Triu- translation filcd with the postmastci 
at Chicago, 111.. on thc 8th day of May 
1918, a.s rcųuircd by thc act of Oclobcr o, 
1917. 

|| Rezervines tranšėjas išilgai 
Piave uipės, ant Italijos fronto, 
kasa italės-moterjs, tdkiu budu 
paliuosuodamos vyrus nuo mu- 

šimosi su priešu. 

Truc translation filcd \vith the postma'fr 
at Chicago, 111., on the 8th day of M»>. 
1918, as required by the act of Octobcr 6, 
1917. 

|| Nuo to laiko, kaip Su v. 

Valstijos Įstojo Ikarėn, Mirs. Eva 
Presper, "86 melų senutė, nu- 

mezgė 86 drabužius, tame slkait- 

liuje 38 poras ipančiakų, Ame- 
rikos kareiviams. 

T'uc translation filed with thc postinaster 
at Chicago, 111., on the 8tli day of May, 1918, as requirrd by the act of Octobcr t, 

" 

nori rasti kareivį 
RUSIJOJ. 

R o 11 a, X. >D. Gerb. Redak- 

cija; Ar galima suirasti brolį, 
kuris 1914 metais buvo >paimtas 
kariumenėn Rusijoj ir su ku- 
riuo 11110 to laiko negalėjau su- 

sinešti? Gal galima butų jo pa- 
jieškoti ,per laikraščius, einančius 
Rusijoj ? Mano mėginimai sir- 

sinešti peir žydų komitetą New 
Y o rike dar pernai 'mietais nedavė 
jdkių paseikmių. 

J. Gavėnas. 

Ir prie senos tvarkos, dar ipirieš 
revoliuciją, buvo la'bai sunku su- 

jieškoti kareivius Rusijoj, neži- 
nant ju antrašo; daba'r, įprie to- 
kios betvajpkės—dar sunkiau, ir 
*al visai kol-kas negalima. Pa- 
tariame pajieškoti, įdėjus apgar- 
sinimus sekančiuose lietuvių 
ai'kraščiuose: 

1) Moskvo, Pokrovka, d. 10, 
cv. 4. Redakcija įGazety ''San- 
:ara." Russia. Apgarsinimų 
tainos nežinome. 

2)1 Redakcija Gazety "Laisvas 
£odis," Petrograd, Lermontov- 
Jkij per. Xo. 17, k v. 3—Rjussia. 
Vpskelbiinn kaina už eilutę 30 
»p- infli 

POOD 
MLL¥IN 

THE 

WAJL 

'Adresuojant laiškus j Rusiją, 
a,(lireso viršuje reik pridėti žo- 
džius "Via Pacific." 

"Laisvas 2odis" yra lietuviu 
Ik arei vių leidžiamas laikraštis ir 
gal galės geriausiai patarnauti. 

T'iif translation filed \v i t h the postmaMcr 
at Chicago, UI., ori the Htli <lay of May, 1 '>I S. as rc<iuired by the act of October o. 

MARGUMYNAI. 

KAIP SU BELAISVIAIS 
SUSINEŠTI. 

F oir t P 1 a i n, X. Y.—Gerb. 
Redakcija: Meldžiu paaiškinti, 
kaip galima susinešti su belais- 
viais. Aš norėčiau susinešti su 

Vincu Paulausku, kurio nume- 

ris yra 485, Vincas Paulauskis. 
V. Ujb-tė. 

Jeigu vairdas yra rastas laik- 
raštyje, tai, Redakcijos užklau- 

siant, visuomet reikia pažymėti, 
kdkiam '"Lietuvos" ruimeryj ir 
ant kokio puslapio vardą rado- 
te, nes męs neturime lai'ko vair- 

tyti visų numerių, kol sujiešfko- 
sime vieną vardą tarp šimtų ki- 
tų. Teikitės -pranešti, kur ir ko- 
kiam numeryj viršminėtą vardą 
radote. 

Susinėsimas su 'belaisviais*yra 
lemgviausis per lietuvių atstovą 
prie Danijos Raudonojo Kry- 

x žiaus. Jo adresas yra sekantis: 
Monsieur Jurgis Saviakis, Crox 
rouge danoise, Sectiom Litliua- 
į'iene, Copenhague, Denmark. 

liTMi sMLtiiKOJ, 
IŠ. SO. BOSTON, MASS. 

Prakalbos. Balandžio 28 d. 
Lietuvos Sunų ir Dukterų Drau- 
gija surengė Labdariu svetainėj 
prakalbas. Pirmu kalbėtoju bu- 
vo p. S. Michelsonas, ''Keleivio" 
redaktorius, kuris savo ikalboje 
neparodė (prielankumo nei Lie- 
tuvai, nei jos laisvei. Jis norėjo 
■įtikinti klaiusy tojus, kad Lietu- 
vos tauta esanti nesubrendusi, 
kad tokia tauta, anot jo nuo- 

monės, negalinti buti ne<prigul- 
niinga ir 1.1. Žodžiu, 'kartojo vi- 
sus plepalus tu išgamų, kuirie 
norėtu, kad Lietuva ir lietuviai 
amžinai kam nors vergautų — 

da'bar, kad v vergautų rusiškiems 
bolševikams. 

Aš nežinau1, koki yira sunųs 
ir dulkterįs Lietuvos tie nariai, 
kurie prie tos draugystės pri- 
klauso, bet jeigu jie kviečia to- 
kius kalbėtojus, kuirie dergia ir 
smerkia lietuvių švenčiausius 
troškimus Įgyti savo kraštui lais- 
vę, -tai už tai turi buti didžiau- 
sia gėda tokiai draugystei. 

Šitie poneliai iš lietuvių min- 
ta, iš lietuvių prakaito sau mu- 

ms išsistato, tai kodėl jie iš 
kokių čeremisų ar internaciona- 
listų sau biznio nevaro, jeigu jie 
lietuvių tautai laisvės netrokšta? 

Tautiška draugystė, kuri to- 
kius kalbėtojais kviečia ir musų 
žmones mulkina ir demoralizuo- 
ja, netulri tiesos nešioti tautiško 
vardo, nes koki jie yra Lietuvos 
sunai. Gėda tokiems kalbėto- 
jams ir gėda tokiai draugystei. 

Jeigu Michelsonas, ar kas ki- 
tas nori eiti ibernauti ruskiams, 
paliokams, ar niemčiams—tai te- 

gul eina bernauja, o lietuviai 
nori buti laisvi; jie nori turėti 
savo neprigiuilirtingą Sail'j, 'kaip 
kiekviena susipratusi ir apšvies- 
ta tauta turi. Jeigu Michelso- 
nas nori savo sprandą svetiman 
juivgan įkišti, tegul kiša, bet jis 
neturi tiesos paskui save traukti 
j tą jungą ir Lietuvos -žmones 
darbininkus. Jie jau gana to 

jungo prisitraukė ir nori pagy- 
venti savo laisvoj tėvynėj, kaip 
visi .susipratę darbininkai gyve- 
na. "Lietuvos" Skaityto/as. 

15 GARY, IND. 
Išleistuvės. Pereitą ketvergą 

pas Pr. Jonaitį buvo išleistuvės 
jauniems lietuviams, išvažiavu- 
si ms kariumenėn. Dėdėi įSa- 
rmti tarnauti išvažiavo: Yin. 
Rudaitis, Juoz. Jučus, Ign. Ka- 

niušas, Jon. Gelminas, Jon. Tri- 
bis, Mot. Sabaliauskas ir Alb. 
hvraitis. 

Geros jiems Ikloties ir gero 
laimikio! Ant. Čaplikas. 
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IŠ BISBEE, ARIZONA. 

►. žingeidžios ristynės. Nelabai 
sena t buvo pora labai žingeidžių 
ristyniu, kuriose dalyvavo lietu- 
vvs Kazys Alcliuuas. 

Aleliunas yra buvusis chica- 
gietis ir ritasi, kaip daug ristiku, 
ne po savo locnu vardu, bet po 
vardu "Young I)ixie". Tačiaus 
savo tautystes jis neslepia ir neiš- 
sižada, karp k4ad nekurie kiti da- 
ro. Apie tai liudija apieliukių 
amerikoniški laikraščiai, kurie vi- 
suomet pamini, kad jis yra lic- 
tuvys. 

Keletą savaičių atg'ul7 jis susi- 
kirto su jaunu greku, kareiviu 
iš Duoglas, Arizona, vardu George 
Constan. Constan yra įgijęs 

'vardą vidutiniškos svaros čam- 

pijono Vidurinėse , VakUrų vals- 
tijose. Jo niekas paristi negalė-1 
jo ir jis gyrėsi, kad jis dar ne- 

sutiko savo svaros vyro, kurio 

^ ji nebutu paguldęs. Aleliunas 
pasiryžo jgreką "pamėginti" ir 

jiedu turėjo dvejas ristynes. Pir- 
mos atsibūto) Inifandžio 8 d., o 

antros balandžio 22 d. 

Pirmose risfcynėse Constan tu- 

rėjo karštą pirtį, bet r i sity nė s iš- 

ėjo niekdis: grekas Aleliuno pa- 
guldyti negalėjo ir turėjo jiedu 
išsiskirti. 

Alcliuna's, išmėginęs grelką, 
mirkterčjo akim ir sako, kad jis 
greką tikrai paguldysiąs ir pasiūlė 
jam laiž.ybas is $1,000. (jrekas 
priėmė. Antrose ristynėse grekas 
ne tik ristynes prakfšo, bet ir 

čampijono vardą palydėjo: Alcliu- 
ius jį du syk gražiai pečiais prie 
matraco "priglaudė" ir L tnpijo- 
natą nusinešė. 

Grekas buvo smarkus vyras ir 
(pusėtinai žiaurus savo taktikoje, 
'bet lietuvvs taip pat buvo tie lė- 
ta mergelė ir parodė, kad lietu- 
vio su ko>c nesuvalgysi. 

Anglu !jįikraštis žingeidžiai ap- 
rašinėja pirmas ristynes. Dalį i 

šio aprašymo žemiaus-paduosiu: 
"Ristynės — rašo jis — prasi- 

dėjo, kai viesulą ir pasibaigė \to- ' 

kiu pačiu bud u, taip kad nei at- f1 
"'Sidusti nebuvo kada. "l)i\ie" yfa 

•jaunas y y ras, tarsi boileris pil- 
nas "štymo" ir visą laiką nc- 

gynėsi, bet užpuldinėjo. Išlavin- 
tas ikr pat paskutinio colio, jo 
galingo liemerv muskulai tarsi 1 

plieninės virvės krutėjo po oda; 
nenuilstantis jis, tarsi toji pan- 
tera, ir visą laiką jis laikė Cons- 
taną "busy." 

''Constan buvo tas pats Cc/ns- 
tan — šaltas, miklus ir visuomet 
prisirengęs pasinaudoti mažiau- 
sia proga savo priešo nenaudai. 
Jis išmėgino ant "Dixie" visą 
maišą savo triksų, bet tas buvo 
j>ernick. Grekas tiesioj' nebuvo 
užtektimii drūtas tam, idant pri- 
kalti šviestaplai kį lietuvį prie ma- 

traco. Po kelis sykius jis už- 
maudavo lietuviui "liemens žirk- 

les", "galvos žirkles",. "kojų žirk- 
res kojų griebj, ir 1.1., tMvr 

"Dixie" visuomet išlysdavo, ar 

išsisukdavo. Constan laikais mė- 

tė "I>ixie" po visą kambarį, bet 
"Dixie" visuomet grįždavo atgal 
tarsi pasiutęs... 

"Constan keletą sykių užmovė 
"■D'me' pavojingus griebius ant 

galvos, bot kekvieną sykį Dixie 
arba išmesdavo kojas viršun ir at- 

sistodavo ant galvos, arba kojo- 
mis, kai malimo sparnais, pusiau 
ratu įpradėdavo švituriuoti patol, 
pakol iš to griebio pasiliuosuoda- 
vo. 

"Negalėdamas nieko padaryti 
su iietuvio gal v?, Constan pra- 
dėjo darbuotis apie jo kojas. Ru- 
^vo laikai, kuomet "Dixie" suko 
Constano galvą, o Constanas lx> 

vij'osi su lietuvio kojomis. Kitą 
syk vėl abudu buriavo išsitiesę 
ant matraco ir vienas kitam ko- 

jas riesdavo.., Tai buvo nebilc 
kokios ristynės. 

"Beje, čia galima pasakyti, kad 
"Dixie" yra tik profesionališkas 
vardas vp.ro, kuris vakVir ritosi su 

Constan. Jo tikras vardas skam- 
ba šiek-tiek panašiai kaip "Halle- 
lujah" lAlefiuna#]- ir šioj šalyj 
buvo taip nepatogu, kad "Dixie" 
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nutarė rystynėse vartoti kitokį 
vardą". 

Antrose ristynese, ik; poros sa- 

vaičių Aleliuuas du syk iš eilės 
paguldė Constaną ir įgijo vardą 
''paru.be/io čampijono". 

(iirdėtis, kad Alcliunas susiraši- 

nėja su J. Kuliu iš Chicagos ir 
žada atvykti kada-nors Cbicagon, 
idant pasimėginus su Chicagos 
ristikais. J. Kūlis tikisi surengti 
jam žingeidžias ristynes. 

Lis. 

IŠ WHEELWRIGHT. MASS. 
{vairios žinios.—VVheelvvrigh t 

ra mažas kaimelis, kurį sudaro 
tik viena popieros dirbtuvė'var- 
rlu W. G. VVheehvrigbt, Ilard- 
vvick Paper MiH. Lietuvių yra 
keturios šeimynos ir trįs pavie- 
niai. Dirbama jx> 8 valandas j 
dieną; užmokestis yra $2.50 į die- 
ną ir 10% nuo uždirbto doliario 
kas mėnuo. ^ 

Lietuviai gražiai sugyvena ir 
:uri gerą vardą svetimtaučių 
\kyse; lietuvius nuo lenkų gera; 
atskiria ir vienų su kitais nemai- 
šo, kaip kad kitur girdėti. 

Apiclinkėse yra daug lietuvių 
ukininkų, kurių bus apie 40. Ne- 
senai lietuvių koliotiija pasididi- 
no dar vienu lietuviu. Apie trįs 
mylios nuo miestelio .nusipirko 
jau .likę "Lietuvos" skaitytojas p. 
Vincas Kusauskas. 

Apie trijų mylių atstu yra ki- 
:as miestelis South Barre. Tai 
:ia lietuvių yra daugiaus, tik la- 
įai, sakoma, tamsus. Laikraščių 
nažai ka.s skaito, tai ir apšvetos 
jokios nėra. Barnių, vaidų ir 
girtuoklystės netrūksta. 

Iš to butų daug sarmatos lie- 
tuviams, bet ant laimės niekas 
jų :r nepažįsta, kaipo lietuvių— 
juos vadina "polak" ir gana. 
Mat, kur af>švicstesnis lietuvis, 
ai jis save "ipolaku" nepasiduos 
r gersnį vardą pas amerikonus 
uri. 

Laikas pabust' broliai iš tauti- 
no apsnūdimo. Kaip kad žeme- 
ė pavasario laiku' nusiprausia mio 
n i ego ir apsirengia puikiais ža- 
iais rūbais, taip ir ♦jųs, musų 
ien^iančiai, nusiprauskit nuo pa- 
iokystės, rfuo tamsybės, o ap- 
sirengkit gražiais naujos lietu- 
irystes rūbais ir stokit išvien su 
/isais apšviestais lietuviais, dir- 
bančiais dėl savo tautos lUbo ir 
lėl jos laisvės. Tuomet ir sa- 

/ieji jus matys ir svetimtaučiai 
us gucrlos. 

Sbuth Berres lietuviai galėtų 
pasikviesti sau pagelbon 'kąnors 
š musų k'aimelio. Atsirastų to- 

<ių, ką su mielu noru nuvažiuo- 
ti broliškai pasikalbėti ir pasiro- 
lavyti, kaip geriaus visiems lie- 
tuviams išvien ėjus. 

Mažiukas- 

IŠ EAST CHICAGO. ILL. 
T M D. Reikalai. — Čia gyvuo- 

ja 127-oji Tėvynės Mylėtoju 
Draugijos kuopa. Ateinančiame, 
nusirinkime, 'kuris įvyks gegužio 
12 d., 12 vai: po piet, Grikšto 
svetainėje, bus rinkimai delegatų 
i busiantį TMD. seimą ir dauge- 
lis kitų svarbių reikalų. Todėl 
yra labai geistina, kad visi kuo- 
pos nariai atsilankytų. 

Yra dar ir tokių n'arių, kurie 
iki šiolei nett/.simoKėjo savo me- 

tinių mokesčių (60c.) į TMD. 
centrą. 

Centras rengia mums dideli a s- 

ktiygas, pinigai yra labai rei- 
kalingi tuojaus, tai* kiekvieno 
nario pareiga yra kuogreičiausia 
sumokėti užvilktas šių metų mo- 

kestis. Nerugokime ant Centro,] 
kad jis vėlinasi su knygomis, jei- 
gu męs patįs vėlinamės su savo 

mokesčiais. Gyvenantieji kituose 
miestuose kuopos nariai taip pat 
teikitės prisiųsti įkuopon savo mo- 

kesčius. Dirbkime visi regutta- 
riškai kai laikrodėlis, tai ir Cent- 
re viskas eis regtiliariškai ir 
Draugija dar geriaus bujos. 

K. L. Kairis. 
Fin. Raštininkas. 
5008 Baring -ave. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Įvairumai. "Buvusioji "Darbi- 

ninkų Balso" bendrovės sipaus- 
tuvč tapo parduota ^menkos 
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RAŠYKIT LAIŠKUS KAREIVIAMS. 
Kai.p jaučiasi gavusi s laišką, ir tas, ką negavo — parodo paveikslėlis. 

Lietuvių Atletiškam Kliubui. 
Bendrovė kiek laiko atgal, ma- 

tydama, kad negalinti išvaryti 
biznio, nutarė vis;} reikalą lik- 
viduoti ir spaustuvę su visais 
jos rakandais parduoti. 

Artinasi Amalgamated Unijos 
suvažiavimas Baltimorėje. Tai 
reikia rūpintis Įpaduoti tokius 
patarimus iš skyrių, kurie Imtu 
šitai organizacijai naudingi. 

Tarp tokių patarimų galima 
paminėti sekančius: i) nariai 
>rivalo reikalauti, kad mnijos ,pi- 
ūgai nebūtų pavairtoli visokiems 
politiškiems reikalams, o tik uni- 
los reikalams; 2) Generalis ofi- 
sas privalėtų išduoti atskaitas 
byriams kas tris mendsius; 3) 
Varių mokesčiai i Generališkus 
>f isus yra pcrdidcli ir vieton 
laibar tnoikamu 25c. nuo nario, 
ižtektų 15c.; 4) reikėtų taipgi 
*eikalauti, kad kaip skyrių, taip 
r gencrališkų ofisu viršininkai 
ictuirėtų gauti daugiaus algų 
<aip nuo $30 iki $^5 i savaitę 

A. ) 

IŠ CUMBOLA, PA. 
Gaidžiu peštynės. Gegužio 2 

1 vakare privažiavo pilnas mie- 
stelis automobilių. Mat ant 9 
/ai. turėjo .prasidėti gaidžių peš- 
ynės, kurių pažiūrėti atvykę l>tt- 
vo sportai iš Nevv Yorko, Phi- 
adelphia, Cincmmati ir kitur. 
Stvlo salėje pirmutinė gaidžių 
pora suleista peštis ant 9 vai. 
vakare. Iš viso leista peštis 13 
)ortt. Laižybų ant jų dėta tie- 
sioginiu bud u j $3,000. Paša- 
inės laižydos siekė kita tiek. 
Įžangos salėm ikožn&s mokėjo po 
£2.50. Peštynės pasibaigė ant 8 
valandos sekantį rytą. Pirm ei- 
siant peštis, gaidrius pasveria- 
ma ir "jpakaiustoma": prie 'pen- 
tinų pr-išriubuojama (plieninės 
idatos taip, Ikad gaidys gaidžiui 
tais ''tpentinais" igužį tuoj per- 
plėšia. Gaidžiai tos rūšies tol 
vienas 'kitą 'kapoja, kol gyvas. 
Lietilvii* laižybose mažai daly- 
vavo. 

Iš daugelio Amerikos sportų, 
tai gaidžių peštynes ir 'karvelių 
šaudymas, yra įprasčiausi spor- 
tai. Jauni ir seni žiuri j kruvi- 
nus (paukščius be pasigailėjimo. 
Šisai sportas atėjo iš ispaniškų 
salių, i)et įbutų tiesio,r/ gėda, kad 
jis šioj šalyj turėtų prigyti. 

Reporteris 

IŠ PITT$TON, PA. 
Balandžio 28 d. 1918 m. buvo 

susirinkimas, kuriame tapo sut- 
verta 'komisija 'rinkimu para- 
šų, per kuriuos išreikš protestą 
prieš Voikicčių pasikėsinimą pa- 
vergtj musų Tėvynę Lietuvą. 
Komisija pasiliko užvardinta: 

Vietinė Lietuvos Neprigulmy- 
bės Komisiją. 

Tam tyčia įbus išrinlkti parašų 
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dulkėjai bei rinkėjos, kurie lan- 
kysis >po visu vietiniu iietm'iu 
mitraus. 

Taigi, horliai lietiniai ir lie- 
tuvės neatsisakykit, ir nesibijo- 
ki t padėt savo parašą vardan 
mūsų Tėvynės Lietuvos itvopri- 
gulm'ybės. 
Komisija; 

Kazimieras Karsokas, Pirm. 
Jurgis Mališauskas, Vice-pirm. 
Leonas Vasauskas, I Sckr. 
Antanas Galinskas, II Sekr. 

Nariai: 
Antanas Zarcckis, 
Jurgis Kazakevičius ir 
Vladas Talupis. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Nelaime. Balandžiib 26 d. vie- 

noj diminlcepykloj pasitaikė pe- 
čiaus c.Npliozija. Į'jie 'to tapo 
užmušta arba sudegė 5 darbiu in- 

ikai; 15 vyinj išsigelbėjo, bet bu- 

vo sužeisti ir iš jų antrytojaus 
mirė. Sudegė taipgi vienas lic- 

tuvys vardu Stasys Jarušauskis. 
Velionis turėjo 22 metu ir pa- 
ėjo iš Kauno gub., Šiaiulių pa v.. 

Užvenčio parapijos, Užnetių so- 

dos. Tapo palaidotas balandžio 

30 d. 
"Lietuvos" Skaitytojas J. L. 

IŠ BRIGHTON, MASS. 
Prakalbos. Balandžio 28 d. 

\ 

buvo surengtos prakalbos šv. 
Jurgio paše.lpinės draugijos. Nu- 
siscKė labai gerai. Kalbėtojais 
buvo: Kneizis, kalbėjusis apie 
Rusijos padėjimą; kun. Juškni'.is 
iš Cambridgc Lr Antanavičia iš 

So. Bostono. Programas įbuvo 
dikeiai pamargintas ir prasidėjo 
nuo Tautiškojo Hyinno, kiurį at- 
liko lietuvių benas. L. S. 

IŠ RACINE, WIS. 
SLA. reikaluose. SI .A. ioo 

kuopa gegužio 5 d. laikytame 
susi nutikime nutarė aukauti $25. 
išleidimui Šctrno, raštų. Tai yra 
prakilnus atsLžymėjimas ir tuo- 

mi SLA.* 100 kuopa užsipelnė 
garlbę. 

Geistina, kad ir kitos draugi- 
jos neatsiliktų. Tikimasi, kad 
kitos draugijos, paraudamos ši- 

tą kuopą, antika u s dar stambes- 
nias sumas. 

Čionailiniai lietuviai gan tvir- 
tai stovi lietuvystės dvasioje ir 

,atjaučia prakilnius Lietuvos rei- 
kalus. 

Delegatu j Susivienijimo Lie- 
tuviu Amerikoje Seimą nuo vie- 
tinės kuopos išrinkta p. A. Sol- 
toną, kuris yra ir TMD. mariu, 
tokiu 'budiu galės atstovauti čia 

esančią TAI D. 121-mą Ikuopą. 
Buvo balsavimas už Centro 

Valdybos ikanrliaatus. Daugiau- 
siai balsų gavo Stasys Gegužis 
ant pirmininko, A. H- Strimaitis 
ant sekretoriaus, T, Paukštis ant 

karieriaus, T. Astramskas ir Ne- 
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veckas ant 'kasos glofbėjų ir Dr. 
Graičunas ant daJktaroJkvotėjo. 

Siame susirinkime prie kuopos 
prisirašė du nariai: A. Chevis 
ir Z. Letvinas, paimdami anugš- 
tus laipsnius apsaugos. 

M. Kasparaitis. 

ATSIŠAUKIMAS Į OHIO IR 
MICHIGAN VALSTIJŲ 

LIETUVIUS. 
Didžiausios savistovios tautos 

pasaulyje pakilo ant to kultūros 
laipsnio, kokiame jos šiądien yra, 
dėlto, kad jos pirmiausiai rūpino- 
si apšvietos reikalais. Tų tautų va- 

dai gerai siuprato, kad tautos lai- 
nie ir jos gerovė priklauso nu > 

to, ant kiek tautos nariai bus ap- 
sišvietę. Savistovios tautos, kurios 
pirmoj \ietoj statė apšvietos rei- 
kalus, kurios daugiausiai pinigų 
išleido dėl mokyklų ir knygynų, 
šiądien turi sau priderančią vietą 
pasaulyje, (ii tautos, kurioms 
mokslas buvo "nereikalingas" šią- 
dien pirmųjų vergėmis bųva. 

Tautoje pastebiamas išnaudo- 
jimas: kokis apsukresnis pralo- 
bėlis skriaudžia rankpelnj-darbi- 
ninką — savo gerovę budavoja 
ant" darbininko vargų; bet tas yra 
dėlto, kad didžiuma darbininkų nė-( 
ra apšviestais ir .nesistengia apsi- 
šviesti. manydami, kad per orga- 
nizaciją galės gyveninio sąlygas 
pagerinti. Tai didelė klaid'a — be 
abelnos apšvietos jokis gyvenimo 
sąlygų pagerinimas nėra galimas. 
Ne skaidriomis frazėmis ar teori- 

jomis žmonija tpasiliuosuos iš ver- 

guvės," bet per mokslą ir apšvic- 
tą... Ir šiądien męs matome, kaip 
kulturišku tautų darbininkai dau- 

giau turi, negu tų tautų, kurios 
mokslo neoažinoio. 

Tarpe pasaulio tautu ir męs 
lietuviai, kaipo tauta, užimame 
vietą, ir męs turime morališką tei- 
sę gyventi ir inaudoties visomis 
gyvenimo progomis. Bet kodėl 
męs lietuviai esam skriaudžiami, 
niekinami ir persekiojami? Todėl, 
kad męs esame' toli pasilikę nuo 

kitų tautų apšvietoje. Todcl, kad 
męs neturime apšvietos departa- 
metii. Neturėjome iki šiolei nc 

lik augštesnių, bet ir žemesnių 
mokyklų, knygynų ir t. p. Net ir 

pats knygų leidimas bei platininVas 
buvo užgintas. Musų dauguma 
lietuvių nemoka apšvietos reika- 
lams nei vieno cento, nors ap- 
švietos reikalus rętnti yra di- 
džiausia pareiga kiekvieno Žmo- 

gelis. v 

Gal kas pasakys, kad Amerikos 
lietuviai neturi progos prisidėti 
prie apšvietos platimo, prie savo 

tautos kėlimo. Taip, proga yra vi- 
siems, tik reikia suprast pareigas, 
ko nuo musų reikalauja tauta. 

Dauguma lietuvių tą pareigą se- 

nai suprato ir įsteigė organizaciją, 
kuri per 2C su viršum metų k'aip 
leidžia moksliškas knygas. Skaito- 
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| lavinasi patįs ir teikia kitiems 
knygas. Ji kviečia visus lietuvius, 
kad padėtu apšvietos darbą Varyti 
■pirmyn. 

Ta garbinga organizacija yra 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. 

Ši,ądien Amerikoje po* visas di- 
desnes kolonijas yra T. M. 1). 

kuopos. Tos draugijos nariai, per 
savo Ikuopas, moka į Centrą 6oc. 
ant metu Į knygų leidinio fondą. 
Už tuos pinigus gauna kasmet 
naujas knygas, kokias tik Drau- 
gija išleidžia. Žinoma, už tiek ver- 

tės išleidžia knygų, kiek nariai 
sun oka Į iždą pinigų. Dabar Tė- 
vynės Mylėtojų Draugija pradėjo 
leisti visas Dėdės Šerno gamtos 
mokslų knygas. Tų knygų išlei- 
dimui reikia tūkstančių doliarių 
kapitalo. Bet jos išleistos atneš 
lietuviams už milijonus dolarią 
naudos. Tai bus, neišpasakytai di- 
delis dvasinis turtas. 

Akivaizdoje viso to atsišaukiu 
į jus, Ohio ir Michigan valstijų 
lietuviai: rašykitės prie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos kuopų, kur 
jos yra, o kur kuopų nėra — ten 

pasidarbuokite — kalbinkite savo 

pažįstamus ir draugus ir sutver- 

kite naujas kuopas, Tokiu budu 

jus atliksite s-vo pareigas .ipo 
tikri tėvynainiai savo tautos 'pa- 
kėlimui. 

Gegužio 19 d .įvyks Detroite 
Ohio ir Michigan valstijų TMD. 
kuopų apskričio susivažiavimas. 
Sesijos atsibus Fraternity Hali 
— 140 First St. Pirma sesija pra- 
sidės 10 vai. iš ryto, o antra — 

po pietų. Prie Apskričio priklau- 
sančios kuopos teiksis atsiųsti de- 
legatus su mandatais, o įnešimus 
prisiųsti išanksto organizatoriaus 
vardu — F. Račkauskas, 1913 E. 
G d. Boulevard, Detroit, Mieli. 

Kurios kuopos dar nepriklauso 
prie šio Apskričio, taipgi maloniai 
yra kvečiamos prisiųsti delegatus 
ir prisidėti prie Apskričio. Kur 
dar nėra kuopų, o vietos veikėjai 
mano sutverti, taipgi yra kviečia- 
mi j Apskričio suvažiavimą. Jie 
turės patariamąjį balsą ir gaus 
visas informacijas sulyg kuopos 
sutvėrimo. 

Taigi minėtasis suvažiavimas 
tie tiik duos progą, bet ir paramą 
tverti naujas kuopas. — Duos pro- 
gą Ohio ir Michigan valstijų lie-. 
tuviams prisidėti prie T. M. 'Drau- 
gijos. 

Gegužio 18 d., t. y. Apskričio 
suvažiavimo išvakaryje, vietinė 

(Detroito) TMD; 68 fcp. rengia 
Fraternity Hali šeimynišką Va- 
karienę su labai įvairiu progra- 
mų. žaislais ir, pagaliaus, šokiais. 
Makarienės laiku bus pasakyta 
trumpos prakalbėlės. 

Metinė kuopa labai stropiai dar- 
buojasi, kad svečiams suteikus > 

kuodaugiausiai malomumo. Apart 1 

delegatų, kurie, be abejonės, daly- 
vaus ir vakarienėje, labai yra 
pageidaujama, kad atvažiuotų ii 
apilienkės kolionijų lietuviai pasi- 
svečiuoti ir pasikalbėti apie orga- 
nizacijos reikalus. 

Daiginamas sį savo rasmelj, dar 

kartą atsiliepiu j jus, broliai-lie- 
tuviai: kurie dar turite meilės ki- 

birkštėlę linkui tautos, linkui Tė- 

vynės, linkui darbininkų, — sto- 

kite su mumis — rašykitės į Tė- 

vynės Mylėtojų Dr-ją. kvieskitės 

patįs ir platinkite apšvietą... 
K. šnuolis- 

Oliio ir Michigan Valst. 
TMD. Apskr. Pirmininkas. 

Žinios Žineles. 
Scranton, Pa. 

=č'ia mirė Rozalija Šimkienė; 
paeina iš Raseinių pav., l'alypių 
kaimo." Apie velionę kalbama 

kaipo apie pavyzdingą šeiminin- 

kę, išauginusią gražią šeimyną. 
Amžiaus turėjo apie 50 meti]; 
Amerikoje išbuvo 28 metus. 

•Brooklyn, N. Y. 
= Šv. Juirgio Dratugija iškil- 

mingai apvaikščiojo savo gyva- 
vimo 25-metimes sukaktuves. 

Omaha, Ncb. 
*=Victiniai 'lieturviai energiš- 

kai pasidarbavo n^ardavinėjime 
■ 
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Laisves Paskolos Bondsų. Par- 
duota už keletą tūkstančių dolia- 
rių ir vakarėlį surengta išreiš- 
kimui ištikimybės Suv. Valsti- 
joms. 

Racinc, Wis. 
=Čia buvo vakarėlis — išleis- 

tuvės Ant. Valičiuno į ka/riume- 
nr. Prie tos progos susirinku- 
sieji suauk;fto $u.oo tautos 

reikalams. 

Chicago. Heights, 111. 

7= Mirė nuo džiovos Amilija 
Maceikienė, palikdama vyrą ir 
tris sunus. 

Chicago, 111. 
=' Už parodymą neištikimy- 

bės šiai šafliai teisėjas Landis 
nusiuntė kalėjiman trims ne- 

tams "Valterį" Ragauskį. Tasai 
padavė apeliaciją. 

Philadelphia, Pa. 
= Čia surengta debatus temo- 

je, ar socialistai gerai darė', kad 
nedalyvavo Am. Lietuvių Vi- 
suotinam Seime Ne\v Yorke. 
Debatoriai brivvo Stilsonas ir Ba- 
ęočius — abudu socialistai — tai 
toki ir debatai išėjo. Bagoėiys, 
kuris neva turėjo prirodyti, kad 
socialistai tn>cgerai dairė, nedaly- 
vaudami, paskui apie tuos žmo- 

nes, kurie jo pusę palaikė (bal- 
savime, .pasakęs taip: ''Tie, ku- 
rie už mane rankas pakėlė, ži- 

noma, tebėra mulkiai". Ir tei- 
sybė, tie išmintingais negali buti. 

New Britain, Conn. 

Vietinių lietuviu gyvenimas ne- 

[o mėnesinėmis mokesiimis Lie- 
tuvos reikalams. Laike pirmos 
rinkliavos Centralinio Komite- 
to skyriaus kolektoriai tokiu bu- 
riu suirimko $44.50. 

Ashland, Pa. 

■= Vincą šermukšni patiko 
ja i si nelaimė Potts Collier an- 

glių kasyklose: nukirto abi ran- 

čas, išmušė abi akis ir visą ap- 
draskė. Ligonbutyje sakonv:, 
margiai gyvas išliksęs. 

Vietinių lietuvių gyvenimas ne- 

koks: perdaug pešasi, sutikimo 
lėra. 

Worcester, Mass. 
= Laike vestuvių Juozo Stan- 

causko su Viktorija Marcinke- 
vičiūte Lietuvos tautiškiems 
■eikalams svečiai sumetė $13.75. 

1 

Manchester, N. H. 

= Laike krikštynų pas L. ir 
K. 'Paulauskus svečiai tautiš- 
kiems Lietuvos reikalams suau- 

cavo $24.75. 

Melrose Park, 111. 
= Pranas K. Strzyneckis, lie- 

tu vys, tapo išrinktas direkto- 
rium miesto kmygyno. 

Cicero, III- 

-= Vietiniai socialistai laikė 
[>rakal1>as pažymėjimui i d. ge- 
fiižio. Policija sulaikė prakal- 
bas, kuomet kal'bėttfjas pradėjo 
užsipuldinėti ant Šios šalies vy- 
riausybės. Keletas vyrų tapo 
paimta ipolicijon! 

Amsterdam, N. Y. 
= Amsterdamo lietuviai Rau- 

dai aukauja Lietuvos reikalams. 
Kolektoriai per mėnesį surenka 
-)o pusantro šimto ir daugiau. 
Amsterdamo lietuviai šiais 1 

me- 

ais suaukavo jau keliolika šim- 
tų doliarių. 

M 

Binghampton, N. Y. 
= Vietinė SLA. 200 kuopi 

paaukavo išleidimui L. Šerno 
raštų $15.00. 

Dld Cumnock. Ayrshire, Anglija. 
= Lietuvių nedaug pasiliko. 

Vieni išvažiavo j Rusiją, kiti 
i Britanijos Armiją. 

''Lietuvos" Skaitytojas. 

KO R E S PO N DE NTAiMS! 
Korespondencijos, kurios netil- 

x*šiame muneryj tilps sekančiam. 

SUNDAY 
o*rr. m kai. 

VHEATLESS 
vst. no dtveatv ctMKr.u. 
TA<m (M BIULMOAVr TOUD* 
OOHTAININO -VIUCAI 



Visi laiškai, korespondencijos ir 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo buti pažymėti auto- 
riaus parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
savo tikr^ pravardę Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka aau teisę pri- 
siųstus jai rankraščius taisyti ir 

trumpinti. 
Netinkami laikraščiui rankraščiai, 

pareikalavus autoriui, bus jam gra- 
žinami tik tuomet, Joigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
80s ženklelių. 

Reikia visada rašyti plunksna, pa- 
lieka at plačluB tarpus tarp eilučių, 
Ir tik ant vienos pusfis lakšto. 

Apžvalga. 
Trut translation filcd with thc postmastef 
at Chic.igo, III., on (he 8th <lay of May. 
1918, ai rei|uircd by the act of Octobcr o, 
1917. 

SKAITYTOJAMS! 
Pereitas "'Lietuvos" numeris 

tapo sulaikytas Chicagos kraso- 

je ir musų skaitytojai jo nega- 
vo. Sulaikymo priežastim 'bu>vo 

tas, kad ikrasos vyriausybe ipa- 
reikalavo veirtimo į anglų kalbą 
daugelio tdkių straipsnių, 'kurie 

musų manymu neturėjo burti 
verčiami ir kurie iki šiolei buvo 

-praleidžiami be angliškų verti- 

mų. i SV 
Apie numerio sulaikymą ga- 

vome žinią tiktai ipereitą subatą, 
k lomet ■pareikalauta ne tik visų 
nurodytų straipsnių vertimo, bet 

ir paženklinimo /įsų kopijų, 
kiekvieno straipsnio antgalvyje, 
•kad tie straipsniai yra išversti. 
Tokio <lidelio ir netikėto darbo 

negalima buvo suspėti trumpu 
laiku atlikti ir nvusų skaityto- 
jams, negavusiems laikraščio 

laiku, pasidarė aaugelis nesma- 

gumo. 
Priežastis tam visam yra ta, 

kad, 'kaip tetko sužinoti, ''neku- 
rie geri daugai" -padarė skun- 
dus valdžiai. 

Pasitikime, kad musų skaity- 
tojai, dalyką suprasdami, ncru- 

gos už šitą pasidariusį jiems, ir 
kartu nuims, nesmagumą. 

Truc tratufation filed witb the po5tma«iter 
at Chi.-aga, III., on thr 8th day of May, 
1918, a* rcquired by thc art of Octohcr 6, 
1917. 

PAGALIOS!.. 
Lietuvių riairibas dėlei išgavi- 

mo Lietuvai neprigulmybės btt- 
vo sunkus <larbac; įprieš kalną. 
Milžiniškame karės verpėte Lie- 
tuvos neprigulmybės klausimas 
išrodė tiktai mažu taškeliu, j ku- 
rį suriku buvo atkreipti kitu atydą, 
Musų broliai tenai užjuryj, kaip 
ir męs čia Amerikoj, dairėmės 
aplinkui: iš kur bus ištiesta -pagel- 
ba šiai nelaimingai musų tėvų ša- 
liai, su trintai tarp karės girnak- 
menių? 

Ir musų lukesi is nebuvo -per- 
niek. Toji šalis, kuri mais sve- 

tingai priglobė, 'kmomet męs 'bu- 
vome (priversti l>ėgti iš savo tė- 

vynės; toji šalis, ikuri mus pri-< 
ėmė katpo savo sumis ir davė 
mums visas progas >buti lygiais 
su jos Jocnais vaifkais,—'toji ša- 

lis, Suvienytos Valstijos, neap- 
leido mus ir drsbar didžioje mu- 

sų brolių nelaimėje. 
Kuomet badas gręsė išmairin- 

ti didesnę dalį musų brolių, li- 
kusių tėvynėje ar ištremtų į sve- 

timą jiems Rusiją, kas pirmas 
ištiesė lietuviams mielaširdystės 
ranką? Prezidentas VVilsonas, 
kuris pirmas, šiqs didžios dalies 
vardu, paskelbė visoj šalyj "Lie- 
tuvių Dieną." 

Ir <la'bar, (kuomet kryžioko 
karduota ranka kėsinasi pavergti 
Lietuvą savo jungan, kuomet 
patįs lietuviai neturi ne tik jie- 
gų atsiremti .prieš tą plėšiką, 
'bert neturi galimybės tiei savo 

liuosu balsu nusiskųsti -prješ pa 
saulj, nei gi savo tikru troškimų 
išreikšti, kas vėl stoja jos ap- 
gynime? Ir vėl ,ne kas kitas, 
kaip šioji didžioji laisvės šalis: 
ne kas 'kitas, 'kaip jos didisai 
prezidentas VVoodrovv \Vils» n, 
kuris 3 d. šio mėnesio viešai tiž- 
reišikė lkSliVių delegacijai, kad 
Amerika Lietuvos neapleis; kad 
Amerika stovi ir už Lietuvos 
neprigulmybę; 'kart Lietuva pri- 
valo buti laisva šalis—laisva nuo 

vokiečio nagų, laisva nuo visų 
kitų jos kaimynų nagų. 

Męs, kurie visados skaitėme 
Ameritką kaipo laisvės nešėją, 
neapsivylėme. Štai -lietuviai ir 
vėl turi galingą diraugą, kuris 
savo sūnų 'krauju yra pasiryžęs 
niž tikrinti laisvę ir ramybę nc 

tik savo vaikams, bet i>% musų 
(broliams anapus jūrių. 

'Ttkrą draugą tik nelaimėje 
pažinsite"—sako p?tarlė. Iir lie- 
tuvių tauta, didžiausioj savo ne- 

laimėj, jj pažino. Tai 'A metiką t 

Amerika pirma, Amerika visa- 

dos! 
Lai Dievas ją palaimina! O 

mys, jos nauji sunai, galime tik 

vitfką jai pavesti ir savo galvas 
už ją paguldyti taip, kaip jus 
sunai savo galvas guldo už tei- 
sybę, už savo ir nnitfSŲ broliu 

liuosybę. 

SEIMAI. 
Šiuosmet išpuola trisdešimtas' 

seimas didžiausios lietuvių or- 

ganizacijos pasaulyje — Susivie- 

nijimo Lietuvių Amerilkoje. Ji- 
sai atsibus šiuosmet Philadel- 
phijoj, Pa., Lietuvių svetainėje, 
928 Moyamensitig Ave., prasidės 
3 d. 'birželio ir tęsis apie čielą 
savaitę laiko. 

Sykiu su SLA. seimu atsibus 

taipgi ir seimas ikitos mūsų 
svarbios o^ranizaci jos—Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos, kuri užsi- 
ima apšvietos (platinimu. 

Nuo kelių metų sylkiu su šių 
organizacijų seimais paprastai 
atsibūdavo dar taipgi iir Ameri- 
kos Lietuvių Tautinės Sandaros 

konferencijos. Bet šiuosmet iki 
šiolei dar nėra šios organizaci 
jos Centro pranešimo apie tai. 

Tą, 'berods, vertėtų padaryti. 

Trur trau«lali<n filfd witli thr postrnaster 
at Chicngn, UI., ori tlio Rth «li»y r>f May. 
101 J*, as rcnuirerl hy tHe act of Octohcr 6 
1017. 

MĘS NENORIM TAM 
TIKĖTI. 

Vokietiją kancleris von Uert 
ling, kaip matome iš įpranešimų, 
pranešė Reichstage, bulk Lietu- 
vos Taryba (dabartinė lietuvių 
valdžia Vilniuje") iš savo liitoso 
noro išreišlkė buk Lietuvos žmo- 

nių pageidavimą, idant Lietuva 
taptų dalim Vokiškos Federaci- 
jos; ka-d Vokietijos valdlžia iš- 
pildė jų "prašymą" ir, malonin- 
gai, pripažins Lietuvos neprigul- 
rniybę. 

Šita "neiprigulmytbč", kaip to- 

liaus įpranešama, reiškia štai ką: 
Lietuva amžinai turi buti su- 

jungta su Vokietija politiškais, 
ekonomiškais ir kairišfkais ryšiais 
ir apart to, Lietuva, girdi, tttri 
apsiimti atmokėti dalį volkiškos 
ikariškos skolos, kurią Vokietija 
fpadairė, magindama apiiplėšti pa- 
saulj. 

Męs nenorime 'Mrėti, kad 
Lietuvos Taryba Imtų pasta- 

čiusi neprigulmybės .klausimą 
tdkioj šviesoj, ':aip p. Hertlm- 
gas ji nori pastatyti. 

Politiškos pažiūros ir (kryp- 
sniai tu vyrų, k'irie sudaro 
Lietuvos Tarybą, v fa gerai Lie- 
tuvos žmonėms žinomi ne nuo 

šiądien — jų tikslai ir siekiai 
•buvo toki patįs, tkaip ir visų 
lietuvių — pilna Lietuvos me- 

prigulmybė. Tas ne sykį buve 
a-oretfkšta ir aipie tai neabejota. 
V dabar jie įgalėjo viena naktim 

permainyti savo tikslus ir nuo- 

mones? Męs uvenorėtume tam 
tikėti -pakol neužginčijami pri- 
rodymai tam nebus pristatyti. 

'Tas negalėjo buti iš jų locno 
ir liuoso noro. Jeigu ibile pa- 
našios rūšies "sutilkimas" buvo 
išspaustas, tai jis galėjo buti 
išspaustas tilk. uždėjus ant jų 
milžiniškus šriuibus — dalykas, 
kairiame vokiečiai yra rlideli 
meisteriai. N'ėra abejonės, kad 
vokiečiai išgirstų vi^4 i kitą gie- 
smę, jeigu tiik butu -proga iš- 
po tų spaudžiančių sriubų pa- 
siliuosuoti — ir tą Ikitą daine- 
'lę vokiečiai dar išgirs. 

Kasi ink gi vokiečių įpraneši- 
tno, bu'k toks įplianas, apie fo- 
kią ''nepirlgulmybę" (paeimąs iš 
lietuvių liuoso noro, tai apie tai 
butų net jnokinga ir svarstyti. Siu 
dienų '.lietuviai myli vokiečius 
lygiai tai-p, Ikaip jų protėviai 
mylėdavo jos 14-mc šimtme- 

tyje, kuomet Lietuvos žemelė 
buvo prasunkusi nuo kraujo pra- 
lieto nesiliaujančiose karėse su 

neapkenčiamais teutoniškais kry- 
žeiviai*. Sakyti,„ lkn.rl Lietuvos 
žmonės nori ir pageidauja ,pulti 
j Vokietijos glėbį ytra vis tas 

pats, kaup sakytum, jog žmogus 
nori ir turi smagumą 'bučiuoti 
gyvatę. 

Lietuviai kaip sykis permatė 
tokią galimyfbę, ikaip Ikad dabar- 
tine. aipie kurią (ptraineša von 

Hertlingas. Lietuvių atstovai 
laikytoje konferencijoje Stock- 
holme nors išreiškė pasitikėji- 
mą Lieuuvos Taryiba, esančia 
Vilniuje, ibet ipermatydami "bai- 
sias sunkenybes, prie kurių jai 
•prisieis dirbti, pripažino j«ii tą 

ūsitikėjimą su aišikiai pastaty- 
a išlyga — kad lietuviai rems 

ą Tairvbą patol, pakol ji uc- 

uislys nuo reikalavimo pilnos 
ri eįp r ig ui m ybės ^Lietuvai. 

Pilna Lieknos niieprigulmybė 1 
— štai kelias, įcuęj iškišo lic- i 

tu-viij- tauta ir -bėda tam, ikiu>ris'] 
nuo šito 'kolio nuslys ir 'žmoniųį i 

pasitikėjimą užvils. 

Laiškas iš Mušiu Lauku. 
Lietuvis-chicagietis aprašinėja savo nuotikius. 

Trite translation filcd with tho postinastcr at Chicago, III., on 8th įlay of May 
1918, as rcquircd hy acl of Octobcr 6, 1917. 

P. \. Sanpalius, chicagietis, 
liuosnoriai pastojusis Dėdės Šamo 
tarnyston apgynimui pasaulio lais- 

vių ir demokratijos prieš hunu 
pasikėsinimus, rašo mums laišką 
iš Prancūzijos mušiu lanku. 

P-as Sarpalius prieš pastojimą 
kariumenėu tulą laiką dirbo "Lie- 
tuvos" administracijoj. 

Laiškas yra rąšyfas 5 d. balan- 
džio šių metų ir įdomesnes vie- 
tas /.ėmiaus paduodame. 

* * 

Du lietuviai "beria pipirų" vokie- 
čiui. 

"Aš esu persitikrinęs, — tašo 

jis — kad jus pirmiausiai norė- 
site žinoti aipie tai, įką aš darau. 

Pamėginsiu papasakoti jums šį-tą 
apie mano prityrimus. 

"Aš didžiuojuosi tuomi, kad Ka- 
liu (pasakyti, jog dirbu dabar 

drauge su kitu lietuviu vaikinu. 
Mudu esame prie kulkasvaidžių 
ir operuojame vieną kuikasvaidį. 
Mudu buvome įvairios rūšies su- 

sikirtimuose ir, aviu Dievui, mu- 

du abudu dair vis gyvi ir sveiki. 
Keletą siykių mudviems būdavo 
"kar.štn", kuomet buvome po di- 
deliu priešo apšaudymu. Laike 

paskutinio gazinio šturmo, kuria- 
me męs buvome, išlaikėme dau- 
gians vienos valandos, bet kacfan- 
gi turėjome geras kaukas (mas- 
kas), tai gazas mums nei kiek ne- 

užkenkė. Mano <1 rugas Stasys vos 

išsisuko. A'š tuo syk nebuvau su 

juo, nes buv'au kitoj sektoro da- 

lyj, kuris taip ,pat buvo po paži- 
nių bombų ugnim. 
Norėtų nutupdyti vokišką orlaivi. 

"Musų darbas yra tankiausiai 

šaudymas į priešo orlaivius. To 
darbo męs jau daug esame atlikę, 
bet iki šiolei nepasisekė įvaryti 
tiesioginį šuvį, bet "šiir" męs duo- 

dame jiems peklos, kuomet tik jie 
perlekia per musų linijas. 'edaug 
laiko užima, kol męs juos priver- 
čiam nešdintis algai. Apie sąvaitę 
l'aiko atgal męs manėme, kad vie- 

ną orlaivį tikrai nuskynėme. Aš 
esu persitikrinęs, kad męs jj patai- 
kėm, nes jis tuojaus užsigrįžęs 
nėrė at0al. Mudu buburne du lai- 

jmingiausi pasaulyj lietuviai, jeigu 
Imtume jį nutupdę. 

Kaip nuo šovinių išsisukti. 
"Reik buti vikriam, kad išsi- 

gelbėti. Galima girtėti didelius šo- 
vinius, lekiant oru ir tuomet reik 
vikriai apsisukti — pasilenkti, ar 

šonan nušokti, nes šoviniui ant 
kelio neapsimoka stovėti. Daug 
sykių maniau, kad dabar .fai jau 
gausiu, bet mudu abuuu visuomet 

turėjova gerą laimikį. Lai jis mus 

ir toliaus neapleidžia. 
"Męs duodame vokiečiams pek- 

los prie kiekvienos geros progos. 
Męs jiems visados duodame du ar 

tris sykius daugiaits negu jie 
trtums. Laikas nuo laiko Šaudy- 
mas yra taip smarkus, kad rodosi 

žmogus iš proto išeitum. Bet kai 

apsipranti, tai nieko. Niekas taip 
gerai negelbsti, kaip turėti šaltą 
galvą (nesikarščiuoti), 'kuomet 
priešo šoviniai pradeda kristi. 
I'ik .nesikarščiuok ir vikriai dabo- 

kis, t;M bus geriausia — mat šo- 

vinys paskui tave nesivaikys. 

Džiaugiasi gavęs vokišką šalmą. 
"Teko man bini labai arti vo- 

kišku tranšėjų. Buvau pozicijoj, 
'š .kurios galėjau juos ir jų karei- 
vius matiyti. Vieną dieną pats vie- 
nas grįžau iš tokios pozicijos ir 

patekau po smarkia kulkasvaidžių 
ugnim. liet nei vienas'' jų šūvis 

mane nei nepalytėjo. 
"Nelalbai son'ai dvi dienas iš- 

cilės męs šaudėme nesiliaudami 
beveik kiauriai dieną ir naktį. 
"Šur, jie gavo nuo mus, Antryto- 
įaus aš mačiau keletą musų pės- 
tininkų grįžtant ir vienas jų ne- 

šėsi lankose savo locną šalmą, o 

ant galvos buvo užsidėjęs — vo- 

kišką. Pamatytumėt jo šypsą — 

vyras iš džiaugsmo šypsojosi nro 

ausies iki ausies. Ka/1 tik jųs bu- 
tumėte juos tuomet matę! Tikrai 
linksmesnį "bunčių" sunku butų 
surasti. 

Pora ''bučkių'' kaizeriui, 
"Alusų sunkiosios kanuoičs šau- 

:lo ]>ęr nnusų galvas — aukščiau. 
Kuomet išgirstu didelį šovinį le- 
kiant oru, tai tankiai, atsikreipęs 
prie savo draugo, sakau: Stasy! 
Štai eina bučkis kaizeriui". Stasys 
juokiasi ir atsako; "Lai jis gauna 
i u kuodaugiausiai"... 

"Kitą sykį mudu esava purvini 
nuo galvos iki kojų ir šlapi — ki- 
tą syk kokias šešias dienas, bet 
— "that's thc game." Jeigu mums 

taip, tai męs žinome, k'ad ir Fri- 
cui vokietukui negeriaus. 

"Pastaromis keliomis dienomis 
tnusu sektoms yra beveik ramus, 

bet kovos galima tikėtis kuone 
kiekvienu laiku. Laikas nuo laiko 
męs mainomės iš sektoro j sektorą. 
lvovo 13 d. buvo man laiminga 
diena: keletą sykių buvo "ankšta", 
bet išėjau sveikas, nors tikrai nei 
nežinau, kaip galėjau išeiti. Mat 
patekau į smarkiai apšaudomą 
vietą, bet v su pagelba mitraus šo- 
kinėjimo ir kitų mažų užsidengi- 
nių nei skiedrinė manęs nepaly- 
tėjo. Kuomet šaudymas pasibaigė, 
pakilau ant kojų besijuokdamas, 
kad net dantis matytum — mat 
Fricas manė pagausęs, bet nei špy- 
■gos. negavo. Cia aš buvau sykiu su 

kitu vyru ir kiek męs paskui pri- 
sijuokėm, atsiminę, kaip męs įvai- 
riai narstėm nuo Frico šovinių. 

"Kitą syik viskas yra visiškai 
ramu. Bet štai viena kantiolė pra- 
deda ir netrukus šimtai jų šaudo. 

"Netrukus tikiuosi gauti urlio- 
pą ir važiuosiu kur nors toliau, 
kur gerai pasilsėsiu — kakias 7 
dienas gausim. 

"Nors karė, žinoma, nc pikny- 
kas, bet aš jaučiuosi puikiai. Beje, 
keletą dienų prisiėjo miegoti po- 
žeminiuose k'amtyariouse. Laikas 
nuo laiko stovime miesteliuose. 
Velykų dienoj prisiėjo gulėti, gali 
sakyti, purvyne — visaip bu va, 

bet' nidkas "nekikina", nes supran- 
tame, kokį ■darbą dirbame. 

"Tos vietos Prancūzijos, kurios 
nėra karės palytėtos, įyra tiesiog 
stebuklingai gražios. Kaimai yra 
puikus; ir kiekvienam yra bažny- 
čia; visi namų stogai yt*a raudo- 
nomis molinėmis stogačerpėmis 
dengti". 

Likkite sveiki ctc. 

V. Sarpalius. 

Amžinai Judanti Mašina. 

Tarp lietuvių yra nemažai to- 

kių vyrų, kurie suka sau galvas, 
kaip Čia kijnors išradus, išgalvo- 
jus — mat lietuvių tauta yrą 
mislinčių tauta ir nuošimtis pa- 
našių-žmonių yra visai nemažas. 

Apie juos tankiai tenka girdėti 
ir laikraščiuose ir šiap iš kalbų. 
Prieš keletą metų, pavyzdžiui 
buvo net laikraščiuose pasirodę 
žinios, kad vienas lietuvis (Nau- 
joj Anglijoj, berods) išradęs to- 
kią mašiną kuri pati, nickeno ne- 

varoma sukosi. 
Žmonių, kurie apie tokią ma- 

šiną galvojo, buvo ir dar dabar 
yra nemažai — nemažai jų ir iš 
proto išėjo. Bet tokios mašinos 
neišrado. 

Mat, kad tokią mašiną padaryti, 
tai reik išrasti tokią jiegĄ. kuri 
pati savim, be jokios pašalinės 

• pageltos, sykį pradėjus judėti, 
amžinai hc paliovos judėtų. Mo- 
kslas takiam judėjimui duoda 
vardą "Ferpetuum mobile". 

Ar galima tokią mašiną išrasti? 

Apie tai žingeidų straipsnelį pa- 
duoda tūlas Mechanikas "Lie- 
tuvos Atstatymo" tik-ką išėjusia- 
me žurnale [Apart to, j'ame yra 
ir kitų žingeidžių straipsnelių, la- 
bai vertų pasiskaitymo. Gauna- 
mas, nurašius pas Lithuanian 
Development Corporation, 320 
Fifth ave.. Ncvv York, N. Y.] 

"Lietuvos" skaitytojams žingei- 
du bus jj pasiskaityti: 

* * 

"Perpetuum Mobile." 
Vienas rašytojas kitados ga- 

>iai pajuokė tokius išradėjus, kilt- 
ie bandė ratiį padaryti keturkam- 
)iu ("to scjuarc tlie circlc"). 
siekas negalėtų pasakyti, kiek iš- 
ikvota laiko panašiam beprasmi- 
liatn bandymui. Bet, likimės, ne- 

laug tebuvo "išradėju", bandžiu- 
■ių ratg. paversti j 'keturkampį. 
Jžtat daug buvo žmonių, kurie 
>e saiko aikvojo spėkas, laiką ir 
>inigą išradimui tap vaidinamojo 
'pcrpchuaii mobilet. y. nuolati- 
lio, arba amžinojo ( judėjimo, 
įmonės, kurie dirba ofisuose, kur 
ižpatentuojama nauji išradimai, 
galėtų pasakyti, kiek pereina per 
jų raukas įvairių įvairausių pro- 
jektų. Juk nepersenai girdėjome, 
kad ir tarpe lietuvių mechanikų 
ne vienas jau baudė pagarsėti 
Ino išradimu, kurs, be abejo, ap- 
verstų -viršum kojomis visą da- 
bart'nės gadynės industriją, 

Dvi rųšjs išradėjų. 
J ieškotoja? "amžinojo judėji- 

mo" padalinti j dvi grupi. Vieni 
— tai žmonės mokantie vartoti 

įnagius ir turintie kiek palinkimo 
bei gabumo prie galvojimo. Bei 

jie, nežinodami ap'e ipanYatinius 
mechanikos dėsnius, nežinodami 
to, kas jau iki šiol buvo bandy- 
ta ir ats'ekta, tankiausiai ir pa- 
tįs nieko neuitsiekia, arba suranda 
nustebinančius juos mechanikos 
principus, kurie jau setui mecha- 
nikoje buvo kitų išrasti ir gyve- 
nime pritaikyti. Antra tokių iš- 
radėjų rųšis — tai, išsėmę savo 

turtą bandymams, jieškantie ka- 

p'falo pas turtingesnius žtnp įes. 

įkuriems ir stengiasi pripasakoti 
savo išradimo svarbumą i. išna- 
šumą, nors tankiausiai — tai tik 
pakartojimas jau senai patirtų 
bandymų. 

Reino Malūnai. 
Koks yra tokių tyrinėtojų ir 

bandytojų tikslas? Labai aiškus, 
būtent: padaryti nfašinų, kuri vie- 
nį kartų paleista darban, visade.; 
jau eitų bc paliovos, ir be nu- 

sMė vėjinio. Be abejonės, >ne vie- 
nas iš mūsiškių "išradėjų", jicš- 
kodamas "amžinojo jiidėjimo" 
sipėkos, turėjo tok j, o ne kitokį, 
tikslų. Tačiaus nėra nieko letig- 
vesn'o, ikap toki mašina padaqy 
ti. J tik buvo, pvzd.j ant Reino, 
upės malūnai; upei ir išdžiūvus, 
tie malūnai, labai iJga* būdavo 
dirba ir dirbti gali per .metų me- 

ilia. Taigi paminėtasis tyrinė- 
tojo tikslas nėra galutinas, nei 
tobulas; todėl jis šiaip formuluo- 
ja savo tikslų: "išradimas maši- 
nos, kuri amžinai judėtų be jo- 
kios pašalinės, varančios jų, spė- 
kos". \ 

J ieškotojai tokios mašinos, tur 

but, pirm pradesiant savo bandy- 
mus, nepagalvoja, ko jie nori ir 
kokio darbo imasi; nes jei pagal- 
votų, kaip reikia, lai nesiimtų 
bergždžio truso, 'kurs nei jiems, 
nei kam kitam naudos negali at- 
nešti. Pavyzdžiui, ffarrnk krūvų 
ratų, ratelių, sriubų, boltų ir t 

p., sumesk juos krūvon kambary- 
je ir lauk, kada ims judėti. To 
nesulauksi. Reikia viską sutvar- 

kyti, sudėti, pasukti. Ar-gi ne- 

aišku, kad toki mašina, kur pati 
savaimi eitų, turėtų ir pati sa- 

vaimi pasidaryti. Negali buti 
mašinos, kurioje kas-nors ir ka- 
da-nors nepagestų, tad jau šituo 
atžvilgiu "amžinojo judėjimo" ne- 

dali buti. Toliaus, toki mašina, 
dar, anot svajotojų, turinti pati 
ir spėkų gaminti. Kitaip sakant, 
toki mašina turi turėti spėkos 
netik savo sukimusi, bet dar ir 
tam, kad atliktų kokj darbų, 
pvzd., maltų grudus, kaltų gele- 
žj, stumtų vežimų, trauktų gat- 
vekarį ir t. p. 

Bergždi Bandymai. 
Tokie bandjymai .primena ikudi- 

kį, pasakojantį tėvui šitaip: 
—Tėte, aš išradau amžinų j į ju- 

dėjimą, padarysiu didelį ratą ir 

pritaisysiu jį taip, kaip kad yra 
vandeninio malūno ratas; viršuje 
pakabinsiu didelį sunkumą, o že- 
mai pakabinsiu mažesnės svaros 

sunkumų; didelis svarumas pa- 
suks ratą įpusiau ir grius dugnan 
dėl savo sunkumo, o kada maži 
sunkuma pasieks viršų, jie ir 

>virs žemyn dėl to, kad jų bus dau- 
giau ir tokiu budu, kaip nratai, 
ratas amžinai galės sukties... 

Man atrodo, kad visa. kas žmo- 

gui reikalinga — tai tyrinėti 
esančias gamtoje spėkas, ir taip 
jas pasikinkyti, kad jos visame 

tarnautų žmogaus reikalams. 
Mechanikas, 

"Lietuvos" Skaitytojai! 
Per 25 metus tarnavome jums, nešdami jums žinias ir 

patarimo, pamokinimo, suraminimo žodį kas sąvaitę. 
Dabar norime jums ir visiems lietuviams taip pat ir 10- 

liaus ištikimai patarnauti — tik ne vieną sykį į įsąvaitę, bet 

kasdieną. 

Jus prie mus šaukdavotės ir męs mielai jums pagelbė- 
davome, kiek tik galėdavom. Dabar męs prie jųs šaukiamės 

Pagelbėkite jus kiek galėdami—. 
PAGELBĖKIT ĮSTEIGTI DIENINĮ LAIKRAŠTĮ. 

PRISIDĖKIT PRIE BENDROVĖS, PAIMDAMI PO ŠĖ- 

RĄ-KITĄ. 
Vieno šėro kaina $10.00. Tuo reikalu rašykit ir pinigus 

siųskit sekančiu adresu: 

DIENRAŠČIO ORGANIZAVIMO KOMISIJA, 
.»■ H M Č 814 West 33'd St.( Chicago, 111. 

Kares Daržas. 
True tran'lation fileil with the postinastcr at Chicago, III., on Htli day of May 1918, as rcfjuired by act of October 6, 1917. I 

Vienas iš dalyku, kiuris padaro Angliją tinkama išlaikyme 
karės su jos dideliais reikalavimais žmonių gyvasčių, darbininkų, 
pinigų, medžiagos ir maisto ir kuris tikrai (gelbės Anglijai dar 
per sunkesnius laikus cit prie pergalėjimo užbaigos—tai yra (ka- 
rės daržas. Kiekvienas tuščias žemės šmotelis yra apdirbamas, 
kur tik kas nors galima išaugint, kur tik randasi rankos jo ap- 
dirbimui, jo išarimui, kad pagaminus maisto produktus, tas da- 
roma visuose kariaujančiuose kraštuose, bet Anglijoje daugiau- 
siai. Išrokavinias yra tame, kad Britanijos salos net ir ramiu 
laiku, dar ir prie igeriausio u'žderėjimo, daugelyje rėmėsi ant sve- 

timų kiraštų reikale maisto įproduktų savo gyventojams. Nėra 
kitos šalies, kuri, būdama karėje, rastųsi tokiame pavojuje, butų 
apskirta nuo aprūpinimo jos maistu, kaip Anglija. 

Šitas išaiškina dalyką, kodėl šiądien ant viso Britanijos salų 
paviršio gal ncsitras nei lopelio žemės, kur javai arba daržoves 
neaugtu ir kiuriu auginimui yra liuosų darbininfkų tarpe (vietinių 
gyventojų, kad visus dirvonus aparnbus. Puikiausi Londono 
sodai yra ipav.ersti j avių ganyklas, arba išdalinti į rėžius dar- 
žams. Tuščios žemės, medžioklį, žaidimų Anglijos aristokratų 
vietos, prieš įumus pievelės, vilos, net ir didesni tpalocių kiemai 
—visi <pavesta žagrei ir turi gelbėt maitinime milijonų Anglijos 
žmonių ir kareivių, Ikurie kovoja ant draugiškos Prancūzijos že- 
mės už Anglijos Imperiją ir už pasaiulio liuosybę. 

Mvs esame laimingi, kad randamės tokioje šalyje, kuri ne 

tik kad sau turi užtektinai, bet gali 'gelbėti savo draugus, sta- 
tant maistą daugiausiai draugų armijoms. Bet ir čia yra ran- 

damas reikalingumas padidinti laukus, ukes, daržus ir šmotais 
pastoviai apdirbamų žemių, kurias vadinama karės daržais. Mi- 
lijonai akrų žemės, kurie būdavo laikomi auginimui gėlių, arba 
puikioms 'pievelėms pasivaikštinėjimams ir kitos vietos, kurios 
būdavo apleistos, pereitą metą buvo apdirbtos ir motinos-žemės 
vaisiai lyuvo padidinti daugeliu įvairių produktų, kurie daugelyje 
atsitikimų labjausiai biedniems žmonėms, kad sumažinus karės 
kastus, Ikurie* skaudžiai palietė kiekvieną. Šimtai tūkstančių šei- 
mynų, niekuomet ncapdirbdavo daržų, jeigu tik dėl žaislo bei žo- 

lių kvapo, persitikrino, kaip puikus yra daržovių priedas, kurį 
patįs užsiaugino. Vien tik Chicagoje galima matyt ant daugy- 
bės tuščių lotų daržus ir taiipgi iP'rie rezidencijų. Sį metą dar 

daaigiaus 'bus karės daržų, negu pereitą, metą, daugiausiai tik 
todėl, kad karei siaučiant 'bus reikalinga daugiau maisto ir taip- 
gi todėl, kad žmonės pamatė, 'kokią vertingą pagelbą jie gauna 
iš tdkio daržo. , 

Žinoma, ne kiekvienas yra laimingu turėti tokį daržui plotą. 
Su pageliba daugelio suorganizuotų šiame reikale draugijų, buvo 

daug kas unuveikta clC-1 tų, kurie neturi nuosavo šmotelio žemės ir 

visgi norėtų sau turėt karės da'ržą. Daugel tūkstančių akrų ne- 

apdirbamos žemės tiktai Cook paviete buvo jų savininkais pa- 
vesta miestui ir panašiom organizacijoms, Ikad butų išbalinta no- 

rintiems ją apdirbti žmonėms. 

Bet vargiai 'kt.r nors kitur šitie karės daržininkai turės tokį 
parankumą, kaip darbininkai Chicagos Stodk Yard'ų distrikte. 
Mvs turime .prieš save Stock Vard'ų AYilson ir Kompanijos fir- 
mos išleistą lapelį, kuris paduoda visą žemės išmieravimą, kuris 
yra darbininkams parengtas. Prie Kedzie Avenue ir keturiosde 
šimts septintos kalvės, yra daugybė žemės. Dalis tos že- 
mės yra paimta per \\ ilson ir (kompaniją, kad aprūpinus savo 

darbininkus tokioje tvarkoje, kokioje aplikacijos paduota, arba 

pagal darbininkų aplinkybes pavieniuose atsitikimuose. Kiek- 
vienas šmotas yra dvidešimts per šimtą pėdų, tai beveik tiek 
pat, kaip ir mažas miesto lotas. Firma užmoka už kiekvieną 
šmotą du doliariu rendos, 'bet darbininlkai tik penkiasdešimts cen- 

tų terokuoja, kaipo metinės raudos. Ką kie-kvietias aplikantas 
gaus pricdan, tas toli perviršija tuos iškaščius. Pavyzdžiui, že- 
mė bus išarta ir nuKešta, ir prirengta darbui. Dar prie to 

jis gaus visas reikalingas sėklas dytkai. Jis taipgi gaus ipatyrusio 
daržinitiiko patarnavimą, kuris duos .patarimus, kaip sėt, augint 
ir prižiūrėt. Bus duodamos dovanos tiems, kurie turės gražes- 
nius daržus ir geresnį (pasisekimą. Lekcijos ir išrodrnėjitnai bus 
duodami moterims, (kaip geriaus perviršį pasidėjus dėl žiemos. 

Visa raikalinga vieta, stiklai, sudynai konservavimui ir dėjimui 
Į indus daržovių bus parūpinta dykai. 

Kiekvienas plotas, suvartotas auginimui daržovių, gelbsti 
mumis nusiuntime daugiaus musų kareiviams ir musių talkinin- 
kams maisto ir biedniems ir apleistiems sunaikintuose karės kraš- 
tuose. Gelbsti, kad prašalinus 'badą ir .vargus; apsauigo mus muo 

neprieteliaus maisto ir arčiaus atveda mus prie 'pergulės kovoje 
su pikčiausiu priešu, kokį civilizacija ir žmonija kuomet nors 

girdėjo, "kovoje su Prūsijos militarizmo žvėrių Todėl, tkiekvic- 

ras, kuris paragina prie apdirbimo daržų ir šiame rei- 
kale įgellbsti, daro gerą, pagyrimo vertą, darbą.—'Apgarsinimas. 



PROTOKOLAS 
AMER LIETUVIŲ VISUOTINOJO SEIMO, 

laikyto kovo 13 ir 14 dd., 1918, New York, N. Y. 

Nevv York mieste, Madrson S<| are Garden Teat- 
re, ^7-tos gatvės ir Madisoi* Avcmic, Kovo 13 <1., 
1918 m., 11:15 'Š ryto, atsidarė Amerikos Lietuvių 
\ isuotinojo Seimo pirmasis posėdis. Virštukstan- 
tinė delegatų minia Seimą atveriant iškilmingai 
sugiedojo Lietuvos hynvną "Lietuva, Tėvyne mū- 
sų \ ir Amerikos hynvną, vadovaujanti lietuviui 
kompozitoriui, St. Šimkui. 

POSftDIS I. 

f. Susirinkimą atvėrė Seimo Rengimui Betuiro 
sios S rievių Komisijos .pirmsėdis, Julius Kaupas 
trumpais žodžiais paibrieždamas, piirtniausiai ko 
kiais tikslais šisai Amerikos Lietom ų Seimas jvy ksta, paliaus paaiškindamas tąsias sąlygas, ko kiomis Amerikos Lietuvių sriovės prie šio Seimo 
rengėsi ir kokiomis priėjo prie sriovių susitarimo k".d Seimą bendrai sušaukus. 

2. Iš Bendrosios Seimo Rengimo (Komisijos pir 
niitnirvko, p. J. Kaupo,*/pranešimo paaiškėjo, joge 
Seimo sušaukimo idėjai įpritarė šios dvi Ame riko 
Lietuvių srioMės: Lietuvių Krikščionių Demokra 
tų ir Lietuvių Tautininkų Demokratų. Trečioj 
Amerikos Lietuvių sriovė, (būtent lietuviai sočia 
listai, oficiališkai atsisakė Visuotinajame Seim 
dalyvauti. » 

3. Todėl šiamte Amerikos Lietuvių Visuotina 
jame Seime oficiališkai dalyvauja t i»!< t a i dvi sriovė? 
būtent Leituvių Krikščionių Demokratų ir Lietu 

vių Tautininkų Demokratų. Apskritai paėmus, ai 

stovaujama yra 700.000 lictu-vių Amerikoje. 
4. Seimo Rengimo Komisijos vardu jos pirmi- 

ninkas J. -Kaupas perduoda .turinį padarytos sutar- 

ties tarpr abiejų Seimui pritarančių sriovių, iš ku- 
rios paaišlkiėja, jogei tainpe atstovų iš abiejų sriovit 

ta/po sutarta ir parašais patvirtinta sekanti pama 
tinė fcrmula: "Seimo svarstitimų programon dėt 

tiiktai tokius klausimus, 'kurie abi sriovi bendra 

ripeina ir kuriems jau išanksto abi sriovės pritari 
tam tikrų rezoliucijų formoje; gi tų klausimų, an 

kurių iš arksto nebuvo galima susitarti, visiška 

Seime neiškelti." 

Abiejų srovių vadovai, Seimo akyvaizdoje. <pa 

tvirtino, joyei pirmiau einančiame paragrafe minė 

ta padarytoji sutartis buvo kiekvienos iš šių dvie 

jų siriovių pritarta, dabar ši sutartis >ra remiam 

ir Seimui rekomenduojama. • 

6. Sekančiai abiejų sriovių vadovai praneša Sc: 

mui, jogei abidvi sriovės vieną dieną pirm Seim 

turėjo savo konferencijas, tauriose buvo nustatyt 
nuo kieikvienos sriovšs lakštai kandidatų į šio Sc 

mo vertėjus. 
7. rėkimas Seimo vedėjų. Skaito abiejų sriovi 

kaimiidatų lakštus. 
a) Krikščionių Deiaokratų sriovės kandirlata 

Pirmininkas — Jonas G. Miliauskas w* Antana 

iStaknevicrus; sekretoriai: Leonardas. Šimutis 

Jurgis Tumasonis; rezoliucijų komisija: Kun. 1 

Kemėšis, Jadius Kaupas, Jonas Karosas, kun. h 

Vasiliauskas ir J. S. Vasiliauskas. Maršalkos 3. 

Šimonis, p-lė Stalioniutė, A. Masandukas, <p-lė Va 

žins»kartė, ir kiti. 
b) Tautininkų Demokratų sriovės kamlklata 

Pirmininkas — Stasys Gegužis; vice-pirmininka 
F' i j u s Birštonas ir adv. Jonas Lopata; sekretoria 
Juozas O. Sirvy<U ;, pagelbininkas — Lukošit 

Natkevičius'; rezoliucijų komisija: adv. B. K. B; 

hitis, adv. F. Bcačiulis, Vincas F. Jankauskas, ad1 

J. Lopata^ Romanas Karuža; kalbėtojai: adv. I 

K. Bahrtis, inž. M. J. \'inikaitis. Maršafkos: I 

£a':atau9kas, F. Faltinaitis, p. Braškevičius, p. Jui 

gilas. A. Mikalauskas, P. l'rbelis, J. Lazauskai 

P. Zdanavičius, p-lė Baltnvkoniutė, p-lė Kazlai 

rkiutė, p. Dančiunas. 

Seimo atvėrėjas p. j. Kaupas perstato 'kalbėtojui 
Krikščionių Dempkratų vardu kalba J. Miliau.4:a 

ir kun. J. J. Jakaitis; Tautininkų Demokratu vai 

du — M. J. Vinikaitis *r adv. LK K. Balutis. Kai 

bėtojai išreiškia savųjų troškimą Lietuvai nepH 
gulmybės ir mato »rerkalą sueit vienybėn Lietuvo 

ne-prigulmybės reikaluose. 

Renkama Seimo vedėjai viešu balsavimu ir gau 
narna sekančios pasekmės; 

Pirmairtinlkas — J. Mi-liau^k „s (6ą\ balsų). 
Vice-pirmininuai: I. St. Gegužis (361 balsų). 

II. »P. Birštonas, 
III. J. Lopata, 
IV. A. Sta^ciievičius. 

Sekretoriai: I. L. šimutis 
II. J. O. Sirvidas; 

Pagelbinikai: 1. L Natkevičius, 
II. Jurgis Tumasonis. 

Posėdis uždarytas 1: 30. 

POl>£DIS II. 

Posėdj atrdairo 'pirmininkas p. Miliauskas 3-jos 

po pietų. 
1. Pradėjus Seimo darbus, viena delegačių inešž 

kad butų gerai sufcalbčti maldą; -prieš tai tula <lclt 

gatų dari i s užprotestavo, todėl, sttlyg kun. P. Au 

gustaičio patarimo, šitam pritarianti atsistoję t) 

liai sukalba maMą. Pakilusį delei maklos nesusi 

pr~ti <jį labai gražiai nuramdo jauna3 Lietuvis ka- 

reivis amertkonoškoje urnitormoje, p. Vincas Vaš 

keviešus, kuris amt estrados užėjęs, paėmė Lietu 

vos vėliavą ir. jąja plevėsuodamas į tūkstantinę 

minią, karštoje prakalboje pabriežė, kad jiems, čio 

nai esantiems lietuviams 'kareiviams, visai nesu 

pr«*n'tamas šis sujudimas, 'nes pas juos armijoj* 
kiekvienos tautos i<r religijos žmonės sau meldžiasi 

kaip kas nori. 
2. Perskaityta sveiikinimo telegramai ir laiška 

prisiųsti Seimui. iAtsiųsta šie: nuo Lietuvos Suni 

Dr-jos Springiield, Iii.; kuir. J. F. Jonaičio, So 

Neb.; W. A. Stanley ir J. J. Kazamaits- Į kas, Camp Johnston, Fla.; D. Telelyte, Bridgeport, 
Conir.; "Dirvos" Red. ir A d m., Cleveland, Ohio; 
I*. Baliulicnė, Brklgcport, Conn.; J. Kastenas, 
Lhicago, III.; Lietuvos Suimu Dr-ja Toronto, On- 
tafrio; Šv. Kazimiero Choras, \Vocester, Mass.; 
L. Vitkausko, V. Stanionio, Balčiaus, iš VVater- 
bury, Conn.; J. Karaliaus, P.altimore, Md.; F. So- 
pin, VVatcrbury, Conn.; A. Jakaitienė, YVorcester, 
Mass.; Marijos vardo Moterių Dr-ja, \Vorcestsr, 
Mass.; L. Vyčių Pittsburgh'o Apskritys; Mokinys, 
HoniĮCStead, Va.; Sv. Cecilijos Choras Rochester, 
X. Y.; Kanlklių .Benas, Rachestcr, X. Y.; Mikas 
Petrauskas, So. Boston, 'Mass.; J. Melsbautas, 
Brkl'geport, Conn.; A. Vitkauskas ir M. Alvta, 
VVaterbury, Conn.;.A. Dianuos, Ikidgeport, Conn.; 
f-. P. Blaiv. 18 kp., Bridgeport, Conin.; L. D. S. 

39 kuopa, Bridgeport, Conn.; floniestcad L. Dr-jos; 
hr. Bajoras, Camp Uipton, N. Y. (laišlke 10 dol. j 
Lietuvos iždą metinę mokestį); M. Z;tjus (L. Vy- 
čio redaktorius), Chicago, 111.; Kam. A. Janusas, 
Forest City, Pa. (ioo dol. 'Lietuvos reikalams per 
katalikų įstaigas), A. P. Stoškaus, P. Stoškienės, 
VVorccstor, Mass.; Iš Baltimoįrės (nepasirašyta); 
J. Jusevičius, W. Frankfort, 1111.; "Datibininlkas", 
So. Boston, Mass.; Am. L. R. K. Moksleivių Su- 
*iv. 2 kp. Valparaso, Ind.; L. R. K. Molksl. Susiv. 
III kuopa, Peru, 111.; L. R1. <K. Am. Moksl. Susiv. 
i kp., Orchard Lake, Mieli.; V. Rulkšta'lis, Valpa- 
raišo, Ind.; "Birutės Draugija", PhiladeBphia, Pa. 
($2.00 aukiį — Seimui); Dayton Liet. Visuot. Su- 
sirinkimas su au'ka 12.60. 

Toliaus pereita prie svarstymo įvairių klausimų 
iš Seimo rengimo komisijos programos, Ikaip seka: 

3. Rezoliucija pasveikinimui prezidento VVilsono 
vciniibalsiai išnešta sekančioje farmoje: 

True translation filrd \vith tcli postmastcr at CliicaRO, III., on tlic ' 
8th <lay of May, 1918, as rcquircd t>y tlie act of October 6. 1917. 

PREZIDENTĄ SVEIKINANTI REZO- 
LIUCIJA. 

Suvirs 1200 atstovų nuo suvirš iooo organiza- 
:ijŲ ir kolionijų, atstovaujant daugiau negu 700 
)oo Lietuvių Suvienytose Valstijose gyvenančių 
iusirinkę savo Visuotiname Seime, Madison Squa- 
e Teatro Salėje, New York mieste, tikslu užreik- 
jti savo ęrieštą reikalavimu neprigulmybės Lietu- 
vai. jųjų prigimtąjai tėvynei, taipgi patobulinti 
'šelpimo darbą nukentėjusių dcl karės jųjų vien- 
taučių. ir taipgi išreikšti savo prielankumą Suvie- 
įytų Valstijų pasiryžimui šioje karėje, šiądier, 
(13 kovo d.) priėmė sekančią rezoliuciją; 

Kadangi musų augštai gerbiamasis Preziden- 
tas Woodrow Wilson atvejų atvejais užtarė'teisy 
bes, žmoniškumo ir mažųjų bei pavergtųjų tauti, 
išsiliuosavimo jieškinius. 

Todėl Amerikos Lietuvių Visuotinojo Seime 
delegatai nutaria: 

Prezidentui WoodrOw Wilson siųsti nuoširdi 
pasveikinimą, kaipo išraišką musų giliausios pa 
»arbos ir padėkos už jo nenuoalsų triūsą teisybės 
žmoniškumo ir mažųjų tautų išliuosavimo jieški 
niais; taipgi kad ir Lietuvos jieškiniai butų sykii 
perstatyta jo (lomai ir tokiems jo žingsniams, ku 

į rie privestų prie pilnutėlio inkunijimo musų giliau 
sio ir nuoširdžiausio troškimo, būtent, atsiekime 
visiškos neprigulmybės Lietuvos tautaj. 

* * 

J. G. Miliauskas, Pirmsėdi: 
4. Sekainčiu dalyku iš dienotvarkės taipo iškelt; 

e vienas iš didžiausių Amerikos Lietuvių Visuoti 
i- nojo Susivažiavimo tikslų — išreiškimas balso u; 

Lietuvos neprigulmyby. 'Seimo vedėjas, p. J. Mi 
; liauskas -užkviečia bendrą a/biejų griovių Rezolitt 
» cijų Komisij,-), kad referuotų Seimui žodžiu arbt 

priduotų Lietuvos neprigulmybės rezoliuciją an1 
i rašto. Pasirodžius Rezoliucijų Komisijai ant pa- 

grindų sic dokumentu ramkose, tūkstantinė mini: 
ruimuose su ovacijomis ją pasveikino. Komisija 
perskaito sdkančio turinio rezoliuciją: 
Trur translation tilcd witli tcli pnstmaster at Chicago, III., on tlir 
8th flay o{ May, 1918, as re(|«ired by tlic act of Octolicr 6, 191/ 

REZOLIUCIJA DEL LIETUVOS NEPRI- 
KLAUSOMYBĖS. 

KADANGI: 
1). Lietuva yra etnografine, kulturinė, ekono- 

minė ir politinė vienata, 
2). Ir istorijinė Lietuvos praeitis ir dabartinis 

pasaulio vystymasis teikia lietuvių tautai neatima- 
mą teisę sudaryti išnaujo suverenę Lietuvos Val- 
dybę, f 

3). Lietuvių tauta savo politinio ateities likimo 
dausime yra savarankumo idėjos vedama, 

4). Kiekviena tauta gali pasekmingai vystyti ir 
oletoti kulturos ir ekonomijos pajėgas tik turė- 
dama pilną vavo šalies laisvę 

5). Kiekviena tauta turi prigimtą teisę pilnai 
;avo politinj likimą spręsti, 

6). Susiklojusiomis karės aplinkybėmis politinio 
Uetuvos likimo klausimas tapo tarptautiniu ir to- 
'ciu budu tarptautiniam taikos kongrese svarsty- 
tinas. 

7). Tik tarptautinis ikongresas gali duoti tikrą 
•.avarankaus politinio Lietuvos gyvenimo garan- 
iją, o ne kovojančios valstijos tikslu Lietuvą pa- 
vergi. 

^ 

1 

8). Kadangi musų augštai gerbiamas Prezidentas 
Woodrow Wilson prisilaiko savo principo, išreikš- 
o Suvienytų Valstijų Senatui, sausio 22, 1918 m., 

kad 
"Negali ir neturi buti jokios taikos, kuri ne- 

pripažįsta ir nepriima principo, kad valstybių vi- 
sos teisės paeina nuo pačių pavaldinių leidimo ir 
kad niekur nėra teisės, leidžiančios perleidinėti 

■ tautas iš rankos į ranką, iš vienos valstybės kitai, 
lyg tos tautos butų paprastas turtas". 

Tad AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOTI- 
1 NAS SEIMAS, apsvarstęs Lietuvos politinį pa- 

dėjimą, I f ; 1 
+ 

NUTARĖ: 

Kreiptis į Anverikos Suvienytų Valstijų Pre- 
zidentą ir į visas talkininkaujančias bei neutrales 
valstybes ir reikalauti pripažinti. 

II). Kad Lietuvos plėtojimuisi reikalinga suda- 
ryti nepriklausoma demokratiškai sutvarkytą val- 
stybė etnografinėmis rybomis su būtinai reikalin- 
gomis ekonominiam gyvenimui korektyvomis. 

II). Kad Lietuvos Neprigulmybę užtikrintų 
taikos kongresas, kuriame turi dalyvauti ir Lietu- 
vos atstovai. 

III). Visus šiuos nutarimus tinkamai perduo- 
ti mažųjų ir pavergtųjų tautų užtarėjui augštai 
gerbiamajam musų Prezidentui Woodrow Wilso- 
nui ir visoms talkininkaujančioms bei neutralėms 
pasaulio šalims. 

* * 

Iš Seimo delegatų >pada\us balsą šią rezoliuciją 
ištisai ir be debatų užgirti aklamacijos budu, 're- 

zoliucija tampa vienbalsiai priimta. Prieš rezoliu- 

ciją mebuvo nei tvieno balso. 

Tą atli'ktis, tukstaintinė minia sustojo ir galingai, 
lu įkartu, užlgicdojo Lietuvos Himną. Giedaait 
himnus, nuo pagirindų j miuiią plavėsavo su dide- 
lėmis Amerikos ir Lietuvos vėliavomis: lietuvis 
kareivis V. Vaškevičius ir lietuvis jurininkas V. 
Zuipkus. Visų širdyse įkilo 'begalimis džiaugsmas. 
Ilgai atkartojo žodžius: "Valio Nepriguhninga, 
Laisva Lietuva!" 

5. Amerikos Lietuvių Visuotinas Seimas, susi- 
rinkus Nevv Yorke 13 d. kovo, 1918 metų ir atsto- 

vaujantis dvi lietuvių visuomenės sriovi, išvengi- 
mui nesusipratimų ir tvarkingesniam reikalų ap- 
lcalbėjimui išncšC ir priėmė paduotąją rezoliuciją: 

I. šiamie Seime bus svarstytini tik tie klausi- 
mai, kuiic yra pažymėti Seimo Rengimo Ko-i 
misijos Seimo dienotvarkyje ir tik toumet. 

kuomet abidvi dalyvaujančios sriovės iškal- 
no davė savo sutikimą. 

II. Kad visi kiti klausimai, punkte I-me nepa- 
žymėti, privalo buti perduodami Rezoliuci- 
jų Komisijai ir gali buti Seimo svarstomi 
tik kuomet jie tos komisijos yra Seimui pri- 
duoti kaipo svarstytini. 

6. Rezoliucijų Komisijos mariui perskaičius pro- 
jektą dcl Lietuvos Atstovybės Taikos Konferen- 
cijoje, vienbalsiai įpriimta tokią rezoliuciją: 
I ruc trunslation fili'd \viih ti-li postmaster at CliicaĮjo, III., <>n tlic 
8tli day of May, 1918, a s iri|uircil l>y the act of October 0, 1917. 

DEL LIETUVOS ATSTOVYBĖS TAI- 

KOS KONFERENCIJOJE. 
KADANGI: 

1). Praeities diplomatinės (konferencijos tai- 
kai. įvykdinti pripažindavo tiktai tvirtesnių valsti- 
jų interesus ir užmesdavo silpnesnių tautų labiau- 
sia paliečiamas teises, 

2). Tos taikos konferencijos, nurodytu budu 
laikomos, gimdydavo vis tas pačias tolesnių nesan- 

taikų pasekmes, kurios naujomis tarp pasaulio tau- 

tų karėmis apsireikšdavo, 
3). Tos konferencijos buvo laikomos slaptai, 

be mažesnių jr pavergtų tautų atstovybės, apie ku- 

rių teisių apsaugojimą ėjosi, 
4). Apreikštu šios karės tikslu yra mažųjų 

autų teisių ir nepaliečiamybės apginimas, 
5). Sekamoji tarptautinė taikos konferencija 

gyviausia paliudys politį ir ekonominį lietuvių 
tautos likimą — 

Todėl Amerikos Lietuvių Visuotino Seimo at- 

stovai TARIA: 

I). Prezidentas Woodrow Wilson ir pasaulio 
tautos yra prašomi, kad busimoj tarptautinėj tai- 

kos konferencijoj butų suteikta Lietuvos atsto- 

vams dalyvauti su pilnomis atstovybės teisėmis ir 

II). Lai bus toliau nutarta, kad visi tarimai ir 

svarstymai busimoje taikos konferencije butų vieši. 

'Pasėdis .užsidairo 6:25 vai. vakare. 
(Toliau Ibus) 

Lietuviai Eina Urmu Dedei Šamui Pagelbon. 
Chicagos lietuviai paėmė Laisvės Bondsų už JI,400,000.00 su viršum, 

čia seka tolimesnė dalis surašo Chicagos lietuvių pirkusių Laisvėm Bond- 
»ua: 

^ .. .j a 

Jnrgis Monkus 
Mariona Pavelioni3 
B. Masiauskia 
Ona ZagareviCiutė 
Ben. Pocius 
Vincas Lukoševičius 
Juozas Baranauskas 

r. Kmielevskis 
Jos. Radoševskia 
Franas Petkus 
Petras Daukšas 

» Kazimieras Jašus 
Antanas Valiulis 
Antanas Mosteika 

1 Vktoras Gumbarngia' 
Marcele Šeštokas 
-ntanas Kazlauskas 
onaK Rimkus 

Juozas Morkus 
Motejus Urbonas 

1 Jos. Klapatauskas 
Boleslavas Mazūra 
Konst. Prynauakis 
Steponas Meškauskia 

i Benediktas Macus 
Edvard Virbickas 
Chaa Kiblldis 
Ijeonas BalOunas 
Steponas Letukas 
Juozas Vainauskas 
Jonas Zivatkauskas 
luozas Zavolskis 

"M. J. Damijonaitis 
: Juozas Glovacžis 

Juozas Samo.ška 
Kazimieras Kazlauskas 
Charle3 Karalevič 
Franas Judeikis 
Domiuikas Aarlaskls 
Juozas Noreika 
Jonas Vitkauskas 
Bonifacas Janušauskls 

18-th and Uniion St. Division 
Benediktas B. Kvašis 
Antanas Paulius 
Jonan ,T. Gerrtaiiflkla 
Stanislavus Zvirždia 
.Juozas Nuneva 
onas Gotautas 

Klemensas Rakštis 
Antanas Jokubauskis 
Stasys Valantis 
Jotnas Saprigonas 
Dr-ste Meiles Lietuvių Amerike 
Raumuldas Kalvelis 
Petras Luža 
•ugusta-s Langalis 
Antanas Pandzevičius 
Stanislavas Matas 
Mykolas Burneckis 
J. A. Raudonis 
Zofia Bartkaitė 
Kazimieras Raudonis 
Jonas Žitkus 
Kazimieras Miškis 
Stanislavas Miluskis 

I Ignacas Paprockas 
Vincentas Skyrius 
Jurgis Jeruševlčius 
Hncentas Bitunas 
Povilas Deveikis 
Aleksandra Ramanauskas 
Antanas Bislis 
Dr-ste ftv. Serefino 
Ignacas Kasiunas 
Edvardas Kaulikauskis 
Mikas Diskevlčius 
Antanas Piliackas 

Town of Lake Oistrict 
Jucias Tulcius 
Jonas Augaitis 
Antanas Ru'fiauskis 
Kotrina Noveikienė 
D. Jurgutaitė 
P. Paulius 
tani'.lavas 6akis 

Kazimieras Mačiulis 
Antanas Godraitis 
Jonas Čeponis 
Simonas Balickas 
Alfonsas Dombrauskas 
Vin,cas StanCikas 
ranas Sadauskas 

Jonas Kinčinas 
Jurgis Pulskis 
Franas Klumbis 
Antanas Mecinskis 
Mykolas Damaška 
Silvestras Paluntis 
Blaiejus Dersvinis 
Juozas Sereiki3 
T. I, Valentinavičius 

I 

Juozas Kuličius 
Juozas Aušra 
Juzefą Talantytū 
Stanys Ličkus 
Zygmont, Mališevskis 
Boleslavas Steina uska3 
Barbora Kranauskaltė 
Barbora Aukskalnaitč 
Mykolas Rimkus 

Rcseland—Kenoington, Burnsidc, W 
Pullman District. 

Aleksandra Umbražunas 
Albinas žaunerunas 
Albinas Dasis 
Jurgis Sekonis 
Arūnas Tverkua 
ou..a Labžentis 
>ominika-s Jonkus 

F-enedikt Bilietą 
Juozas Žukauskas 
Kiemansas Paluckis 
PVkas Slikas 

"(tūbas Pliarpa 
Pranciškus Mikolaitis 
Petras Simus 
Juozas Skipitis 
Ignacas Ronkaitis 
Kazimieras Oruzdis 
Petras Šatkauskas 
Dominikas Valančius 
Juozas Si manaus kas 
Anele Kučinskaite 
Jokimas Pi va runas 
Antanus Likša 
Kazys Jtirijonas 
Vincas Stalgis 
J. J. Pariauka 
Kazimieras Klimavičius 
Stasys Pikt.užis 
Antanas Bičiūnas 
Juozas Kerpanskas 
Albertas Kudoba 
Albinas Stasiūnas 
Aleksandra Jucius 
Martinas Dombraskia 
Ignacas Kocevičnis 
Juozas fimigelskas 
Julius Kačinskas 
Sarah Kačinskas 
Roger Kačinskas 
Jonas Petrelkis 
Jurgis Sandaras 

ona^Embergas 
uozas "aminauskas 
Kazimieras Kučinskas 
Jurgis Mockus 
Ignacius Spučis 
.Jonan Abramavičiua 
Benediktas Markūnas 
J. J. Janušauskas 

o»" p Jagminas 
Juv ..as Sutars 
uozas R. Šokas 

BRIDGEPORTO DI8TRIKTAS. 
Jonas Straazdauskls 
Viktoras PrelkSIs 
Juozapas Bardauskia 
Jonaa Mingilas 
Nlkodimas Gramontas 
Jonas Kušleika 
Eugenia Hertmanovič 

Antanas Kasparkhs 
Juozapas švilpa 
Elzbieta Qleinis 
Justinas Viburis 
Ono Gečaitė 
Kazimieras Kristum.s 
D. Gapšis 
Jonas Kamarauskas 
Dr. Kazys Drangells 
raulina Sidlauska 
Franclška šulgit 
Jonas Bučenskis 
Antanas Zlatarinskas 
Juozapas Bartkus 
Juozapas Gabriel 
Alex Byanskis 
Jonas Budrick 
Mary Mlšlnska 
Juozapas Wisznevski 
Simonas Vaitkus 
Silvestras Bružas 
Antoni Nowock 
Juozapas Luksnelko 
Teodoras Balsis 
Tamošius Justės 
John Svarin 
Martha Kuzmarskis 
Juozas Kamuntas 
Julius ZawleviC « 

Pellx Zakalas 
Antanas Nedzveckls 

Semeonaa Paukštys 
I. Gotis 
vlikas Miliauskas 
Simon šiepovič 
.Nlichael Rulcvičc 
Frank V ilga 
3ilvia Novaks 
Jonas Bartus 
Jolin Smitt 
Joseph Sraith 
Lawrence Ruteckis 
H. Vateronaa 
Jonas Bružas 
C. Kasputis 
Antanas Pušinskus 
Sam Vladas 
Antanas P. Statkus 
John Ragovskl 
Vladislovas Gataroviče 

j Valteris Kamiskas 
Povilas Jagelskls 
U no. Adarakeviče 
Stanislovas špara 

I Michacl J. BukausKis 
Ono Juzėnas 

Į Charles Bakutis 
Stanley Korpes 
William Perlish 
Jonas G reti s 
Juozapas Motuzas 
Antanas Kaliaka3 
Petras Gintanas 
P. S. Varzlnski 
Antanas Siniš 
Juozapas Adomaitis 
Charlis PetrauskI 
Juozapas Šimanskis 
Stanislovas žilvitis 
Kazimieras Zura 
Juozapas Jozeviče 
Doro E Gražauski 

Gus Druktėnis 
Jonas J. šule 
Steeve Holosa'tiR 
Pranas Kardelskis 
Valteris K Mlrauskis 
Povilas Incura 
Antanas Gebis 
Petras Kairis 
Rože Mazlevski 
Petras Brazauskas 
Feliksas Valinskis 
Viktoras Višniauskaa 
Vincas Kaminskis 
Walter D. Vaitkus 
Elzbeta Bartkus 
Vincas Pokytis 
Stanislovas Vitkauskas 
Albinas Sinkevičius 
Domininkas Zonsitir, 
Bwsie Karolanas 
Jonas Jokavičo 

Aaam Karlson 
Antanas Andriušiunas 
.1 uozas Jurginas 
Jurgis Žakas 
Antanas Plainis 
Jurgis Montvidaa 
Vincentas Mini^ilga 
Stanislovas Zapkus 
Antanas Krepas 
Juozas Parmarauskas 
Jurgis Tamošiūnas 
Michal Jankauskas 
Antanina Boinoraitė 
Petras Laurence 
Ignacas Kvederas 
y'chael Bložis 
Antanas Alutis 

Į Volteris Markūnas 
Kelix Vitkevičius 
Antanas Ufartas 
Monika Banis 
Antanas Paulauskas 
Jos. Kazakauskis 
Anton JenceviCe 
Zenov Antanavičo 
J. Karlikauskis 
Konstantinas Himelis 
Silvestras Ragalskis 

Petras Knabanokštas 
Ferdinandas Duhinskis 
Ignacas Gumbaragis 
Tharles Grukas 
Juozapas Garuckas 
Vincentas Petrauskis 
Petras Krepas 
Rožė Poškaitė 
Leonardas Rulbis 
Jurgis Hrodeckis 
AgoUi Jasunaitė 
Jieva Kaserskaitė 
Ona Lukaševičiukė 
Ona Macaitė 
Vaclovas. Remža 
Joseph J. Hertmanavicz 
Pranas Raulauskis 
Mikolas Pupis 
Henry Pupis 
Ignatz Kuknauskas 
Antanas Steponaitis 
Alex Gučiuras 
Kazimieras Vallkonis 
Kazimieras Pajuolis 

Kazimieras Serelis 
Jurgis Gečas 
Alex Hcrmanauskis 
Kotrina Kolumbienė 
Stanislovas Dobieckis 
Stanislovas Malakuuskis 
Domininkas Garbinčius 
Juozapas Rimkus 
Juozapas Knubankstas 
Jonas Mockus 
Antanas Pūkas 
Ignacas Dalis 
Leonas Paulauskas 
Antanas Zamudas 
Martinas Bernauskis 
Antanas Petrokas 
Teodoras Dombrauskas 
Martinas Taftiošaitis 
Juozapas Bagucauskis 
Kazimieras švegždls 
Marta Ix)abedice 
Krank Mitchcll 
Edvardas W. Bakševičo 
Juozapas Kvietkauskas 
G ego Mitcliull 
Mary A. Klemas 
Jurgis Begeskis 
Juozapas, Leoppa 
Joniis Horzavskl8 
W. J. Slivinskis 
Jonas Spingls 
Jokūbas Raslavičiu!* 
Pranas Kazamekaitls 
Jonas Grižas 
Konst. JanuŠKiiskis 
Juozapas Dia'donas 
Pranas Justas 
Jurgis Kasmarskas 
Juozapas Valantinas 
Ono Starinskienė 
Antanas Atanaviče 
Pranas Radasevskis 
Kazimieras Tamošaitis 
Juozapas J. Stasiulanis 
Dr-stė Karaliaus Dovydo 
Robet Nekelis 
Jonas Dimbakas 
Marė Vait.kus 
Martinas Nevedomskis 
Juozapas Tomeckis 
Juozapas fapas 
Jurgis J ftorles 
Vincas Nainis 
P. Poperalskls 
Alex Zacker 
L/ouis Zajevskis 
Antanas Abelis 
Pranas Simkevičlus 
Steeve Benas 
Walter Kazdalis 
..i ei» cu.mns 

Pranas Palauskls 
Pranas Yurevičius 
Michael Novak 
Silvestras Z. Kišauskas 
Simonas Venckevlčlus 
Juozapas Kielskis 
Jonas Kukrotaviče 
Rozalia Rogozinska 
Pranas Valaitis 
Stella Albert 
Jonas Gilas 
Fabian S. Kemėšis 
Frances Bartz 
Frank Gedrimas 
Jonas Rlpalis 
C. Muilinas 
Vincentas Jučus 
Juozapas Stakes 
Petras Millerls 
Pranas Baltakis 
Alex Jiuikauskls 
Antar.aS Liekis 
Juozapas Pernamas 
Juozapas Norsak 
Kazimieras šliaužtas 
Jonas Pocius 
Juozapas Got autas 
Antanas Gedvilas 
Petras Budris 
S. P. Martinkus 
Pranas Kareiva 
Marcelė Soaha 
Stanislovas Stankus 
N ©s to r Girdvain 
Juozapas Kieza 
Jonas Kazlauskas 
Dr, M. Stupnlckis 
Jonas Kalista 
Mikas Polšinskas 
Antanas Klimas « 

Jonas Mikalauskas 
Rokas Bondza 
Vadavai RcrnatavlCe 
Juozapas Zaksas 
Juozapas Vartlis 
Adolfas Bartkus 
Tekiia Golovt 
Vladislovas Laurinaitis 
Antanus Račkauskas 
Juozapas Pracauskis 
Tamošius Vencilas 
Izidorius Bnr.?inskas 
Antanas Daraškeviče 
Pranas Valtčkus 
Juozapas Mlneiko 
Stanislovas Stdlauskis 
Petras JasevlCo 
Marė Jakaviče 
A1tgist.ir.3s Skėstinis 
Ignacas Pošnauskis 
Bronislovas ClnkeviCe 

TO WN OF LAKE DISTRIKTAS. 
Barbora Klimait A 
Antanas Romanas 
Ignacas Panavas 
Nikodimas Paukštis 
Toakimas Iva&kieviče 
Jonas Dukelis 
Pranas Nirkus 
Kazimieras Barkauskas 
Vfikolas Kraukite 
Loouard ftliaqeris 
lt i i .n' e r a s U m (■ i šu s 

Leonas Kazbaiauskis 
Juzefą Padrastaitfi 
Fonas Spindis 
Fonas deputis 
luozapas Dixi)is 
\n,tanas Ežerskis 
Tonas Bagdonas 
Uox Druktonls 
3otras Ceplls 
rva^dia Pirmos šv. Kazimiero 
fonas Ivonkauskis 
TontraliSkas lietuvių Kliubfls 
)r-stė Garsus Vardas Lietuvių 
")r-stė Broliu Lietuvių 
Vladislovas Kuizia 
onas Matemaitis 
rincentas Stasiulis 
Cazmieras Dackeviče 
Stanislovas Košis 
Jikodimas Kudabas 
Kazimieras P. Liubin 
uozapas PaukštyR 
'etras Račkauskas 
onas Šimkus 
amrs Valantavičius 
'ranas Drukton 
.ntanas Petkus 
likas AlkimoviCo 
iktoras Gapoševiče 
likolas K. Gasporavife 
ntanas J. Ivannvlče 
[azimieras Okockis 
adviga .Tursaltė 
an Vanagas 
iariona Petrošaitė 
no Sak\irska 
ntanas Danielius 
i. Yakas 
[. BkIcus 
riu. Wendland 
azimir Karklelis 
tolitas Mediucaa 



Juozapas Balandis 
K. Kaiparaunkis 
J uo/.ji pas Lovkomskis 
Padaužas Jankauakls 
Juzefą Draglnkf 
Kazimieras KtiAinnki 
.Vii«u^tin.is Yurgilas 
Jonas Puidokas 
•M kas AmbaravIČe 
Mikola# ^Ižcviikla 
Pcvllis Pinas 
a (5 f h rtadavičo 
i >r,!'. (Sa'/aiiski 
.1 pi; s (Jadl nikia 
Jrn !s D' .blis 
v altcr Marozaa 
jeroiiniįia E'. Itomkovlče 
Domininkas D. Mitri Inkus 

Povilas A. Petkus , 

Jonrs S. Sukis 
Jonas Miknius 
Stanislova* fcltkevlčr 
Roman Vitkovskis 
Stanislovas Hoinar 
Jonas J. Hagdonsis 

NORTH SIDE DISTRIKTAS, 
Jonas Guzikauskas 
Antanas Siufts 

Antanas Mureika 
l'ranos Valaitis * 

M.kolas Daugirdas 
Mary llutkevlč 
Vincą:; Staukcviče 
Vincas Dovydaitis 
Pr< nas .loškis 
Jo*-. Kcrniunas 
Stanislavas Staponaitlg 
Al»x. Zckau 
Pranas Kazlavskis 
Kazimicrdaa Vabalas 
Vincas P. Norbu^ls 
Ona Ambrose 
Stanislovas Jurgaitis 
Juzcf Loetuvuikas 
Magdelcna Nevercuskicnė 
Jonas Jasas 
Ono Macekanieivo 
Antaną* Oirdiiunas 

A. Globis 
Antanas Augaitis 
Marijona Arlauskiutč 
Petras Biliūnas 
Mlchael Mičiulis 
Teodora AndrlufievlČ 
Valteris Kazakevlče 
nntanas Kepšis 
Kasparas Kopsią 
Antanas Bacevičius 
Pranas Birgiolas 1 

Jenas Pazeveckas 
Pranas J. Maskaliunas 
Alox Kesonas 
Juozapas P. Karlikauskas 
Justinas 'lesienas 
Jonas čoinackis 
Ano Serapinaltė 
Juozapas Budreckis 
A. Deksriis 
A. J uSis 
A. I/Jibižlnskas 
N. Yoi.kus 
Jonas Sanoška 
A Savickas 
Kazimieras Kaupas 
Jonas Kaneuskia 
Mctt Lisauskas 

CRIGHTON PARK DIVISION. 
Petronėlė Jovaisaitė 
Teoptl SkuševlČ 
Oominink Maukus 
Petpas Zioveris 
Antanas Mažrimas 
Petras Gribas 
(jillie Klimas 
t'has Danse 
A. dulmlstras 
Kazimieras Varuis 
Ona Šimkus 
Jonas Rimkus 
Stanislovas- Vamis. 
Jonas Galskis 
Jonas Sūdei kis 
Charles Dabkua 
Karolis Kloras 
Juzefą Rukšlokite 
Stanislovas Arlauskis 
Juozapas Dragūnas 
Mateunas Juzuponls 
Adomas šauliuckas 
Jonas N?kutls 
Jos. Čepaitis 
Zakarias Miliauckas 
Jonas Skiftderis 
Kazimieras Nabagas 
Francis šakmias 
Andrius Kraučunas 
Theodoro Wolk 
Vincontaas Montvidas 
Kazimieras Nedvaras 

-Ono Viktoravič 
Alex Konceviče 
Juozapas Itiezkus 
Vincas Bracas 
K. Kudulis 
Jn<v/.-ip^H Eismontas 
fc'rnncis Junkiend 
Kon. iantinas' Zeromskis 
SrinislovjiH Stasauskts 
Jųnas Kutka 
Vincentas JuSkevlče 
Vincentas Cllrzolaa 
i'r; nkis Ragelskl 
Fortūnatas I.ideika 
.,IiUo nukotell 
Juozapas Skuseviče 
Vincas Volk 
Jonas Kazakauskas 
1)!'. Rutkauskas 
Kazimieras Galmlnag 
Michiel M. Dūdas 
OOUTH WEST 3IDE 0I3TRIKTAS. 
Kazimieras Vaskunes 
Antanas Dūda 
Bon. Derbit 
J. Mlkalci junas 
l'oter Cibulskis 
Slmon P. PUackaa 
Jurgis Sinkevičius 
Auto net te PePterlck 
Stanislovas Butkus 
Antanas Slrtaut 

SO. ENGELVVOOD DI3TRIKTAS 
Jonas Jankauskis / 
Jmt/upafl Kaupas 
Arutanas Mlksonls 
Jonas Haukus 
.linais Kapočius 
Konl antinas Komi rotas 
Tranas Urbaltls 
\Valter Oryglel 
Viktorai Koskis 
J. Stumbris 
Antanas SamoSka 
Juozapas BuzevlČe 
Antanas Buza 
Davo Vaskls 
Jonas Rlmkeviče 

18.h & UNION DISTRIKTA8. 
F Yanfus 
Sf.nniplovaa Šimulis 
K. S. Ramanauskas 
Juozapas Ramanauskas 
Kazimieras Kukutis 
Stanislovas Petrikas 
t'lenr. Kuzminską 
Vincentas rūsčios 
Fetr;s Žyla 
retmr- Sriubas \ 

F t. <prmns Skrebas 
J3mes Nonvood 
Juntn Kudirka 
Antmas favltokls 

CICERO DISTRIKTAS. 
Juozapas V lūžis 
Kazimieras Jasas 
L&eua \Vihlte 

Kazimeras Zajcvski 
Peter Garbu/. 
Stanislovas Feiza 
Antanas Milašus 
Konstantinas Makaras 
Ona Olbikas 
Antanas Vrubl ivskas 
Jonas Karallauskig 
M art. h a Ijconartovlč 
Kazimieras Balčiūnas 
Ono Shusho 
Antanas Mišeikis 
Justinas AI<romavK5e 
Pranas Mattas 
Juozapas Andrulaitls 
Petras Katenas 
Dr. A. P. Gurskis 
Adomas I)ektu» 
Julia Kančlns 
Ona StonioSevski 
Vladislovas šemituiskis 
AiJomas Andrijauskas 
J io/,apas (Jalinskas 
Pranas Povilaitis 
Klemensas Laurinaitis 
Juozapas Gusčua 
Katarina Rlley 
Juozapas Staniulis 

SOUTH CHICAGO DISTRIKTAS. 
Juozapas šilgalis 
Antonftte Giraitis 
Motiejus Kraujalis 
Juozapas Trijonis 
Jacob Mažulis 
Antanas Lemezis 
Juozapas G. Yasutis 
Charles Aroska 
Jonas Stulgaitis 
Juozapas Skrodenis 
Stanislovas Paloliunas 
Ijeopoldis Urainas 
Stanislovas Ruošis 
Antanas Kefęovičc 
Jonas Ulvid 
Kazimieras Norvaišas 
F'elix BugailiSkis 
Petras Kazlauskas 

Tr'"* transalation filod with tlic postm.Kicr 
it Chirirfo. III., nn lOth dav of April 
10as requirc(l l>y tlie act of Octotor 6, 
1917. 

LENKIŠKIEJI "BLYNAI". 

Lenkų laikraštis D z i e n n i k 
Z \v i ą /. k o w y (Chicagoje, i <1. 
gegužio) vėl "kopa blynus" apie j 
lietuvių "parsidavifną" Vokietijai. 
Šisai laikraštis yra vienas iš at- 

kakliausių d incijatorių lietuvių, 
podraug ir vitsis Lietuvos ri- 
jikas — ačiu dievams tik, kad 
'šuns halsas į dangų nesiekia". 

Minėtam savo numery j, pasi- 
džiaugęs Chicagos lietuvių sočia- 

N 

listu nutarimais [Amerikos Lie- 
tuvių parbininkų Tarybos nuta- 

rimai dabar yra geriausi* len- 
kams įrankis], šisai laikraštis 
taip "poteriauja": 

"Pat gyvieji Lietuvos reiika- 
lai šiądien, kaip ir prieš 500 
metų reikalauja1 unijos su Len- 

kija, paremtos ant amžinos 
taisyklės "laisvi su laisvais, ly- 
gus su lygiais" dėlei 'bendro 
darbo ir dėlei bendros kovos 
priešais bendrą priešą. Len- 
kija nebuvo, negali būti, ne- 

nori buti ir mebus Lietuvos 
.presu [Žinoma, nes lietuviai 
neduos]. Tikime, kad visi lie- 
tuviai tą supranta [Kurgi ne! 
Lietuviai tikrai supranta "ge- 
rus" lenkų norus.] Ir kad vo- 

kiškoji intriga lygiai prieš 
Lenk'|/i. kaip ir įprieš Lietuvą 
atkreipta, nepasiseks taip, kaip 
nepasisekė laikuose Jogailos ir 

Vytauto". 
Galima pridėti, kad šiais lai- 

kais intrigos nepasiseks dar ge- 
riaus negu laikuose Jogailos. 

1 uomet Jogaila su Vytautu su- 

truškino teutonų intrigas, o da- 
bar lietuviai yra pasinyžę sutraš- 
kinti ne lik teutonų-vokiečių, bet 

ygiai ir lenkų intrigas. Šalin teu- 

tonai nuo Lietuvos ir šalin lenkų 
rankos! 

Lietuvos Bajoras. 

Jufu Sveikata 
% reikalauja š\araus užsilaikymo ir 
i tvirto prisilaikymo hygienos tai- 
' syklių. Tokiu budu galima išsi- 

saugoti nuo daugelio ligų, kurios 
it galingi priešai tykioja iš visų 
pusių. Buk prisirengęs! Užsi- 
laikyk hygieniškai švariai* At- 
minkie, kad švarumas seka die- 
vobaimingumu. Laikyk po ranka 

evera's 
AntisepsoL 

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

susižeidimų ir apmalšinimui odos 
niežtančių išbėrimų. 

Kaštuoja 36c visur aptiekose. 

* W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAP1DS, IOYVA 

Amerikos lietuviy Mokykia 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, kiiygvedy- 
stenografijos, typewriting, 

plrklybos teisių, Su/. Valst. lstorl- 
los, abelnos istorijos, geografijas 
politikinfis ekonomijos, pilietystša 
iailiaraaystės. 

v 
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 

iki 5 po pietų: vale. nuo 7:20* iki 
9:36 
2106 So, Halsted St., Cbicago-, UI. 

0000-000 C C 3 S. C "»000000000 0 0 0*1 O 
i'hono Cicero 252 O 

DR. A. P. GURSKIS g 
... O E N T I ST ... 

Hours: 9 A. M. to 9. P. M. 
Ettcept suuday 

5} Į> 4847 W. 14-th 3t. Cicero, III. 
y \ Crrner 49-th Avo. 
«o oo o oooo<woo-o O 0 O OOOO OOO O-O 

Phone Cannl 5395 |! 
J. G. MEZLAISZKIS | (ieneralis U 

KonUaktorius ir Namų Statejas 
2123 W. 23rd ST. CHICAGO 

uiiiuntiiam 

Dr. K. Draneeils 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph*ne Orover 5062 

[ ■ Chicago |j 

FARMOS! 
parsiduoda lietuviu kolionijoj, Michi- 
gano valstijoj, tieJog nuo paties 
savininko. Parmos gyvenamos ir ne- 
gyvenamos. Platesnių žinių klaus- 
kite per lalškg, jdėdami markę už 
3 centus. 

TONY ZABELA, 
.O. Box 1, Lake Co. Peacock. Mich. 

Geriausias būdas del itrinimo 
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter'lo 

PAIN-EXPELLER 
Jau nuo 50 motų yra vienu iš numylėtų 

naminių budų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"JKARA" 

3,V. Ir 65c. buteliukas visose aptiekoeo arba 
stačiai nuo 

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Wa»hlng1on Street, New York. N. Y. 

Ką Išrasti 
7> *"? 

• • 

Tai yra lietuviška jin.ygut6 
išleista, kurioje yra apie 400 
išradimų, kurie sali buti rei- 
kalingi, likosi išduoti ant rei- 
kalavimo ir del naudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
gutės dasižinosite kokį pelr-ą 
išradimai atnešė Ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apie 
Išradimu?, tai rašyk šiaa- 
dien Lietuviukai reikalauda- 
mas k^Ttės kurią išsiijBl- 
n" DYKAI. f 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
Bro;4wiy (LA) New York, N.Y. 

GRAŽYBĖ LIETUVIAMS! 
Kas norėtų tikrą, naturališką savo 

paveikslą padaryti iš mmažo j di- 
delj, pračome kreipties prie manęs, 
nes aš padarysi tikrą, naturališką 
švaizdą žmogau veido už pigesnę 

:<ainą, negu kitur. 

JUOZAS GUŽAUSKAS, 
1137 W. Washington Blvd. 
Tel. Monroc 1090 Cliicago, 111. 

EXTRA! 
Geriausias laikas pirkti fanną 

^eros žemes, geroj apielinkėj. 
Vienas turtuolis, turėdamas 12 

farmų, ant kuriu padarė turtą, da- 
bar užsidėjo didelę pardaviayfiią 
automobilių. Visas ukes nori par- 
duoti, tai pasiskubinkite, o gerai 
pirksite. Rašykite j Naujo Laikraš- 
čio Rėdystę, jdėd..mi markę, o gau- 
site vieną No. "Ūkininko" ir teisin- 
gas informacijas. Atvažiuosit i pa- 
ti vidurj miestelio, kur aplinkui ge- 
riausi javai auga. 

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

Mokinkies Angliškai Namie! 
30 Lekcijijp,Lms ===■ ™RSiS 

Dabar $2.00 
Jeigu nepatiks, sugrąžinsime Jusų pinigus. 

Nėra geresnio budo už šį kuršę išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis yra lengviausias, greičiau- 
sias Ir tik iausias budus išmokti visą angių kalbą namie. Kiekviena lekcija šo kurso kalba apie atskirus daly- 
kus taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi -viską atminti. Jos perstuto da- 
lykus taip aiškai ir praktiškai, kad int^resingumas kiekvienos eilutės, kekvieno žodžio spaudžiasi i mokinio 
mintj su tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kollai visko neišmoksta. 

šis kursas sUstdeda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lekcijų. Pirma lekcija susideda iš 8 di- 
delių puslapių — visos kitos iš 4 didelių puslapių. Ant galo kiekvienos lekcijos yra užduotis, kurią mokinys iš- 
dirba pagal nurodymų ir mokytojaus patarimų, ir siunčia j mokyki:} dėl pataisymo klaidų. Už pataisymą klai- 
dų nieko nereikia mokėti. Pataisytas užduotie mokykla grąžina mokiniui atgal. Apie prlsiuntinėjimą užduo- 
čių del pataisymo, paaiškinimą nusiųsime kartu su lekcijomis. 

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokas angliškai: 
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums paflėką už jusų atsakant j moknimą ir 
populeriškf.s lekcijas jusų metodos. Jusų mokinimu esu užganėdintas visais atžvilgiais. Taipgi ačiu ir už 
konsultaciją (patarimus). Jusų mttodos kursas stebėtinai yra pigus Su augšta pagarba, JOSEPH Kl- 
JYUSKAS, Norristown, Pa., .Tuly 11, 1917". 
Turime šimtui panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie. mokėdami po $10.00 už kursą yra taip užga- 

nėdinti — busi užganėdintas ir tamista, mokėdamas dabar tik $2.00, už tą patį kursą, Bet užsirašyk tuojaus— 
dabar. Vėliaus gali buti per vėlu. Atmink, męs siusime tik 500 šių kursų po $2.00 kiekvieną. Po to, ir vėl 
bus po $10.00 kiekvienas kurs s. Męs paskyrėme šiuos 500 kursų po $2.00 vie tik dėl išplatinimo savo puikios 
metodos mokinimo. Taigi, buk pirmas. Siųsk $2 šiandien. Indėk markių už 15c dėl iškaščių prlsluntimo kur- 
so. Tamista nieko nerizikuoji: Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijac mums atgal už trijų (3) dienų po jų apturėji- 
mo, męs sugrąžinsime pinigus, šis kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi pro- 
gą gauti jj už $2.15, su markėmis. Naudokitės šia prega dabar, ir prigelbėk mums išplatinti musų praktišką 
rhotod.i. -Prisirašyk šiandien. 

"L" AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCKOOL,—(Prmiau buvo: "American School of Languages", 
3103 So. Halsted St., .. ... CHICAGO, ILL. 

Didele Lietuviški Krautuve. j l'žlaikau laikrodžių, žiedus, lirnnzalictus, ir kilus auksinius daiktus,- įr vįsas 
kitas lietuviškas knygas, ,kai|i dva>į.-kas taip ir svietiškas. Taįj>gj yra dįdelįs I 
atrinkimas gt$raafonij ir rekordų. Cia paminėsiu tik kelįs: I 

Colitmhia (Irafnnnlu 
lipšėiau paioclyta ant 
jinvcisltlio yi a pi- 
Kiausi prckčjc ('«». 
lutnhios išilrlitų in« 
struinriHi;. Tu m aii- 

* kų ir .švc'.-i hals.-t 
ir Rrajina 10 ir 12 
coliniuit rccordns. 

Neturi nusiminti, 
idant nc (sali išgirsti 
balso Karšiausių svie- 
to artistų, kadangi 
jie ne atsilanko ju- 
si} gyvenimo vietoje. 
Nusipirk ijita Gra- 
fanolą ii kurio pali išgirsti visti artistu 

KAINA $18.00 AJ?,SM?r kf;.atiknon,t 
Columbia Gra- 
fonola, tokia, 
kaip ant pa- 
veikslo, yra an- 
tra pigiausia 
prekėje. Kaina 

$30.00 

ivama v. ■; co- 
T lmius rekordus. 

Rekordų yra visokitj įvai- 
riausiu lietuviškų, ruskų, 
enkiškų, angliškų ir t: t: 

Kaina po 75c. Kiekvienam 
pareikalavus pasiunčiu kala- 
tiogą veltui: 

..n.iiiv.1 .v.jiit mušti ir įyKini ncmuncns tęKa. E -.*58 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kovų. E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė 5350 Naujoji Gadynė. Dainus. 
3f,24 Kur Upelis Teka. Šienapjūtė. 
3625 Sudiev Lietuva. Miškas Užin. 
!6-'6 I-elijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

Nauji Kekordoi 
E 3790 Eisiu Mamai pasakysiu ir Bernužėli nesvoliok: 
li 3799 Vilniaus Polka ir Tamsioji Naktis, valsas. 
E 3796 Kur Vėjau Pučia ir Esu Garsingas Vyras. E 3796 Jau kad aš Augau ir įi;i Nedėlėlę 

Norint pinigus galit prisiųst iškalno, arba užmokėti tavora prjįmant. 

J. F. BUDRIK 
3343 So. Hal>ted Street Chicago, 111. 

'ijį' II 

LIETUVI! IIIHIIMItNHUNtIfftMIlNmtiurinNlf 
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į! ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BADĄ ŠALČIUS, 0 TU ČIA ESI APSIVILKĖS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Centnlj Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
| Lietuvą, ir įsirašyk Į nuolatinių Lleturas Selpijiį skaitiij. 

\\ flkirtk šį Kuponą ir įrašas kas reikia siųsk su saro At/ka L' I į Komi/ etą ši no adresu: 
t 

!; 
^ 

THE LITHUAN1AN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth A ve. Ncw York City : : : : : : * 

i! 

ii 

On'Nčir S 
° 

m. P r 
aukų Mike ntįjusiemu nuo /v/- 

•/> to prisižadu /Iv/.s* manio nukauti />' r 

(\ntral[ Komitetu po S pu ko f tik bu-s* vci- 
kala* w/h>(i mnt>iį r u uy arias l iT i/iajc. 

TaraSas 

ir 

Adresas 

PRISIDĖKITE PRIE ĮSTEIGIMO NAUJO TAUTIŠKO 
DIENRAŠČIO CHICAGOJE. ŠĖRAS TIK $10.00. ŠĖRAS 
GALITE PIRKTI SULYG SAVO ĮGALĖS—VIENĄ, AR- 
BA DEŠIMTS—^NELAUKITE- 

Ar Esi Pats Bosu Buvęs? į Jeigu ne tai atvažiuok į Phelps Wisconsin, o Sanborn fj Land Co. jums paaiškins kaip gali tapti tokiu žmogum, ir 1 
kaip buti ncprigulmingu, nes męs nupirkom 10.000 akrų že- I 
mčs daugiau prie Phelps dailaus miestelio ir iš viso turim a 
daugiau negu 30,000 akru, ir parduodam už pigesnę prekę, 56 
r.egu kitos mažesnes kompanijos. 

Čia yra pusėtinai apsigyvenusių lietuviškų šeimynų ir § visi labai užganėdinti. I 
m Męs jums negalime išgirti per laikraščius, bet atvažiuo- | kite ir perstikrinsite, kad tai teisybė.. Tolesnių žinių kreip- | ki^ės prie n 

Sanborn Land Co. 
Dept. O, Phelps, VVisconsin. 8 

A. J. BACHUNAS, Kolionijos Direktorius. 

i t o U V J.iv iNUi^lUUi- 
jvlao. 

Užkietėjimu nu varginti žmones 

dažnai skundžiasi apie rūpinimą- 
si, apie kurį neturi jokio paaiški- 
nimo. liet priežastis yra labai 
menka. Toxinai, pagimdyti vi- 
duriuose, padaro galvos skaudė- 
jimą, nuovargį, nupuolimą ir lin- 
kimą prie bcvilties. 

Kaip tik normali s vidurių padė- 
jimas yra sugrąžintas, nuovargis 
prapuola, ir šitam padėjimui aug- 
meniftės gyduolės yra geriauūos. 
Viena ištikimiausių gyduolių yra 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras. Jos sudėtinės da- 
įs, karčios želės, šaknis ir žie- 
/ės yi'a didelės mediciniškos vėr- 

ės, išvalo vidurius ir sugraži- 
įa normalį padėjimą virškinimo 
n'ganų. Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus vyno Elixiras yra gy- 
luolė, kuri niekados neapvils. 

[Kaina $1.10. Aptiekose. — Reu- 
matizmui, neuralgijai, strėnų ge- 
imui, išsisukimams ir 1.1, naudo- 
cite Trinerio IJnimentą, .35 ir 
55c. aptiekese, per krasą 45 ir 
75c. — Josepli Triner tompany, 
1333-1343 S. Ashland A ve., Clii- 
cago, 111. 

(Aipgars.) 

mg SWB-3H?38?a!iKB!5 
Telefonai ARM1TAGE 9S4 I 

I s 
DR. A. J. KARALIUS 1 

Gjdo Visokias Ligas. 
Ypatingai Užsisenėjusias jįj 

ir Lytiškas. 
I 

2121 N. YVESTERN A V B. | 
CH1CAGO, ILL. 

Tctephoae Yir6 5SJ4 

Dr. P. G. Wiegaer 
Prl iisina valandos: nuo S Iki 1211 ryta 

Ir nuo 7 Iki 9 vakar* 

3325 S. Halstcd SL Chlcajo, 111. 

Didžiausis ir naudingiausis 
laikraštis. 

Neužsiimu burnomis no pole- mikomis. 
Talpina daug žinių. 
Talpina dadg moksliškų ir pa- 

mokvnančių straipsnių. 
'DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui it lietuvei. 
Tik $2.00 metams. 
Kanadoj ir Mexikoj $2.50. 
Kitose šalyse $3.00. 4 

Ant pažiūros vienas No. Dykai. 
,,DIRVA" 

J004 SI. CLAlR AVE ClEVELANP.OHIO 

Reikalavimai 
REIKALINGAS GERAS ZE- 

ceris spaudos darbu statymui. 
Taipgi reikalingas AGENTAS 
ir geras VAIKAS, kuris norėtų 
išmokti spaustuves darbą. 

LIETUVA, 814 W. 33rd St. 

REIKALAUJAME AGENTŲ 
Chicagoje ir kituose miestuose par- 
davinėjimui farinų Lietuvių Kolioni- 
joj. Galius vyrai gali vakarais už- 
dirbti gorus pinigus negaištant nuo 
savo darbo. Liberty Land & In- 
vestment Co. 

3301 So. Halsted Street. 

Reikalingas tuojaus — vaikinas 
turintis praktikos prie aptiekos dar- 
bo. Atsišaukti tuojaus adresu: 3G00 
So. Halsted st.; Telefonas: Yards 
155. 

Reikalingas Tuojaus —galius, iš- 
mintingas liehivys, vedimui lietu- 
viškos kolionijos. Mokama alga. afl* 
ba alga ir "komišion." Rašykit; 
angliškai \ Sanoorn Land Company, 
Egle River, Wis. 

HUNGEK 
For tliroe years America Iias 
fought starvation m Belgium 

Will you Eat Iess — wkeat 
mcat — fats r.r.d sugcr •Chat įve may still ssr.d 

fbod i n ship loacb '{ 

m 
V M IT B O TAT & 6 OOP. ADMIN11TR.ATIOH 

rajiešfcojim&K. 
Pajieškau savo tikros duktės Onos 
Jančalčiukės. Motinu prasi.saluid.i- 
nia iš Cloveland, O. 1G melų algai 
asiėmė su savim mano mylimiausi;], 

ir gražiausiu inergaity, 5 metų am- 
žiaus. Nuo to syKio aš jos nema- 
čiau. Mergaitės plaukai šv.e»ųs, 
akjs mėlynos. Ji danar yra 21 metų 
amžiaus. .Jos motina yra Vidutin.u 
ugio, plaukai tamsiui geltom, ak,s 
mažiukės; 45 melų amžiaus. Kalba 
išlėto lietuviškai, lenkiškai, rusiškai 
ir angliškai; 24 metai Amerikoj. Gy- 
veno Clevelando, Ulao ir .\uw Yorko 
valstijoj. 

Paeina iš Suvalkų gub., Staiapdės 
uje/.do, Garlavos gmino ir pamp- 
os, Padlesių kaimo. Po tėvais Mag- 

dė Keturakiutė. Ji pasiduoda pavar- 
de Maggie Wait. Mažam ir duk- 
terį paduoda po ta pravarde. Pra- 
šau, jeigu kas apie jas žmo, rašyii 
nan, o gaus gražių padekavony per 
laišką, 

William Yančaitis, 
2187 Russell St., Dctroit, Mieli. 

Pajieškau savo pussesers Vero- 
nikos Ivanauskaitės (po vyru Vitii- 
ckienės), Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kelmės vol., viensėdžio Ląikšis. 
Apie 9 metai Amerikoj, gyveno ¥ 

Pittsburghe, Pa., o dabar nežinau 
kur. Turiu svadbų reikalų. Ji pa- 
ti, ar kas kilas duokite žinoti adresu: 

Antanas B'lotas, 
% \Vest Choshire Brass Co., 

Cheshire, Conn. 

* 

Pajieškau Adomo Svetario, Paiio- 
nijos Nagliukės, Elzbetos Paslavi- 
čiutės, Jurgi© švereikos ir Kaziuko, 
kuris Linkuva vadinosi, Linkuvos 
parap., Panovr.'.io pav., Kauno g".b. 
Gyveno Chicago, Iii. 

Atsišaukite adresu 
P. Alex L. Reikovv 

2416 Orthodox 
Frankford, Philadclphio, Pa. 

Pa j ieškau savo brolių Jurgio ir 
Miko DiraiOių, Gražiškių parap., Vil- 
kaviškio pav,. Suvalkų gub. 

Jie patj.!, ar kas juos žino atsi- 
šaukti adresu: 

Pijus Diraitis 
Box 311 

Dirclnvood, \Yis. 

As Jurgis Navikauska-s išvažiuoju 
kariumenen Gegužio 2 d. ir neži- 
nau, kur randasi mano brolis An- 
tanas ir kiti draugai. Aš palikau 
savo daiktus pas brolį Antaną. Na- 
vickį po šituom adresu: 

Antanas Žekonis, 
16 llarrison Ave., 

Aurora, 111. 
Su pagarba, Jurgis Navikauskas. 

PAJ1EŠKOJIMAS. 
Pajieškonia lietuvių vardu Bendrat 

arba Bendraitis, taipgi Kornhubų, 
Jeig^ toki atsirastų, lai meldžiama 
atsišaukti j "Lietuvos Ddmiuisira- 
ciji}.", paduodant sykiu žin,ią, iš ko- 
kios vietos Lietuvojo paeina. 

Pajieškau Kazimiero Gražiavičiaus 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Kro- 
kenavos miestelio. 4 metai atgal 
gyveno Brooklyne ir Ncw Yorke. 
Taipgi pajieškau Jono Yasinskio, 
kuris 8 motai atgal gyveno Ofoll, 
111. Aš turiu labai svarbų reikalo, 
su jais. Meldžiu jų pačių, ar kas 
apit juos žino, atsi ktl sekančiu 
adresu: 

Joe Yimevich, 
Box 367, Blant'ord. Indiana 

Pajieškau savo brolių, Saimonų. 
Antanas gyveno Chicsgoje, o Juo- 
zapas Nc\v Yorke. Paeina iš Kau- 
no gub., Panevėžio pavieto, Vabal- 
nikų pąčto, Kurklių sodžiaus. 

Jie patįs arba kas žino apie juo:;, 
meldžiu atsišaukti šiu adresu: 

Frank Saimonas, 
510 \V. 7th St., Cinciunati, Ohio 

AjK Pufti$v£i$: i„ 
Parsiduoda puiki stulia, (» Mt;ii, 

150x125; 50 vistu; prie Ave. 
ir Archcr Avcnue: Klaupkite M'". 
Pcnkal. Cliicago, 111. 

"VĖLIAVOS AKV\ VMZhOJE" 
Tai yra puiki apysaka, kurioje 

aprašoma ivairios kariškos ma-i- 
uos. Aprašoma," kaip vagilai po 
vandeniu gyvena ir turi tenai iš- 

sidirbę tkrus palocitts, kuriuo itt 
jie nuo laivu išpieštus daiktu cu- 

krau ja. TIK DOLLlKlii. 

Victory s': a 
Cįuestion c f Stamina 

Send- the Wheat 
MeatFatsSugar 

the fuel for Fighters 
UNITED STATE5 FOOD ADMINISTRATION 



Lietuvos Atstatymo Bendrove Šero kaina 10 dolerių. Vienaky patai par- = ~~ 
■ r^-=L^.-rr__-—"•=====.— duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m. jau išmokejome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu biie koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rubliu kursas, ^.kymus sekite ir reikalaukite 

informacijų šiuo adresu: 

LITHUANiAN DEVELOPEMENT CORPORATIOK. 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

Kas Laimes? 

l'/virč mu>ų visuomenėj Sfio- 
Vinė k</va. Toji kova taip įsisiū- 
bavo, ikad pagalios pradeda išei- 
dinėti iš lygsvaros. Tas apsireiš- 
kia *tik pas tautas žemo kultū- 
rinio stovio. Pasekmėje pas to- 

kias tautas ir ūkis, ir pramonija 
ir prekyba paprasti visišikai 

^ mer.kai vedama; tautos lyderiai 
kovoja debesiuose, o visi pelnin- 
gesnį užsiėmimai paliekama ap- 
sviestesniij ir praktiškesnių sve- 

timtaučių rankc e. Tamsus, pa- 

prasti žmonės, 1 i*.<v be savo vadij 
nemoka naudotiem savo krašte 
.įsomis gerybėmis; pasekmė- 
je žmonės vergaują svetimtau- 
čiams. žiūrėkim, kad ir. pa? 
mus taip neišeitų. L zsivarmeji- 
rnai ant vidurinės musų sriovės 

pereina visus rubežius. O šita 

sriovę kaip sv'<is yra tokia srio- 

vė, kuri nenori vesti kovos de- 
besiuose už svajones ir sapnus, 
bet nori dirbti sykiu su musij 
žmonėmis praktišką, konstruk- 

tyvi darbą,iš kurio butų naudit 

kaip atskiram žmogui, taip ir vi- 
sai mųsų tautai. 

.Vežiurint to, mūsų kraštutinės 
.^riovės — 'klerikalai iš vienos 

pusės, socialistai iš kitos — kal- 
nus ant 

v 
šitos sriovės verčia. 

Taip tos kraštutinės sriovės 
atkakliai atakuoja, kad kaiku- 
riems rodosi, jog tokie atakai 
bent išdalies kenkia normaliam 
vistimuisi ir augimui tautiškos 
sriovės 

M 
Argi taip? Ma.i rodosi, 'kad ne. 

Toki atakai tautininkų (viduri- 
nei) sriovei nokcnkia; atpenč — 

jie net naudos padaro ir tauti- 
ninkai gal etų buti už tai net dė- 
kin«i- i!H 

Kodėl? Už ką? Viena — iŠ tų 
nuolatinių užsipuldinėjimų męs 
tautininkai, galime patėmyti ir 
pataikyti silpnesnes vietas savo 

organizacijoj. Vadinasi, jie neno- 

romis su'cšia mums rolę, taip 
sakant investigatorių. Mums pa- 
silieka tik tėmyti jų užsipuldinė- 
jimus ir taisyti nedateklius, jeigu 
jie kur pasirodo; stiprinti, vadi- 
nasi, savo sienas. O nuo to męs 

nci>usilpnėsitn, bet tik s.tstiprė- 
sim. Tegul jie sau galvas susis- 
kaldo patįs, daužidamiesi į tau- 
tinės tvirtovės sienas. Mums ne- 

reikia nei eiti jų jiešikoti. Jie pa- 
tįs ateina. 

Tuom pačiu Iaiiku mL.su anio- 
lai iargai, mus bemedžiodami 

pami-šo apie savo locnų srioviii 
reikalus. (Kas išsitempia ilgon 
medžioklėn, tas naminius .. savo 

refkalus tutri apleisti). 
T?- ja« patemijo jie patįs 

„Lajsvė", "Keleivis", ''Darbinin- 
kas', 'Garsas', 'Draugas', '.Nau- 

jienos" sušuko: — "Govalt" — 

paina agitacijos! Reikia apšvie 
tos! Ir stvėrėsi—už paskaitų.. 
Het minios Įerzintos, jlkersin- 
to*, atsilankę ant paskaitų, žio- 

vauja ir dyvijasi savo prelegen- 
tais. kurie mėnuo tam atgal muo 

f.vkuo'lanii rankomis, kojomis 
spardydami, galva kraipydami 
rėžė agitatyviŠką prakalbą apie 
nevidun-us įburžujus-tautininkus, 
atžagareivius, (ii dabar nei iš šie 

nei išto, jie girdi referatą — apie 
'"Darbininkų atlyginimo įstaty- 
mą". 

Xovs tema naudinga ir refe- 
ratas (neblogai apdirbtas, bet 

ipccialiikos kliasos klausyte jai 
ne to nkO»osi. Jie norėjo gazinių 
bombų prieš tautiečius, o čia 

jie rs pasakoja apie praktiškus 
dalykus, iradėda šnairuoti ir 

namyti, ar jų locni vadai netapo 
"pirsidavėliais" kapitalistams tau- 

fitriam.-atžagarciviams. 
Tas ;au apsireiškė pas socialis- 

tus ;r jų vadovai pamatė aiškiai, 

■ kati jų ''susipratę" draugai agi-1 
tacijomis likosi taip toli įvaryti., 
jog ivicną „ražią dieną, jeigu jie 
turėtu progą, tai ne tik "'buržu- 
jus", bet ir savo locnus vadas už 
gerklių griebtų, jeigu tie mėgin- 
tų jiems sensą vieton nonsenso 

pasaircoti. Iš jų mat tapo išdirbta 
tokia minia, ilcuri cirko — rymiš- 

Iko ci'iko su krauju, su pagieža 
| nori. Ir bėda tam, kas to pa- 
Įgiežoš cinko nepristato. Socialis- 
[tų vadai pradeda tėmyti, kad jie 
<pcrto!i savo paseikėjus nuvedė. 

Lyginai tas pats darosi ir kleri- 
kalų sriovėjc4. Ir jie išauklėjo mi- 
nią savo '"susipratusių" pasekėjų. 
Ir šie pasekėjai tapo lyginai toki 
fanatiški, (kaip ir socialistai — 

tik iš kito krašto. I<r šitie pase- 
kėjui, .k .iriems vadai be paliovos 
skiepijo dideles dožas fanatizmo, 

1 pasidarė, įką anglai vadina "lien- 
<lais."—Vadai gal tikėjosi iš jų' 
jrerų Katalikų -• gavo fanatiskus 

(lenviš"s, kurie griebėsi savo va- 
I V 

dų gerklės, saukdami; '"juclošiau! 
Zuiaica!" Kaip socialistižkl lana-j 
tikai geidžia nuo savo vadu Ry-j 
miško knvino cirko, taip šie no- 

rėtu miatyti scenoje inkviziciją 
aut o-d a f e i.r panašias regyk- 

|las, įkurios užganėdintų jų iliguis- 
j tą, jiems j skiepytą okstazą. 

Ir vienoj ir kitoj kraštutinėj 
sriovėj, matome, jau pusėtinai 
išsivystė ir prinoko .nenormalis, 
ncnaturalis dalykų stovis, kuris 
nejį^" netiucėti įtekmės ant pla- 
čiu visuomenės sluoksnių. Pla- 

jeioji visuomenė, taip sakant, tkas- 

,dieniniai žmonės, — tas pat bran- 
duolys kiekvienos tautos — yra 
labiaus praktiškas, debrsyse ne- 

laikioja; jie žiuri praktiško gyve- 
ninio, visuomeninių orgijų ne- 

myli — žodžiu, yra konservaty- 
vvškesnis gaivalas. Ji, toji plačioji 

j visuomenė, yra pakaintii ; tankiai 
iljęai per pirštus žiuri j tas fana- 

i tiku politiškas orgijas. liet galų- 
gale joje neišvengiamai išsivysto 
reakcija, pasipriešinimas prieš j 
tuos fanatiškus kraštutinius pa- 
siutimus, Ir visai natūraiišku bū- 
du ji tuomet atsiremia ant vidu- 

Pranešimas! 
Duodame žinoti, kad Serai LIBEHTY LAND & JN- 

VESTMENT CO. pakįla, pabrangsta, nuo BIRŽELIO 
(June) PIRMOS DIENOS. Šerai pakįla iki $12.50, arba 
$2.50 daugiau ant kiekvieno šėro. 

Norintieji greitu laiku turėti pelną, tai dar turite pro- 
gą pirki, šėrų ui tą pačią kainą iki birželio (June) 1 d., o 

paskiau bus brangesni. Nepraleiskite progos. 
Su pagarba, 

Liberty L&ntt & Investment Co. 
3301 So. Halsted Sf, CHICAGO, ILL. 

# » * .... 

Little į 
Amerioans ^ 
Do ycvr bit. 

Eat Com m,-al mush- 
Oatmeal- Corn. rlakgs- 
Hominy and rice witK- 
muK^ t no w/ieat cereals. Wfm % 
Leave r othing onyoar plate. 
UNITJ3 STATES FOOD A D M N I S T R ATl O N 

RETlEflBER THE DAYS 
S(INM<~3g£g 
riONMY-^S^ OIKfiT 
TUESM- ^AOES mmt&Ė 
mmm >A1 ^MEALS 

^Hl'AtLiLSS' 

ritnės rimtesnės ir ramesnės srio-' 
vės. 

S»tai kodėl vidurinėj i si i;>vė. 
kad ji luitų net ir m e niki a u orga- 
nizuota, beveik visuomet yra'stip- 
resnė savo jiegomis. 

Pas mus kaip sykis jau priėjo- 
me prie to laiko, kuomet visuo- 

menė, kasdieniniai žmonės, nual- 
sinti kraštutiniais fanatiškais cir- 
kais, arba sorkėmis, pradėjo vis 
tvirčiau, remtis anl vidurinės- 
tautinin-ku sriovės, kivri pati vie- 
na palaiiko tautos reikailų e k v i- 
1 i b r i u m 

Ko tautininku srioviai i'ki šio- 
lei trūksta — tai geresnės vidu- 
rinės oranizacijos, kuriii ji turėtu 

galutinai greičiausiai sustiprinti. 
Da'bar prasideda s'riovinut seimų 
sezonas. Netrukus atsibus seimai 
tokių mindų organi acijų, kai]; 
SLA., TMD., Am. Liet. Tautinės 

Sandaros ir 1.1. Visos šitos or- 

ganizacijos varo ytin rimtą, pralk- 
tišką lietuvių visuomenės darbą: 
apdra^dos ir sveikatos, apšvietos 
ir kulturos, ir tautinės lietuvių 
.politi-KOS. 

Šiuos visus darbus ateinantieji 
seimai turėtų gcriaus suorgani- 
zuoti, priduoti jiems didesnės 
upjn.ies. pastatant prie jų vedimo 
supratlyvus žmones, vieton <lani- 

gelj [vairios rūšies darbų suvers- 

ti ant pečių vieno asmens. Pas- 
tatyk i m -prie kiekvienos šalkos 

inteligentiškus, dalyk.? žinančius 
asm mis; aprupin'kim šias vietas 
taip. kad jie visą savo 1 a ik jį ga- 
lėtų pašvęsti tik tam darbui. Tuo- 

met pasekmės bus dar geresnės: 
tuomet ir visuomenė, trokštanti 
ne sapnų, bet praktiškų darbų 
dar •stipriau idar sikaitlingiau su- 

sispies apie vidurinę siriovę. 
Fanatikai, kokie jie nebartų, 

rimtai, praktiškai sriovei nėra 

pavojingi. Tie fanatikai ir jų -pa- 
našios sriovės yra kaip tie mete- 

orai, kurie pastovios dangiš- 
kojo pasauljo sistemos nesudaro:, 
jie i tik laikinai užžiebia pasaulio 
padangių skliautus ir kaip iš tam- 

sos staiga .atsiramda, taip tamsoje 
staiga ir dingsta, nepalikdami 
pasukui save minėtino ženklą 

G. L. D—as. 

V-YRISKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs naesamo uankoriaj, bot įnęi' garantuojame Tamstai sučė- dymg. 00% ant '''auisto- pinigu. nuslpertcant suu drabužius pas mus. Vyrams i*1 vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- V.olus nuo $30.00 iki $50.00 uz pusę kainos. Truputėlį nešiotus 1.110 SUD.OO iki $00.00 an;. orderio darytus siutus ir overkgtus parduoda »ne po $f>.P0 ir brangiau. 
Naujas ir truputei) dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brangiauB. Vaiky siutai $2.r>0 iki S7.C0*. rikrynion Ir vatyzal. 

S. G O h D O N 
1415 S.OUTH HALSTEID STREET CHICAGO, ILl. 

JLoras atdaras kasdien? ir vakarais iki D. vai. Subatomis esti atdaras iki 11 vai. vnk'irc. NedGIdieniais—iki vai. vakare. 

Universal State Bankas Auga 
Kovo 3, 1917, Depozitai buvo $16.754.95 
Sausio 1,1918. Depozitai pasiekė 418.681.63 
Šiądien Depozitai jau yra 524,373.63 
O visas Banko turtas siekia 812.607.45 

Nė viertas Bankas teip trumpame laike nepasiekė 
teip didelės depozitu sumos kaip 

Universal State Bankas 
Tai yra garbe Lietuviams, kad ju pirmas valstiji- į 

nis Bankas sdvo augimu pralenkė daugumą ameriko- i 
nišku Banku pasiekdamas arti pusę milijono dolieriu j 

i Depozitu su pirmu metu. 

Todėl Lietuviai pasirūpinkime kad su antru metu 
t "V* 

Jusu Bankas pasiektu pilną milijoną dol. Depozitu, j 
Pasidėkite šiame Banke patys savo pinigus ir savo drau- į 
gus paraginkite pasidėti, o netrukus šis Bankas taps 
milijoniniu Lietuviu Banku. j 

į 
i. V/, padėtus pinigus moka 3 procentą. Pinigai čia 

visuomet yra gatavi ant pareikalavimo. 
Bankas yra atidarytas 3 vakarus savaitėje. Utar- 

nlr.kais, Ketvergais ir Subatomis, kuriais tai vakarais 
žmonės gali atlikti savo bankinius reikalus, netrukdant 
nino darbo laiko. 

3252 SO. HALSTED ST. kamp. 33čios CHICAGO 

m 1 
SAVLNGS STAMP: 

I3SUED DY TIIE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 
f 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reiKės po Karei! 

Pirkite Karės Taupymo Ženklelius 
Suvienytu Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stainp 

.Ilsii pritcriif. bankierius, crbo Ir.ikrnitis ir delnelis agen 
turų paaiškins juns apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai j iii PriHl n no! Tuomi Siio.ttdysit 
(iyvaslis! Tuomi Laimos sia Karo! 

Užoirušyk sau ar savo pažįstamiems didžiausių savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1386 m. 

„Vienybę Liet." privaio ckaitj"' kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. 
,,Vienybe Liet." talpina moksliški-? ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA' A1ETAMS: 
Suvienytose Valstijose. ..$2.00: pusei metų S J.00. 
Kanadoje 2.50; pusei metų $1.25. 
Kitose viešpatyatėse Z 00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimu; siiuuiar^e v;eną numeri dovanai ir knytų kalclo^į- DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ. 
"VIENYBfi LIETUVNINKŲ" 

120-124 GRAND ST„ BROOKLYN. N. Y. 

■Capitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių iš:.lokčjo .... $92.715 
eigoje pašalpų $52.813 

Moka pomirtiniu $150, $3 :0, $bor\ 
ir Ci.ooo. Maka ligoje iuša!pos- I 
$C.oo $9.00 ir $ 12.00 į savaitę. 

oELFIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 

puse kainos. 
\ / 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
sia. didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos i 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas j 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla- I 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adreru: 

f 

A. B. STRIMAITIS 
.307 VVE5T 3CKTH STREET, NEW YORK CITY. 

Mokykis Francuzų Kalbos 
Užsirašyk" Amerikos Lietuvį",kuriame ra- 
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabcr ką tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau- 

dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau- 
niems, kuriems gal atseis Francijoj buti, visiems kareiviams, nau- 

dinga užsirašyti "Amerikos Lietuvį" $2.00 metams. 

"AMERIKOS LIETUVIS' * 

15 Millbury Street, Worcester, Mass. 

Visiems žingeidu žinoti 

KARE 
f 

viiyga, vardu: 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Užsisuk kLe knygą, vardu 

ii 

Nesenai išėjo iš spaudos gar- 
saus francuzu rašėjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios rūšies kariškos ma- 

šinos. Apie vandens vagiliu 
atliekamus darbus. Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- 
la kitus laivus apvagia juos 
ir visą turtą vežasi su savim 
į namus,, kuriuos turi pasista- 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 
vena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą, 
Jus neisit gult iki neužbaigsite. 

Mylintieji skaityti,! įgykite tą knygą, o Jus ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną kartą. 

Iškirpę kuponą, įdėkite į laišką su .doliariu, ir pasiųs- 
kite mums šiuo adressu: 

"Liitiva", 814 W, 33rd SI., Chisap, III, 
"LIETUVA". 
Cia prisiunčiu $ iž ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; "Vėliavos A'kyvaizdoje. 
Vardas ^ Adresas 

Miestas 



VIETINES 2INI0S. 
Trur tr.inslation filcd with the po*tma*ter 
41 imcago, 111., on the 8th tlay uf May, 1918, rcquirecl by thc act oi Octol>cr 6. 
1917. 

LIETUVĖS-MOTERĮS SU- 
RENKA ARTI $so,ojo 
LAISVĖS BONDSAMS. 

Dar toli-gražu nesuskaičiuota 
galutinai, už kiek Chicagos lie- 
tuviai išpirko Trečiosios Pasko- 
los Laisvės Bondsų. Dail)ar ap- 
skaičiuojama, Ikad lietiniai pa- 
ėmė už apie S 1,000,000—bet nėra 
abejonės, 'kad lietuviams turėtų 
išpulti daug daugiau—mažiausiai 
134 milijono doliarių, nes 

daivgelyj didelių dirbtuvių dar- 
bininkai, paėmusie boivdsus ne- 

turėjo progos užsirašyti per Lie- 
tuvių Skyrių, o jų bondsai kre- 
diduota dirbtuvėms. 

Pirmasai Chicagos lietuvių or- 

ganizuotas bandymas patarnauti 
Dėdei Sarriui vis-'gi pasisekė pui- 
kiai ir tas geriausiai liudija apie 
Chicagos lietuvių ne įtiktai ne- 

abejotiną lojališkumą. bet taipgi 
apie jų širdingą pasiryžimą vi- 
somis savo pajiegomis -pegelbėti 
Dėdei Šamui jo, ir mūsų visų 
kovoje tuž teisybę, už tautų lais- 
vę, prieš 'bjaurų vokišką milita- 
ri/iną ir ipasaulio tironą. 

Chicagos lietuviai gali pasidi- 
džiuoti savo trekordu, (nes ta? 

pabaro apie $20—$25 nuo kiek- 
vieno lietuvio), kurį jie dar pa- 
gerins ir padidins ateityje. Tas 
taipgi (privalo 'pertikrinti visais, 
kurie, suk!aidinti tūlų rėksnių, 
manė, ar buvo palinkę manyti, 
kad lietuviai nėra ištikimi šiai 
šaliai, arba kad jie šalinasi niuo 

savo, kaipo ištikimų piliečių, pa- 
reigos pildymo. 

Laisvės Bondsų pardavinėjime 
darbavosi visi, l>et ypatingai 
vertas (pažymėjimo m .sit mote- 
rių ir merginu pasidarbavimas. 

■Būrys lietuvaičių, .palikę savo 

u/^iėmimus ir naminius darbus, 
kitos palikę 'namie ir savo vai- 
kus, stojo (lairban ir, kaip ge- 
oms guipadinėms išpuola, ne- 

trukus iššlavė lamk apsnudroią, 
kur jis buvo ir suvarė Dėdei Ša- 
mui Laisvės Komisų už $47,- 
450.00. 

Panelė St. Kaeinskaitė ir ip. 
K iena BagdžLunienė ypatingai 
ge«rą laimrkį .turėjo. Pirmoji tu- 

ri augščiausį reJkordą su $8,000, 
o antroji su $6,100. Yra dar 
augštesnis rekordas $15,000.00, 
bet čia jau ne atskiros ypatos. 
Ponios Elijošienė ir Beržinskie- 
nė su p-le M. Brenznvte sudarė, 
taip sakant, partnerystę ir įvarė 
lygiai $15,000, kas padaro gerą 
sumą po $5,000 atit kiekvienos.! 
Vadinasi, šios ponios tu|ri taipgi 
užpelnytą teisę savo pasidarba- 
vimu ipaaklkl žinoti. 

Sekančioji iš eilės yra p. M. 
Mickevičienė su rekordu 83,000. 
P-ia Mickevičienė, kaip pasako- 
jama, dirbo prie sunkiokų aplin- 
kybių—Chicagoje ji yra dar su- 

lyginamai nesenai ir nedaug tu- 

ri pažįstamų. ''Jeigu tai butų 
f'ittstone—tai mano ireko-das 
butų truputį kitdkis,"—tarė p. 
Mickevičienė vienam iš ipažįsta- 
mų. Pittstone mat ji yra augus 
ir ten laiike kolektų p-le Kašu- 
biutė (toks jos 'btrvo vardas pirm 
ištekėjimo) visuomet surinkdavo 
d «letes sumas. 

iKitos ponios ir panelės taip 
pat gražiai (pasidarbavo, 'kaip tas 

matyti iš žemiaus (paduotos len- 
telės : 

P. M Elijošienė, p. A, Beržin- 
sikienė ir p-lė M. Bronza, 
visos sykiu sftrinko $15,000 
'P-lė S. Kačinskaitė ......8,000 
P-ia E. Bagdžiunienė 6^150 
P-ia M. Mickevičienė 3,000 
P-ta E. Šatkauskienė ....2,550 
P-ia O. E. Pocienė 2,000 
P-ia O. Kirienė 2,000 
P-ia M. Meldažieroė 2.000 
P-ia E. Karlienė 1.75° 
P-ia V. Biručienė 1,600 
P-ia M. Damijonaitienė ..1,500 
P-ia M. Giraitienė 750 
P-'ė G. Toleiikiutė 700 
P-lė S. Ratkauskas 450 

Viso... .$47,500.00 

Pasibaigia vakarinių mokyklų 
sezonas. Balandžio 24 d. užsi- 
baigė vakarinių mokyklų sezo- 

nas. 

A'rmtoro vmkarirve mokyklą 
ant Bridgeporto užbaigė išviso 
34 mokiniai, vaikimai ir mergi-| 
nos. Iš tų 10 yra lietuviai. Už- 

baigusieji gavo viešosios mo- 

kyklos paliudijimus su teise Įsto- 
jimo l>c egzamino j augštesncs 
mokyklas (High Scliool). Var- 
«lai lietuvių, nebaigusių Armo- 
ro mokydc'lą, yra šie: 

Jaunesni negu ji metų: Izi- 
dorius Ciapšis, Alice (. irigonis, 
Bruno Buškevičius, .Antanas 
Pankausikas, Bruno Rutkauskas, 
[.eonas Valentinas, Bernice Vi- 
leik, Anna Yuška. 

Senesnieji negit 21 metų: Jo- 
nas Kazlauskas ir Petras Leo- 
nardas. 

Galutinai mokykla neužsibai- 
gė, nes 37 mokiniai išreiškė no- 

rą ilgiau mokytis; įaigi mokyk- 
lų vyriausybė (Board of Educ'a- 
tion) perkėlė mdkyklą vasaros 
laikui įN Mark \\"hite Squa<re 
parką, prie Ha'lsted ir 30-tos 
gat. Mokslas prasidėjo .u/perei- 
tą panedėlj 29 d. Balandžio, to- 
mis pačiomis valandomis, t. y. 
nuo 7 iki 9 vai. vaikarais, tiktai 
du kartu j sąvaitę, panedėliais 
;»r utarninkais. Mokslias ikaip 
ir pirma, visiems dykai ir tę- 
sis per visą vasarą. J. Šileika. 

Prakalbos. Liiberty Land and 
fnvestment Co., lietuvių korpo- 
racija, užsiimanti farmų ir namų 
pardavinėjimu, rengia parodą ge- 
gužio 17 d. lietuvių distriiktuose. 
V'akaire gi atsibus prakalbos M. 
Meldažio svetainėje. Pra'kaVbos 
žada buti daugiausiai aipie naiu- 

dingumą (korporacijų ir atpie tas 

progas, kokias lietuviai gali tu- 

rėti ant farmų. 
Minėtos kompanijos praneša- 

ma, kad šios korporacijos Šerai, 
buvusife iki šio laiko po Sio.oo, 
nuo birželio 1 d. 'bus po S 12.50. 

Deportuos lietuvius, šiomis 
dienomis 16 lietuvių iš Roc'k- 
fordo įbaigia savo terminą C'lii- 
cagos kalėjime, kuir jie išbuvo 
čieluts metus už. priešinimąsi re- 

gistracijai ipernai metais. Bet 
jų bėdos dar nepasibaigė. Tie 
iš jų, kuire nėra šios šalies ;pi- 
liečiais, sakoma, bus deportuoti 
j Rusiją. Takių yra aštuoni: 
8. Darginavičius M. Grinius, S. 
Indriūnas J. Šlikas, A. Vilen- 
tas, J. Zakauskas, S. Klastaus- 
kas ir iK. Baltrūnas. 

Iki deportavimo j Rusiją juos, 
sakoma, paleistų tiktai užstačius 
{x> $1,000 kaucijos. 

ĮVAIRUMAI. 
Delegatai.—I busiantį birželio 

3 d. SLA. seimą vietinės kuo- 
pos jau renka delegatus. SLA. 
36-toji 'kuopa nuo Bridgcporto 
išrinko delegatais F. P. Brad- 
chulį ir K. Juirgelioni. Iš So. 
Chicagos važiuoja delegatu S. 
Kvi-etkauskas. 

Protestas. Pereitame SLA. 
36-tos įkuopos susirinkime kele- 
tas narių užregistravo savo p: o- 

testą įprieš tai. kad jų kumpa 
i nelegališkai prisidėjo prie Am. 

Lietuvių Darbininkų Tarybos, 
kuri iki šiolei neturi nei čarterio 
ir kuri, kas yra dar aršiau, yra 
šaika taip vadinamos "Liaudies 
Tarybos." Setkanti nariai 'pa- 
reikalavo, ikad jų vardai butų 

1 Įtraukti j protokolą su protestu 

i: 

! 

AR TURITE SK01 ĮNINKĄ? 
Męs kolektuojame po visas dalis Si'- 

vienytų Valstijų senas ir neatgaunama" skolas, notas ir visokius beraštiškits 
»kolij isjieškojimus nuo privatiJkų ypa- tų, biznierių, kompanijų ir kitų, kurie I nenori su jumi geruoju atsilyginti. Ne- 
paisome kur ir kokiam mieste jųs rv- 
vciiate, nei kur jusų skolininkai randa- si. Męs galime jum skola iškolcktuoti 
ant nuošimčių visur, nes tam tikslui turime korespondentus, kolektorius ir advokatus prižiūrinčius musų reikalus risone dalyse Suv. Valstijų ir Kanadoje. 
O'JOrAU RODĄ Ir PATARIMUS PER LAIŠKUS OYKAI 

Norinti plačiau dasižinoti, kreipkitf* j mu«ų vyriausj ofis? laiškais, įdėdami 3c. mark; atsakymui sekančiu« antrašu; 

INTERSTATE LEGAL SERVICE A6ENCY 
3114 S. HALSTED S. Oapt. A CHICA'.O, III. 

KIEKVIENAS GALI BUTI 
FOTOGRAFU. 

Ką tik išėjo iš spau- 
dos knyga, pirmutinė 
tokia lietuvių kalboj, 
iš kurios galima len- 
gvai išmokti fotogra- 

fuoti ir daryti fotografijas. Prisiųs- 
k!te $1.00 ir gausit tą knygą per 
pačtą. 

Adresuokite: 

NORTH END PHOTO CO. 
376 Selkirk ave., 

Winnipeg, Man. 
| 
REIKALINGAS GERAS KE- 

LIAUJANTIS AGENTAS 
•LIETUVA". 

prieš kuopos prisidėjimą: C. 

Kasputis, R. K. Balmtis, l\ P. 
Bradchulis, Hr. A. Zimontas, A. 
Stankauskas, J. P. Pajau sikas 
Juozas Preikšą, Vincas Pūkas i'r 
keletas kitu. 

į Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą kas vakarai. 

Subatomi ir nedttiomi 2 »s'. po pietį). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Či« prirokuojama ir karės mokestjs 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui liuoso laiko 

BUK ŠOFERIU. 
t?. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti sau tinkamu vle- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duostina užs'lėmimg. 
kiok vienam pabaigusiam kurr.us 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas lr 
praktika varinėjime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
parnokis tamlstį lr sutelks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų." 
Užtikriname tamlstal kad tuoj aus 
gaųal leidimo. Dieniniai ir va- 
kariniai kurnai. V!sas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Sngineers, 1214-16 Jackson Bld 
(Inc.) 

Dr. P. Žilvitis 
UETtifis arjriajis. omiu.mi 

T»l. Orim 7179 Aptlikn T»l. Orortr 8448 
8283 So. >tHM 81., Cftlciio 

JOSEPH A. ANBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda vijokli* bylu vliuose teismuose 

Ofisai: 
69 W. Washington Street 

Ktoai 1008-1009. Iri. Ctitnl 2S7» 

3214 S». Balsted St., Tel. Ytrdi 7271 
► ClilCAGO, 1LU * 

ortas Tii. Caial 114 Nan( T#i. Cuii2lll 
Til.: I—11« inl hili i'q tftMą 

Dr. A. L. Yuska 
Gydytojas 

Ir 

Chirurgas 
Oyvanimai: 

731 W. 18 Ji St., netoli Halst«4 St. 
Ofl*a*: 

1900 S. Halited St., kampas 19tw 

DR. O. C. H t: i N E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir So, HalstedSl. 
(Gyven m>« viri Aptiekei). CHICABO. 

Tel, YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Metuvia Jydytoja® Ir Chirurgas 
82G9 So. Halcted St, Chlcafio, 1IL 

Gydo vlBoklaa Ilgas moterįvalkų 
Ir vyry. Speeiall&kal gydo limpančias, 
aislseo&juBtas ir paelapUngaj ryrq 
Mgaa. 

V 

Pirmas Iškilmingas Apvaikščiojimas i 
SU NAUDINGOMIS PRAKALBOMIS IR BALIUM j 

PARENGTAS PER^ ,. 

Liberty Land & Inveštment Co. ! 
LIETUVIŲ KOLIONIZACIJOS^ BENDROVĖS 

kuris atsibus | 
Petnyčioj, Gegužio-May 17 dieną, 1918 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ. 2242-2244 W. 23rd PL. j 
ĮŽANGA (TIKIETAS) 25c PORAI. 

Apvaikščiojimas prasidės 2-rą valandą po pietų.. 
Visi šėrininkai, kurie važiuotumėt ant apvaikščiojimo. malo- j nėkite pribūti su savo automobiliais prie korporacijos ofiso, po No. J 

3301 SO. HALSTED ST. nevėliau, kaip 2-rg. valandą po piety. Tu- j rėsime puikų BENĄ (muzikos) su gražiai aptaisytu vežimu, lydint J benui dalyvausime po visas lietuvių apygardas Chlcagoje iki nuva- S 
žinosime j Meldažio svetainę. 

PRAKALBOS PRASIDĖS 7:30 VAL, VAKARE 
Kalbės gabus lietuvių kalbėtojai ir keletas amerikonų kalbėtojų, J iš kurių bus galima išgirsti daug naudingų dalykų. 
Po prakalbų bus puikus BALIUS; niu&lkė grieš lietuviškus šo- | klus, kur visi praleisite vakarę linksmai ir buiste užganėdinti. 

MELDŽIAME PATIEMS ATEITI IR ATSIVESK SAVO DRAUGUS J 

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Viešo Knygyno Piet-Vakar. Dalyje Chicagos 

NEDĖLIOJE. GEGUŽIO-MAY 12 d, 1918. 
Oeo. M. Chernaucko Darže, : : Lyons, 111. 

Pradžia 9 -tą vai atidą iš ryto Įžanga 25c. porai. 
Nuoširdžiai 'kviečiame visus Lietuvius' 'ir Lietuva tes 

atsilankyti ant šio 'puikaus Pikniko ir tuomi sušelpsite 
mušu Vieša Knygyną. Kviečia KOMITETAS. 

i 

Važiuokit 2 2 karais iki Ogden a ve. ir Ogden ave. iki 
48 ar 52. o iš ten. Lyons 'karais iki daržui. 

Starved Rock State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

VIDURVAKARIŲ STEBUKLINGAS! S GAMTOS KRAŠTAS. 

Afsidarė uuo Gegužės lmos iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Kelias 
(T|! 'TfjTikietas j ten ir atgal vie- 

1. J ^ lintėliai tiesiu keliu nuo 
Chicago Archer Ave. ir Ci- 

cero Ave. Stoties ar Argo, 111. Chica- 
go ir Joliet Elektriniu Geležinkeliu. 

Sptcialiai Būriai 
m * riW-'..:_ | ten ir atgal tuo 

\ Į įijpačiii keliu burtams iš pen« 
dešimti) įx0) žmonių, ar 

daugiau. 

Elektrikiniu ir Gari.tiu KeHd 
f flTikietas į ten ir tugal sep- 

(jtintadieniais ir šventadieniais 
taipgi būriais iš Į*nkių 

ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis. 
Sit» žemą kelionės kainą galima gauti 
vartojant paprastą tikieta i Jolieta. 111. 
C. /h A., A. T. & S. F., ar C. R. 
•. & P- geležinkeliais. 

Rock Island turi paskirt) traukinį iš 
Chicago 7:30 vai. ryto ir 9:30 vai. ry- 
to; iš Englewoodo 7:15 vai. ryto ir 
9:15 vai. ryto. pasiekintj Jolieta. 111. 
8:30 ir 10:00 vai. ryto. 

J olicta apleidžia 9:05 vai. ryto ir 
10:20 vai. ryto pasiekdamas Starved 
Rock 11:00 vai. ryto ir 12:20 vai. dic- 
nos. 

Grįžtant apleidžia Starved Roclc 5:19 
vai. po piet'j ir Rock Islanrl gclcžiiikcr- 
1iu pribūva Chicagon 9:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Eks- 
kursijos 

Trečiadieniais, šeštadieniais 
ir septintadieniais kas -avai- 
tė nuo Gegužio 15 d. iki 

R-.igsėjo .10 d- taipgi šventadieniais ir 
sulyg specialo susitaikymo. Vienos die- 
nos kelionė. Šešios valandos Rocke. 

Kreipkitės i Chicago Travel Ilureau, 
112 Wt«t Adams St„ Teleplione Cen- 
.ral 3505. 

Archer Ave. Stotis. 
Norėdami nuvažiuoti i Archer Ave. 

Stoti, paimk pietų liukui einantį tram- 
vajų State gatve ar Archer Ave., pa- žymėta "Archer-Cicero," ar persikell: 
ant šito tramvajaus nuo kiekvienos 
perkertamųjų linijų. 

Artesnėms Žinioms Rašyk: 
CHICAGO, OTTAVVA & PEORIA RY. 

JOLIET, ILL., Arba Telefonuok McKinley 2795 

PIRK "LIETUVOS" DIENRAŠČIO ŠĖRUS. 

Koncertinu Išdirbyste 1 

Pearl Qucen Koncortina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Mūsų krautuvė—vkiia iš didžiausių Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubimus ir deimantinius; gira- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyščių. Ba- 
alaikų, gitarų ir smuikų, kokių ti'k reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, t°'some laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
sius trijų centų krasą-ženklį gaus kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

PIRKITE ŠĖRUS NAUJO TAUTIŠKO DIENRAŠČIO. VIENAS ŠĖRAS $10.00. PIRKITE 
SULYG SAVO IŠGALĖS IR PAREMKITE DARBĄ,v KURI S DABARTINIU LAIKU YRA 

LIETUVIAMS BŪTINAI REIKALINGAS. 

Ne vienas svetimtautis yra 
klausęs Jusų: 

Kas Yra Lietuviai 
v 

Ar Jųs Galėjote Jam Atsakyti 
•'.angelini lietuvių trūksta anglų kalbos, idant atsakius i tą klausimą. 4 

Todėl kiekvienas išmintingas lietuvis turėtų išmokti bent tiek angliškai, kad ga- 
lėtų kalbėti ir kiti suprastų jo kalbą. 

Geriausias būdas išmokti yra per žodyną, kuriame yra išaiškinta an- 
gliški žodžiai lietuviškoj kalboj. Tą viską jųs rasite šiame šaltinyje, "Lietuvos1 
išleistame žodyne. 

I 

ŽODYNAS 

yra vienintelis 

i 

vadovas, su 

kurio pagelba 

galima labai 

trumpu laiku 

išmokti angliškai 

kalbėti 

Išmokite iš jo viena žodi kasdien. Arba, sakysime, dr žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metu turėsite 700 žodžių apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kto kalba, ir patįs galėsite savo minti išreikšti be jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtu suprasti. IR VAI GALITE PADARYTI NAMIE. Nereikia nie- 
kur važinėti. Knyga aplanko jus, o Jus vakarais semiate iš jos s:iu reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo loenoj kalboj. 

Žodynas, yra pilnoj skuroj apdarytas, o kaina tiktai $7.00. 
Pusės skuros apdarais tiktai $6.00. 
Už tuos pačius pinigus knyga )risiunėiama tiesiog į namus. 

"Lietuvi)", 814 W. 33rd St„ Gtiicap, III, 
"LIETUVA". 

Cia prisiumeiu $ 0 .už ką malonėkite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą ŽODYNĄ. 
Adresas Vardas 
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