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Kaizeris Apskel- 
bia Lietuvos 

'NepriguĮmybę.' 
Finlandija busianti monarchija.-Caro 

motina teutonų rankosc.-Ex-caras 
skundžiasi.--Leninas šaukiasi pagelbos, 

Vokiečiai rengiasi kolionizuoti 
Lietuvą. 

Rumunija tapo visai apipešta.--Sub- 
marinų veikimas per pusę sumažėjo. 
Truc tranilation filcii wiih ilie postmaMer 
at ,Clir.'a«o, III., on 13th day of May 
l'vltt, at re<|uirc<l l>y thc act of Octolier t>. 

1917. 

KAIZERIS NORI UŽDĖTI 
ANT LIETUVOS KONTRI- 

BUCIJA. 
Amsterdams, gegužio 14 d. 

Kaizeris \Vilhelmas išleido pro-) 

kliainaciją kaulink Lietuvos. Pro- 

klianiacijoj jis pripažįsta Lietu- 
vai neva "neprigulmybę" [kad 
Lietuva 1h.tu amžinai sujungta 
su Vokietija | ir sako, ikad jis 
tikisi, kąd Lietuva dalyvaus ne- 

šime Vokietijos karišikos naštos. 

Sulvg laikraščio R H c i n i.s.c.h.e 
VV e s t f a e 1 i s c h e Z e i t u n g 
pranešimo, kaizerio išleista pro- 

kliamncija apie pripažinimą Lietu- 
vai nepriguimybės, turi sekančią 
įžan.ję; 

"Męs, VVillielmas iš Dievo ma- 

lonės imperatorius, Prūsijos ka- 

ralius ir 1.1., šiitomi duodame ži- 

noti, jog kadangi Lietuvos LanJ- 

sraias, kaipo pripažinti atstovai 

Lietuvių tautos, gruodžio .2 d. 

ap.kvlbė atnaujinimą Lietuvos kai- 

po noprigulmingos viešpatijos, su- 

jungtos .-u Vokietijos imperija iš- 
laukiniu pastoviu sąryšiu ir su- 

tartimis svarbiausiai iniiitariškuo- 

se, geležinkeliu, muitų ir pinigų 
reikaluose ir teiravosi Vokiškos 

imperijos pageltos, ir 

kadangi, pirmesni politiški ry-: 
š'.r.i Lietuvoje yra „.įtraukyti, tai 

iv,ęs paliepiame n i tisu imperiškam 
kancleriui apskelbti Lietuvą, ant 

papėdes viršminėtų Lietuvos land- 
Mi'to dekieracijų, kaipo l'aisvą ir 

ntprigulmingą viešpatiją, ir mes 

esa ne prisirengę suteikti Lietuvos 

viešpatijai prašytą pageli>ą ir pri- 
gerėti jos atnaujinimui. 

"Męs tikimės, kad sutartjs, ko- 
kio:; bus padarytos — skaitysis 
su Vokiškos Imperijos intere- 

sais lygiai taip, kaip iir su Lietu- 
vos reikalais, ir kad Lietuva da- 

lyvaus 'įvesime kariškos naštos 
Vokietijos, kuri išgavo jos paliuo- 
savimą." 

* * 

Po šituo telegramų angliškuos* 
laikraščiuose pridedama dar sekan 
tis paaiškinimas: 

"Lietuva yra viena iš buviusii 

parubežinių Rusijos valstijų, ku 
rias Vokietija mėgino pastatyti 
kaipo nomirfaliskai neprigulminga 
viešpatijai, l>et po Vokietijos įtek 
tve. Vokietija deda visas pastanga 
išnaudoti šitas valstijas ekonomiš 
kai, bet, išskyrus Lenkiją, nemegi 
no šitų buvusių Rusijos pavaldi 
nių priversti kariauti sykiu su ve 

kiška armija, kai].- kad dabar i 
viršminttos prokliamacijos galim 
spręsti, kad t'as gali but padary* 
Lietuvoj. 

Mėginimas jrengti lenkišką ar- 

miją, kuri kovotu vokiečių pusėje, 
buvo seniau padarytas Letukijoj, 
bet lenkai nesidavė pasigauti ant 

tokių pačių viliojimų, koki yra <fca- 
bar siūlomi Lietuvai ir ''Lenkiški 

įLegijonai" po to buvo išvaikyti. 
Herlmo laikraštis Vorvvaerts 

nesenai pranešė, kad Lietuvoje 
auga stiprus pasipriešinimas prieš 
vokiečių plianus padaryti Lietuvą 
"pusiau fedaraliska" Vokietijos 
valstija. Lietuviai reikalauja pilnos 
neprigulmiybės. 

Lietuviai [taip sako toliaus ta- 

sai anglų p Laiškin.mas] yra tauta, 
turinti apie 2,ooc,uou (?) žmonių 
gyvenančių daugiausia buvu.qosq 
Rusijos gubernijose: Kauno, Vil- 
niaus, Gardino ir Suvalkų. 

[Skaitykit Apžvalgoj "Kaizeriš- 
ka Xeprigulmybė" ]. 

jTrnc tranilalion filcd with rhe po-tma-ter 
at Chicago, III., on ISth <lay <A May 

11918, as requirecl liy thc act ot' Octol;cr o, 

FINLIANDIJOJ BUSIANTI 
MONARCHIJA. 

Londonas, gegužio 9 d. — Iš- 
rodo beveik 'neabejotinu daly- 
ku, kad Finliandijoj įbu.s ap- 
skelbta monarchija, praneša te- 

legramas iš iStoc^kholmo Londo- 
I ao laikraščiui Times. Kara- 
lium esą turįs buti kunigaikštis 
Adolfas Frederickas Meklen- 
burgietis, dėdė dabartinio Vo- 
kietijos ikronprinco. 

Finų konstitucija, tkuri buvo 
demokratiškiausia (konstitucija 
visoj Europoj, busianti perdirb- 
ta su lyg monarchiškų principų. 

Tokia irea'kcija pasidarė ačiu 
tam, kad žmonėms baisiai įsipy- 
ko rusiškų bolševikų anarchija. 
Anot šios žinios Finliandijoj 
dar toli-gražti ratnybės nėra. 

Daugelyje vietų dar eina mūšiai. 

Tt.c trans!ation filed with the lostmaster 
at Cliicago, III., on 15th day of May 
1918. a* requircd by thc act of Oclober 6, 
1017. 

CARO MOTINA KAIZERIO 
RANKOSE. 

Amsterdamas, gegužio 14 d.— 
l'krajiniečių presos friuras gavo 
žinių iš Odesos, kad buvusio caro 

motina Maria Feodorovna ir di- 

dieji kunigaikščiai Nikalojus Xi- 
j kolaitis bei Alexandra Nikol'aitis. 
■ kurie gyveno Kryme, pateko j vo- 

kiečių rankas, kuomet jie užėmė 
? Krymą. 

Telegramai, atėjusie iš Maskvos 
> pereit.ą subat;}, pranešė, kad našlė 

carienė (ex-caro motina) atvyko 
į Kievą, Ukrajinos sostinę. 

Buvusi našlė carienė paeina i j 

danų. Ji yra didelis vokiečių ,prie- 
š šas. Nuo revoliucijos laiko ji gv- 
a veno po priežiūra Kryme. 
a Didis kunigaikštis Nikolojus Ni 

yra buvusis vyriausis ru 

su armijos vadas ir yra skaito- 
mas kaipo vienas iš geriausių Ru- 
sijos ikariškų vadų. Jis, sykiu su 

kitais Romanovų šeimynos nariais, 
atsisakė nuo viųs teisių prie Ru- 
sija; sosto ir gyveno savo <lvar<| 
Knyme, nors žinios įvairiais laikais 
sujungdavo jj su įvairiais gandais 
apie kontr-revoliucija. 

Truc trunslalion filcd with thc postmaster at Chirago, III., on ISth įlay of May 1918, as rcqiiired by the act of Octobcr 6. 1917. 

EX-CARAS NUSISKUNDŽIA 
ANT SARGYBOS. 

Londanas. gegužio 14 d. — 

Bolševikiško sovieto telegramas 
patvirtina, kad N'ikalojus Roma- 
novas, buvusi s Rusijos caras ir 
jo žmona, sykiu su viena dukte- 
rim, tapo paiikelti iš Tobolsko Į 
Efcaterinburgą, Uralo kalnuose. 
Perkėlimo priežastim esą buvę 
tas, kad surasta apl imki n i u kai- 
miečių suokalbį, kurio tiikslu esą 
buvę paliuosuoti ex-carą iš ne- 

laisvės. 
Alexis Romanov, ex-carukas. 

tapo paliktas Tobolrjke, nes jo 
sveikata esanti bloga. 

Uuvusis caras dabar pasodin- 
ta mažam 'namelyj tik su vienu 
ar dviem tarnais ir jokių pašali- 
niu asmenų prie jo neprileidžia- 
ma. Jis skundžiasi, kad pastaruo- 
ju laiku sargyba apsieina su juo 
šiurkščiai ir 'kabinėjasi. 

Truf translation filed with the postmaster at Chicago, III., on ISth <lay of May 1918, as reąuired by the act nf Octobcr 6, 
1917. 

"GEVALT" SAUKIA LENI- 
NAS. 

Maskva, gegužio 14 d. — Xi- 
'kolai Leninas, bolševiku premje- 
ras, išsiuntinėjo j visas šalis se- 

kantį telegramą kaslink "'katast- 
rofiško padėjimo," ibivk esančio 
Petrograde. Jis reikalauja pagel- 
bos ir sako: 

"Kontr-revoliucija kelia savo 

galvą ir badaujančių minių ne- 

užsiganėdinimą nukreipia prieš 
sovietus. [Sovietais vadinasi 
bolševikiška valdžios systema|." 

Trne translation filcc! with the postma«tcr at .'hieago, III., on 15th day of May 1918, a< rff|u:rcd liy the act of Octolier i>. 
1917. 

| MANO KOLONIZUOTI 
LIETUVA. 

Amsterdamas, Gegužio 9 d.— 

Vokiečių valdžia įsteigė specia- 
lišlką departamentą, kurio užduo- 
tim yra prižiūrėti ir platinti Vo- 

kietijos pliainus užkariautiuose 
nuo Rusijos kraštuose — kitais 
žodžiais tariant, kuri užsiims tų 
ikraštų vokietinimą, jų tarpe ir 
Lietuvos vokietinimu. 

Vokietijos vice-kancleris F«rie- 
drich von Payer, pranešdamas 
apie šito departamento sutvėri- 

mą vyriausiai ireichstago "komisi- 
jai, tarp kit-ko pasakė setkančiai: 

"<Mę3 ypatingai ačiu tam de- 
partamentui tikimės (gauti nau- 

dos maisto -pristatyme ir iš ki- 
tos pusės tame rei'kale, (kurį 
bendrais žodžiais galima pava- 
dinti kolionizavimu. I'aruLeži- 
iniiĮ valstijų ryšiai su mumis 
įprivalo būti toki, kad męs tu- 
rėtumėm sairgumą nuo Rusijos, 
ir nuo šito męs negalime atsi- 
sakyti [kas reiškia, kad ir Lie- 
fcttrva turėtų fbuti Vokietijos mi- 
litariškoj kc .trolej. ] 

"Apart to vienolk, męs turi- 
me naturališiką u uojautą vo- 

kiečiams, gyvenantiems tuose 
kraštuose. Tas ypatingai palyti 
Baltiko provincijas. Atsineši- 
jnas linkui patrųbežio šalių priva- 
lo būti skirtingas, priimant aty- 
don jų didumą, ekonomiškas ir 
politiškas aplinkybes, jų ge- 

; ogratišką padėjimą". 

True trari'lafion filed uith the postmastci 
at Cliicago, III., on ISth (tay of Ma; 
1£18, as reąuired by the act of October C 

5 1917. 

VOKIETIJA DAILIAI NU- 
SKUTO RUMUNIJĄ. 

Amsterdamas, gegužio 8 d. — 

Taikos sutartis tarp Cet.jralinit 
Viešpatijų ir Rumunijos tap< 

už/baigta. Sulyg jos, Rumunija 
turi panaikinti visą savo kariu- 
niciK', ikckią turėjo laike karės; 
ji tu<ri atiduoti Bulgarijai Dob- 
rudžijos provinciją. Kariškos 
kontribucijos Vokietija nereika- 
laus, bet užtai ji neatlygins Ru- 
munijai už nuostolius ir rekvi- 
zicijas vokiečių ipadarytas Ruv- 
mnnijai. Dunojaus upe bus 
laisvas plaukiojimas centraliniu 
viešpatijų laivams; visų tikėji- 
mų lygybė bus gvarantuota. 

Sutarties punktas penktas 
skamba sekančiai: 

''Kanuolės, kulkasvaidžiai, ma- 

ži gi-mklai, a ilk l i a i, vagonai ir 
amunicija, kurios pasilieka nuo 
demobilizuotos nivmunų armijos, 
bus atiduotos globom aukščiau- 
sios Centraliniu Viešpatijų ko- 
mandos, esančios Rumunijoj net 
iki tam laikui, pakol abelna tai- 
ka bus padaryta". 

Rumunija p*-r šią sutartj tapo 
teutonų gražiai i'ki odos nupeš- 
ta. 

Trno tr.ir.slation filed wi t Ii tlic finMinastcr a: Chicitfo, III., on 15th dav of May 191K, as requircd Jiy thc net of Octr.licr 6, 1017. 

SUBMARINŲ RUGIAPJUTĖ 
PER PUSĘ SUMAŽĖJO. 

Washingtcn, D. C. Gegužio 
ii d.—Oficialė frameuzų statis- 
tika, gauta \Yasliingtonc. paro- 
do, kad šių metu įbalandžio mė- 
nesyje voikiški stvbmarinai tik 
per pusę paskandino tiek laivu, 
kaiip balandžio pereitu metų. 
Pernai -balandyje snbmarinai nu- 

siuntė dugnan 634,685 tonų tal- 
kininkų ir neutrali.škn laivų; 
šiuosmet gi balandžio mėnesyje 
paskandino vos 381,631 toną 
laivų. 

Talkininkų atpiginimas, matai, 
pagerėjo. 

True translation filed \vith the po^tinastcr 
a Chicago, III., on 15th day of May 191 R, as rcquir:d by the act of Octobcr 6, 917. 

UKRAJINOJ ANARCHIJA 
PLĖTOJASI. 

Anarchija vis "plėtojasi Uk- 
rajinoj, kaip praneša apie tai Ex- 
change T e;l e g raip p 'žinia 
iš Ko-penhageno. 'Anarchijos 
augimas dar labjaus pasididino, 
kuomet Vokiškoji vyriausybė 
nuvertė ukrajiniejčių valdžią, 
R a d ą. 

Keliose vietose Įvyko riaušės. 
Lai'ke riaušių Kieve didelis 
skaitlius ž lonių tapo užmušta. 

Tapo 'padarytas pasikėsinimas 
ant gyvasties Ikrajinos premie- 
ro. kuris vienok ištrinko lik leng- 
vai sužeistas. 

Socialistų laikraštis V o r \v a- 

erts llerline skelbia oficial] 
Ukrajinos valdžios pranešimą 
kasiiivk atsiti'kimų Kieve, buvu- 
sių 20 d. balandžio, kuomet vo- 

kiečiai jiega nuvertė Ukrajinos 
valdžią. Vokiški 'kareiviai įėjo i 

Rados 'namus ir su š tuk o: 

"Viršun rankas/!" "Rados 
prezidentas, 'kuris protestavo 
prieš tdkį vokiečių elgimąsi, ta- 

po smūgiu nuverstas ant žemės, 
o kiti Rados nariai tapo su- 

mušti. Protestas prieš tai tapo 
•paduotas P.aronui Mumm von 

Schvvarzenstein, vokiečių amba- 
sadoriui, kuris žadėjo jj ])C-rsiųsti 
Fierlinan. 

Truc translatinn filed with tho postmaster 
at Cliicngo, 111.. on 15th day of May 
1918, as required by the act of October 6. 
1917. 

KAS PER VIENAS? — 

TIK VALIJOS KUNIGAI- 
KŠTIS. 

Londonas. — Jaunų Vyrų 
Krikščionių Draugijos išleidžia- 

!mas biuletinas paduoda aprašy- 
mą apie seikantį žingeidų atsi- 

tikimą Londone: 
Tūlas amerikoniškas aficie- 

ras, prijungtas prie karės de- 
partamento štabo Londone, vie- 
ną dien skubino į \Vhitehall. Li- 
jo kaip iš vicdro. Staiga jau- 
nas vyrukas, apsirėdęs civiliš- 

* kai, priėjo prie jo ir užiklausė 
'i "Ar tamista nenorėtum syki t 

su manim mano lietsargiu 'pa- 
sinaudoti"-? 

Amerikonas, žinoma, sutikc 
ir jiedu sykiu perėjo keletą, blo- 
ku. Jaunas vyrukas civiliškuose 
drabužiuose pasirodė nemenku 
žinovu karišku dalykų, kas "buvo 
matyt iš jo trumpų klausimų 
ir atsakymų. Apart to, kiek- 
vienas praeivis ant gatvės, kaip 
rodėsi, jj pažino, nes visi ji 
sveikino skrybėlių uvusiėmimai. 

Amerikonas aficieras pagalios 
nusiprendė, kad jis jau gana 
išpasakojo tam jaunam vyrui 
apie save, apie savo pravardę ir 
1.1. Taigi jis atsikreipė prie ci- 
vilisto ir užklausė jo: 

—O ar galiu aš -pasiklausti, 
kas per vienas tamista esi? 

—(), aš esiu tik Vali jos ku- 
inigailkštis... • [ Vali jos kunigai- 
kščio titulą nešioja Anglijos sos- 
to Įpėdinis. Jaunas, mandagus 
ryras buvo ne kas kitas, kaip 
ieniausis Anglijos karaliaus Jur- 
gio sunus, pa'rgri/.usis iš Euro- 
pos mušiu laukų]. 

Trup translation filoil willi the pcstmaster at C'hicago, III., on 15tli <lay of May 1918, as rcciuired by the act of Octobet 6. 917. 

FINŲ VĖLIAVA VĖL SVEA- 
BORGE. 

Helsingforsas, Finliandijoj, 
gegužio 13 d. Finu vėliava šią- 
dien tapo iškelta su iškilmingo- 
mis ceromonijomis ant SveaJ>or- 
go tvirtovės, kuri gina Helsing- 
forso uostą. Rusiškoji vėliava ple- 
vėsavo ten per no metų. 

Tvirtovės vardas tapo permai- 
nytas iš Sveaborgo j Htiomen- 
linna, kas finų kalboje reiškia 
'• Finliandijos tvirtovė." 

Žinios apie tai, (kad FinJian- 
dija užmezgė diplomatiškus ry- 
šius su Rusija, pasirodė >pcr- 
ankstyvos. Oficiališkos finų ži- 
nios praneša, kad apie diploma- 
tiškus susinėsimus su Rusija ne- 

gali 'buti 'niei kalbos, ikol rusiški 
kariški laivai i'.indasi finų van- 

denyse ir pakol sukilėliai randa 
sau globą Petrograde. 

Tru<* tra:islatii>ri filed with the postm'-ter at Chicago, III., on 15th doy of May 1918, as requireil bjr itic act ot October o, 917. 

MOTERIŲ MIRTIES BATA- 
LIJONO VADAS IŠTRUKO 

IŠ BOLŠEVIKŲ. 
Pacifiko uostas, Amerikoj, ge- 

gužio 12 d. — P-nia Leonina 
Bočikareva. sutvėrusi Rusijoj 
garsų "Mirties Batalijoną" iš 
•rusių moterių, atvyko šiądien iš 
Rusijos i Ameriką ir važiuoja 
toliaus j Franeuziją, kur ji ti- 
kisi, kaip ji pasakė, paguldyti 
savo galvą ant mūšio lauko ko- 

voje su teutonais. 

P-nia Boėikareva pasakojo, 
kad nuo to laiko, kaip ji pabė- 
go iš Maskvos, persirėdžius! ru- 

siškų kaimiečių klrabužiuose, 
bolševikų agentai sefkė paskui 
ją; bolševikų valdžia buvo pa- 
liepusi užmušti Bočkarevą ant 

pirmo pamatymo. 
•Pervažiavus visą * Siberiją, 

Bočkareva pagalios gavo 'prie- 
glaudą ant anglų ikariško laivo. 

(Kuomet (amerikoniški repor- 
teriai piradėjo ją klausinėti apie 
garsųjį moterių batalijoną, ji at- 
sakė : 

"Aš sutvėriau "mirties batalijo- 
ną". idant atkeršinti vokiečiams 
ui mano vyro mirtj ir idant 'ko- 
voti prieš Prūsišką agresiją Ru- 
sijoj. Aš važiuoju Francuzijon, 
kur aš pastosiu tamyston j pir- 
mą pulką, kuris mane priims, 

| Aš tikiuosi mirti ant mūšio lau- 
ko". 

Sulyg p-nios Boekarevos pa- 
sakojimo. bolševikai savo propa- 
ganda pasikniso iir po "mirtie; 
batalijonu" ir keletas šio 'bata^ 
lijono sudemoralizuotų narit 

Dienraščio Reikaluose. 

j "Lietuvos" dienraščio leidimo 
, armija su (kiekviena diena vis 
, <liilėja. Pereitą savaitę raj>ortuo- 

ta organizacijiniatn komitetui 90 
( suvir.šum naujų šėrų. 
i To dar neužtenka, nes jeigu 

tik jx) tiek šėrų 1b u tų paimta kas 
savaitė, tai iki 1 d. rugpjūčio ne- 

suspėtu paimti 2,000 šėrų; o visi 
į 2,000 šėrų tuiri būti i/ki tai dienai 

paimti, jeigu męs norime, kad 
naujas dienraštis išeitų. Bet gi 
darbas tvarkosi vis geriaus, pri- 
tarėjų atsiranda vis daugiau, pa- 
sirodo vis daugiau entuziazmo 
ir todėl galima tikėtis, kad kuo- 
met musų vyrai jsisiubuos, tai 
ateinančiomis savaitėmis prasidės 
'tikras šturmas. 

* * 

Chicagoje dienraščio organiza- 
vimas eina laibai pasdkmingai 
bet niekurie chicagiečiai pradeda 
tėmyti, kad vidurinės sriovės vei- 
kėjai Rytinėse valstijose iki 
šiolei lyg šaltokai į šitą «reitkalą 
žiuri, lyg tas darbas apeitų vienus 
tik chicagieėius, o ne visą tauti- 
nę mušu sriovę 

Teisybę vienok reik pasakyti, 
kad tnuo atslkirų žmonių iš Ry- 
tinių valstijų ateina labai prijauv- 
eiančių laiškų, kuriuose žadamz. 
paramą ir pasidarbavimą. Todėl 
reik mtinyti, kad ir rytiečiai stos 
darban su didesne energija. 

* * 

K. Šnuolis iš Detroit, Mich.. 
užsisakydamas sau ir savo drau- 
gui Vytautui Kaiševičiui, "po po- 
rą šėrų,"pataria sutverti ikaip 
Detroite, taiip ir 'kitose kolioni- 
jose vietinius arganizacijinius ko- 
mitetus, kurie galėtų dienraščio 
bendrovei dalinrn'kius rinkti. 

Organizacijinis Dienraščio ko- 
nitetas tokius vietinius (komitetus 
organizuoja, o Detroite prašo 
viršminėtus tėvynainius tuomi 
pasirūpinti. 

♦ * 

Kazys A. Makarevičius, žino- 
mas veikėjas tarp Xe\v Haven'o 
lietuviu, turėjo nelaimingus me- 

tus, nes liga buvo nuolatinis na- 

mu svečias. Tačiaus "mus labai 
džiugina, kad organizuojasi vidu- 
rinės sriovės Dienrašis ir labai 
yrr. 'geistina, kad tas įvyktų kuo- 

[greičiausiai,'' — rašo p. Makare- 
vičius. — "Kaikią porą šėrų man 

rezervuokit, už poros savaičių 
prisiųsiu ir pinigus". • 

* * 

'"Labai esu linksmas, išgirdys, 
•kad organizuojasi dienraštis" — 

rašo p. J. A. Globis iš Chicagos. 
—"mano nuomonė yra, 'kad tok- 
sai dienraštis, toj pačioj pakrai- 
poj, kaip dabartinė "Lietuva," 
butu lietuviams labai reikalin- 
gas ir naudingas, nes mtysų žmo- 
nėms baisiai reikia dftnraSeJo, 
kuris užsiimtu liaudies mokinimu 
ir dorinimu, o ne barniais. 

"Iš pasikalbėjimų su draugais 
matau, kad visi tokio dienraščio 
labai pageidauja. Ir todėl aš rem- 

siu, 'kiek tik galėsiu 'kaip šėrų 
kirkime, taip sti agitacija." 

± * 

"Mano vardo negarsinkit, bet 
aš imu penkis šėrus—Lietuviai 
turi nors sykį išeiti iš raistų ant 

tiesaus tautinio ir apšvietos kelio, 
o tą jie gali pasiekti tiktai gerQ 
ir rimtą dienrašti įsisteigę" — 

rašo mums kitas tėvynainis iš 
Chicagos. 

♦ * 

"Žadu pats buti Chicagoje už 
poros savaičių, tai turėsiu progą 
prisidėti ir prie dienraščio bend- 
rovės, o jeigu atsitiktų, kad ne- 

galėčiau pats pribūti, tai prisiųsiu 
pinigus už penkis šėrus, kuriuos 
man palaikykit. Kiek tik man 

teko kalbėti su vietos lietuviais, 
tai daug labai pageidauja, kad 
"Lietuva" eitų dienraščiu". —> 

Rašo p. J. Jusevičius iš \Yest 
JFiankfort, 111. 

* * 

įDr. Kazys Draugelis Chicagp- 
je aną dien taip įsismagino, kad 
vieną vakarą užrašė čielą penkio- 
lika šėru. Ir j ii davė žodi, kad 
netru'kus. vieton 15 Šerų, jis pri- 
statys dienraščiui oielą šimto šė- 

ru—na, ir ką tu jam padarysi? 
* * 

Visus laiškus dienraščio reika- 
luose reikia adresuoti šitaip: 
Dienraščio Organizacijinis Ko- 
mitetas. 

814 W. 33 St. 

Chicago, 111. 

atsikreipė prieš savo vidą, Boč- 
karevą, ir skaudžiai ją sumušė, 
po ko ji buvo priversta tulą lai- 
ką gydytis. 

True trnnslation filcd with the po'tmastfr 
at Chicago, III., on ISth tlay of May 1918, as rtquircd by ihe act ol October 6, 
1917. 

AIRIŲ KUNIGM PRIEŠINA- 
SI KONSKP.IPCIJAI. 

Dublinas, gegužio 9 d. — An- 
glijos valdžia nutarė įvesti pri- 
verstiną kareiviavimą ir Airijoj, 
kur to iki šiolei nebuvo, nors 

Anglijoj ir Škotijoj jau jis se- 

nai įvesta. Airiai labai tam 

priešinasi ir grasina revoliucija 
•prieš Angliją. Ypatimtgai tam 

yra priešinga organizacija S i n n 

I7 e i n ir katalikiška airių Iku- 
nigija. 

'Kunigijos priešinimasis prieš 
konskripcijos jvedimą yra labai 
griežtas. Visose bažnyčiose ku- 

nigija ragina žmones, kad 'bu- 
tu 'prisirengę "prie krizio" ir sa- 

vo namus pri»rengtų taip, ikad 
galima butų priešintis jiegos ipa- 
vartojimu. 

Cashielo antvyskupis Harty 
aiš'kina, kad Airijos ikatalikai tu- 

ri tiesą ;elgtis taip, ikaip jie 
elgiasi. Thudeso katedroj milži- 
niškame vyskupų susirinkime jis 
pasakė, kad vyskupai turi tiesą 
'kištis j politiką visur, kur jie tik 
mato, kad jų žmonių gerovei 

•. gresia pavojus. Jis tarp kit-ko, 
! pasakė sekančiai: 

"Ištilorųjų, vyskupai įsilkišo ne 

j politiką, bet j doriškus ir ti- 

kėjimiškus klausimus. Jų pasi- 
klausta, ar žmonės sitlyg sąži- 
nės privalo (klausyti įstatymų 
aoie koskripciją? Jie -paaiškino, 
ika<l žmonės sulyg sąžinės nepri- 
valo to jstatymo klausyti, nes 

tai yra spaudžiantis i-r nežmoniš- 
kas įstatymas. Tai yra morališ- 
kas klausimas, sąžinės dalykas. 
Ginti prispaustuosius yra krikš- 
čioniškas darbas i>r Airijos vys- 

kupai [kurie ragina (priešintis 
Anglijos valdžiai] vien tik iš- 

pildė savo pareigą linfkui savo 

žmonių". 
Daugelyje "Airijos bažnyčių 

(kunigai pasakoja žmonėms, kad 

| pasipriešinimas Anglijos parla- 
mentui, kuris įvedė priverstiną 

i kareiviavimą Airijoj, yra esą 

'pildymas Dievo valios i<r už tai 
!esą busią atmokėta danguje, jei- 
ligu <kas iš tos priežasties nuken- 
tės. 

Tnte translation filed with »1to po«tma*fcr 
at Chicago, 111.. on ISth day of May 
191 R, as required by the act of Octolier 6, 
1917. 

BOLŠEVIKAI MALDAUJA 
VOKIETIJĄ. 

Londonas, gegužio 13 d. — 

Rusų bolševikiškas užrubežio 
reikalų ministeris čičerin (už- 
ėmusis vietą po Trockio) išsiun- 
tė foevielinj telegrafą rusų bok 
ševiikiškam ambasadoriui Berfi- 
•ne Joffo. Jame jis prašo Joffe 



"pamėginti išgauti iš Bcrlino su- 

laikymą visu nedraugišku žings- 
nių'. Telegrame, apart to, pri- < 

<leta dar sekančiai: I 
'Užgriebimas mūsų teritori- 

jos yra laužymas taikos, įvyku- 
sios tarp Rusijos ir Vokietijos 
ir sukelia didelį neramumą tarp ] 
musn gy/entojų minių'. 

M. Jotfe taipgi paliepiama 
pranerti Vokietijos valdžiai, kad A 

dalis irusiško Maivyno Juodose , 

jūrėse, kuris apleido Sevastopoli, 
(iahar randasi Novorosijske, : it 

rytinio Juodųjų jūrių -pakraščio, 
o šitą oustą dabar vokiečiai 

grąsina užgriebti, pasiremdami 
tuo, buk jų locnicms laivams 

gręsia pavojus tvuo rusiškų lai- 

vų. č'ičerin sako, kad rusiški 
kariški laivai nemano vokiečių 
užpuldinėti. 

Reuterio telegramas, išsiųstas 
iš Maskvos gegužio 2 d., pra- 

nešė, kad 'Vokietija (paskelbė, 
jog visi ginkluoti laivai Juodo- 
se juir.ėse bus skaitomi kaipo, 
priešo laivai. Vokiečiai išsikal- 

binėja, esą vokiškas sub- 
marinas Juodose jiurėse buvo 

užatakuotas ir todėl jie esą pri- 
versti taip elgtis. 

Trne transalntion file<l with th<- po^tma^ter 
at Chicago, 111., on ISth <lay of May 
»»IR, a* re<|iiir«r«i by thc act r>( October 6, 
1917. 

ANGLIJA ŽADA PRIPAŽIN- 
TI FINLIANDIJĄ. 

Stockholm. geguio 12 d. — 

Rritiškas konsulis Helsingt'orse 
nusiuntė finų senatui pasiuliji- 
mą, kuriame jis sako, kad Angli- 
ja pripažins Finliandijos nepri- 
gulmybę, bet su tūlomis išly- 
gomis. 

įeidamas is Ilelsingtorso, 
paduodamas šitą žinią, sa'ko, kad 

Anglija reikalauja, idant Britiš- 
ki pavaldiniai, suareštuoti Fin- 
liandijoj, butų paliuosuoti ir kad 

Frnliandija pristatytų užtikrini- 
mą, jog ji užlaikys neutralitetą; 
apart to, tarp Anglijos išlygų 
yra reikalavimas, kad Anglijos 
pavaldiniai turėtų liuosą 'perva- 
žiavimą per Finiiandiją ir kad 

Anglijos laivai turėtų pikią tei- 
sę -plaukioti Finliandijos vande- 

nyse. 
Jeigu Finliandija apsiima šias 

išlygas priimti, tai Anglija iš- 
siųs savo c h a r g e' d'a f f a i- 
res (atstov) j Finiiandiją. 

Galutinas gi ruistatymas san- 

tikių tarp šių šalių yra palieka- 
ma- ahelnai taikos konferenci- 
jai. 

Tnie tr.inslation filed with the po4tms ter 
»t Chicago, III, on ISth dav of May 
191fl, a* re<iuired by the act of October 6 
1917. 

NUO VAKARŲ FRONTO. 

Londonas, gegužio 15 d. — 

Ant vakaru fronto jokių svar- 

esnių ,permainą nejvyko. Ar- 
tilerija yra labai veikli, vieto- 
mis mažesni atakai tai iš vienos, 
tai iš kitos pusės yra daromi; 
talkininkai poroj vietų tokiuose 
atakuose laimėjo, o kitose vie- 
tose vokiečius su nuostoliais at- 

mušė, bet fronto linija žymiai 
nepersimainė. 

Ant italų fronte italai užėmė 
keletą kalnų po smarkaus mū- 

šio. 

IS AMERIKOJ 
Jiur tratnl >ion filcd witk the postmastei at Chicago, 111., on IStli dav of May 1VI9, as rcquircd by the act of October 6, ItiJ. 

EXPLIOZITA PARAKO 
DIRBTUVĖJE. 

Nfcwcastie, 'Pa. — Šešiese 
myliose nuo šito miesto yra 
Burton Powder Works. Gegu- 
žio 8 d. iš nežinomos priežas- 
ties atsitiko expliozija, laike ku- 
rios vienas žmogus tapo užmuš- 
tas, o keletas tapo pavojingąjį 
sužeistų. Kompanija išdirbinėjo 
•paraką valdžiai. 

True translation filed with the po<tma«t«r at Chicago, III., on ISth day of May 1918, aj required by the act of October 6. 
1917. 

MILŽINIŠKA SUMA LAIVŲ 
STATYMUI. 

Washington, D- C. Kongresui 
(priduota apyskaita išlaidų, ku- ; 

rias S. V. valdžia mano padary- 1 
ti statymui naujų laivų. 

outyg valdžios apskaičiavimo ] 
t; i reikalui reikės išleisti 2 mi- 1 

lija/du 223 milijonus ir 835 tu- 1 
kstancius dolirrių. 1 

Iš tos sumos reikės padengti 

9r7 metų nedatekliaus $1,386- 
00,000. Pirkimui medžiagos ir 

i ta tymu i dirbtuvių prašoma nuo 

congreso $652,000.000. 

"rur translation filcd with tlic postmatfer 
t Cliirago, III., on IStli day ol May 
918, as rciiuircd l»y tfic act ol October 6, 
917. 
5AS DĖDĘ SAMĄ VISI LY- 

GUS. 
Washington, D. C. Pas Dė-j 

lę Samą visi lygus; ar jis butų 
nilijonierius, ar paprastas imo- 

?elis, a/r darbinimkas, ar ministe- 
'io sekretorius, — kuomet pri- 
eina <prie kareiviavimo, visi ly- 
£US. 

Ralph H. Hayes, 24 metų am- 

žiaus vyrukas, buvo ■privatišku 
sekretorium Amerikos Karės Sek- 
retoriaus Hakerio. Rusijoj jis bu- 

tų .pasiliuosavę nuo 'kareiviavimo, 
;et Dėdė Šamas paėmė ii pas save 

tarnauti — kupo paprastą karci- 
v'l 

Trtic tra..salation filed with the postmftsti-r 
at Chicago, III., on Ijtli day ol May 
I *> 18, as r. ,uired by tlie act ot Octobcr 6. 
1917. 
KAREIVIAVIMO AMŽUS GA- 

LI BUT PAKELTAS IKI 40 

METŲ. 
Washington, D, C. 'Atstovų 

buto kariškoji komisija ir Provost 
Maršalas Gen. Crovvder svarstč 

klausimą, ar nereikės kartais clai 
šiais metais pakelti kareiviavime 
amžių nuo 31 iki 40 metų. 

Daugelis komisijos narių mano 

kad bėgyje se':aničų aštonių mė- 

nesių reikės išle:sti įstatymas su- 

registravimui visų vyrų nuo 31 
iki 40 metų amžiaus. Gen. Crovv- 
der iki šiolei nedavė jokios reko- 

mendaojjos šiame klausime, be) 

komisijos nariai sužinojo, kad 

valdžios plianai sulyg to, kaip rei- 
kės padidinti armijas ateityje, re- 

miasi taipgi ir ant padidinimo 
amžiaus nuo 31 iki 40 metų. 

Atstovas Kahn, kalbėdamas apie 
ų klausimą, pasakė sekančiai: 

"Kiekvienas, kas tik tyrirėjr 
šios karės klausimą, žino gerai 
kad Amerikoniškai armijai neuž- 
teks 4 milijonų kareivių laike sic 

krizic. Mc.no nuomanė y fa, kad 

sulyg tokio dalykų stovio, kaip j u 

aabar išrodo, mums piiseis pas- 

tatyti po ginklu 8 milijonus vyri 
bėgyje sekančių trijų metų. "Po to 

M r. Kalni svarstė skaitlines, ko- 
kias gen. Crowder pristatė ko ui- 
sijai. T c/s skaitlinės parodo, kac 

pirma kliasa dabartinės registra- 
cijos turi išviso 2,265,000 vyrų 
iš kurių apie 2.000.000 bus tinkam, 
kareiviavimui. Iš naujos regist- 
racijos galima tikėtis pilnai 500 
000 vyrų, khs sykiu su dabartine 

armija padarys išviso 4,000,00c 
vyrų. 

Keletas komisijos narių mano 

kad kuomet pirmos kliasos vis: 
vyrai bus pašaukti, o tas atsitik- 
siąs j šesis ar aštuonis mėnesiu: 
laiko nuo dabar, tai tuomet rei- 
kėsią šaukti pirmos kliasos vyru? 
nuo 31 iki 40 metų amžiaus pir- 
miau* negu imti antros, trečios 
ketvirtos ir penktos kliasų. 

Gen. Crowder pranešė, kad da- 
bar jau pradedama sijoti 2, 3 ir 

4-tą kliasas, kad iš jų ištraukt' 
".iliakerius," t. y. tokius, kurie ne- 

turi tiesos prie tų kliasų prigulė- 
ti. Tokiu budu prie pirmos klia- 
sos tikim'asi pridėti pusėtiną skait- 
lių vyrų. 

Provost Maršalas prašė, kad 
$15,000,000 butų paskirta jo de- 
partamento užlaikymui. 

VABALAI SULAIKO 
TKAUKINĮ. 

Stockholm, Wis. — ifeurling- 
tono geležinkelio prekinis (ia- 
vorinis) traukinys susitiko su 

milžiniška debesiu vabalų ir tu- 

rėjo sustoti, nes toliaus negalė- 
jo eiti. Sutrušlkinti po ratais va- 

balai ftaip sutepė geležinklelio 
reles, kad ratai sukosi ant vie- 
tos, 'bet negalėjo nei iš vietos 
pajudinti traukinio slidžiomis re- 

lėmis. Prisiėjo nuvalyti rėles 
šluotomis ir tik tuomet trau- 

kinys vėl pradėjo eiti. 

"LAIMINGI" ŽMONĖS. 
Ncw Yorkas. — Poetai ir re- 

laktoriai yra ibene laimingiausi 
čmonės; miirdami jie neturi rci- 
calo sau galvas džiovinti, kas 
>u jų turtais atsitiiks: visuomenė 
•aprastai už jų darbus jiems 
iek užmoka, kad jie miršta pli- 
ci, kaip titr^kiškieji šventieji— 
ankiausiai biednųjų namuose, 

Ne\v Yotke vienam iš bied- 

n 
AMERIKONAI ANT VAKARŲ FRONTO 

Amerikoniški kariški inžinieriai taiso sugedusius ar šūviu sugadintus lokomatyvus 
įvrie vaikrų fronto. 

niausiu maniu ant Bovvery gat- 
vės aną dieną irado kūną ne- 

gyvo žmogaus. Niekas nei ne- 

žinojo, kas jis per vienas. J'a- 

galios pasirodė, kad tai yra Xcil 

McDonald, — poetas, rašytojas 
ir (buvęs anais hikais redakto- 
rius laikraščio vardu S c o t i s h- 
A m er i c an. J is buvo baigęs 
Edinburgo /universitetą ir prieš 
50 metų apsigyveno Kanadoje. 
Mirė visų užmirštas, 75 metų 
amžyje. 

Ir jus- apie ji gal butumėte 

negirdėję, jeigu mūsiškis redak- 
torius butų neatsiminęs, kad i; 
jis gali dasitarnauti redaktorys- 
tėj tokios pat "karjeros". 

PALIKO KŪDIKĮ VAGONE. 
Chicago. — Kuomet Illinoic 

geležinkelio traukinys (įėjo Į 
Central stotj Chieagoje, I'ullma- 
no vagone konduktorius rado 3- 
jų savaičių kudikj, guli'iitį ant 

vagono sėdynės k matomai ty- 
čiai motinos paliktą. Konduk 
torius paaiškino, kad -kudikic 
motina, kiek jis atmena, jsėde 
trau(kinin Centralijoj, 111., i 

išsėdo Effinghame, palikdami 
kūdikį. Kūdikis atiduotas Į šv. 
Vincento našlaičių prieglaudą. 

Tru;* translatinn filrd with tlie p<*tmaste! 
at Chicago, UI., on 15tli day of Maj 
1918. as reqtiired l>y tlie act of Ortoher f 
1917. 

NEGALĖJO KOVOTI UŽ 
AMERIKĄ — NUSIŽUDĖ. 
Pitsburgh, Richafrt T. .(\\ a- 

ters, 40 metų ani'žiaus vyras, sū- 

nūs F. E. Yvaters kuris yra 
prezidentu Surry Lumber Com- 
pany ir augštas urėdninkas Sur- 
ry, Sussex ir So. Farmingion 
geležinkelio Baltimorėje, iššoko 
iš lango savo kambario, kuris 
randasi ant dešimtu lubų ir už- 
simušė ant vietos. Jis paliko du 
laišiku kambaryj: juose jis nu- 

siskundžia, kad jo sveikata bu- 
vo bloga ir kad jis negalėjo pa- 
stoti Į Amerikos armiją, — to- 

dėl ir nusižudė. 

UŽGRIOVĖ DARBININKUS. 
New York. — šešiolika dar- 

bininkų tapo užgriauta, kuomet 
kasamas požeminių traukinių tu- 
nelis Įgriuvo po Flatbush ave. 

Brooklyne. Manoma, ikad ke- 
turi žmonės tapo užmušti. Ki- 
tiems gi pompuojama orą pom- 
ipomis, kad galėtų atsilaikyti 
kol prie jų ,prisikas. Užgriuvu- 
si vieta yra 100 pėdu giliai nuo 

žemės paviršiaus. 

Trii'- translatioii fil"d with thc postmastr.r 
at CllicagO, 111., on ISth rtny of May 
1018, ai re<|uirH \>y tlie act of Octohcr d, 
1917. 

DAUG IŠRADIMŲ 
ORLAIVYSTĖJE. 

Washington. D. C. Nuo karės 
pradžios tūkstančiai visokios rū- 

šies išradėjtt laužo ">au galvas, 
kai j) pagelbėjus ? Dėdei Šamui 
pasekmingiau karę vesti. Ypa- 
tingai daug įvairiu išradimų pa- 
klodama orlaivystės srytvje. 
Abelnai paėmus, šiam skyriui 
pradUota nemažiau, kaip iG.ooo 
visokiu išradimų. 

Valdžios tam tikram komite- 
tui pavesta išsijoti šituos visus 
išradimus, atmetus mepraktiš- 
•:us sumanymus, kuriuos paskui 
išmėginama. ]vairiausios rūšies 
>umanymai kasdien ateina iš vi- 
su šalies daliu. v o 1 

Truc translation fiktl with tlie postmastcr 
t Chiragu, 111.. (in Ijtli įlay oi May I01 K. ns re(|ilirc(l by tilo act ut OtluU-r C, 
1917. 

ARTI DU MILIJONAI DAR- 
BININKŲ GAUNA ALGŲ 

PAKĖLIMĄ. 
ff Washington, D. C. — tlc- 

Ježinkelių algos komisija rapor- 
tavo generališkam geležinkeliu 
direktoriui McAdoo, kad sulyg 
jos nuomonės geležinkeliu dar- 
bininkams turi buti pakeltos al- 
gos nuo i iki 43'«. Pakėli- 
mu pasinaudos 1,93^.399 darbi- 
ninkai, o algų pakėlimas atsieis 
geležinkeliams apie 300 milijonų 
loliarių Į metus. 

Komisija atrado, kad pragy- 
venimas pastaraisiais laikais pa- 
brango ant apie 40$ ir sulyg 
to pa t a/r ė pakelti darbininkų al- 

gas. Tie, kurie gauna mažiau- 
sias algas, gaus didžiausj pakė- 
limą 43%, gi tie, kurių algos 
yra didesnės, gaus mažesni pa- 
kėlimų. 

Generalis Direktorius mano 

'•a'kelti pasažieriniu tikietų kai- 
įą ant 2l/2%, 0 tavorinės kainos 
ms pakeltos gal ant 15'/<. 

Trpc transalation fileil with iho po'tinnstoi 
at Chicago, III., 011 1 mIj day of May 

11918, as required Ly thf act ut Octohcr 0, 

AMERIKOS DARBININKŲ 
PASIUNTINIAI ANT KARĖS 

FRONTO. 

\\ Londonas. — Amerikos dar- 
bininkiškų organizacijų pasiun- 
tiniai sugrįžo Londonan iš Pran- 
cūzijos, ikiur jie buvo atlankyti 
mušiu frontą. Darbininkų de- 

legacija buvo po vokiečių ugnim 
keletą sykių, bet nei vienas iš 
iii nėra sužeistas. 

\Villiam iShort, prezidentas 
Darbininkų Federacijos iš Seat- 
tle, \Vash., pasakojo apie dele- 
gatų patyrimus, 'kuomet jie bu- 
vo ant mūšio fronto. 

"Amerikos vaikinai (karei- 
viai) — pasakoja jis, — išrodo 
geram upe ir norėtų padaryti 
daugiaus negu jiems iki šiolei 
buvo leista. 

"Viskas, ką męs matėme 
Francuzijoj ir Anglijoj, patvir- 
tina musų nuomenę, kurią męs 
ir pirmiaus turėjome, kad Ame- 
rika turi stoti prie šito davbo 
su abiem savo rankomis ir ko- 

jomis. Ji privalo pavartoti vi- 
sus savo turtus ir siusti •kuodi- 
džiausį skaitlių kariumenės. Męs 
žinome, kad Vokietiją galima 
?uinušti, bet juo greičiaus Ame- 
rika nusiųs, juro greičiaus bus 
"džiabas" užbaigtas. Jis nebus 

užbaigtas, kol Amerika to ne- 

padarys, ir kiekviena pratęsta 
diena, kiekvienas sulaikytas nuo 

siuntimo (kareivis, padaro tik 

bereikalingas aukas. 
"Tokią žinią męs parvežšim 

namo savo žmonėms. Męs ži- 
nome, kad Didžioji Britanija ir 

Prancūzija atliko net daugiaus 
negu savo dalj. Jos padarė vis- 
ką, iką jos galėjo ir daugiam ne- 

gu jos privalėjo padaryti be vi- 

so civilizuoto pasaulio pagelbos 
Šita kova buvo kova už civili 

nacija nuo pat pradžios ir di- 
džiausia klaida, kokią padart 
Amerika ir kitos šalys, yra ta- 

me, kad to nesupranta nuo pat 
pradžių. 

GRĮŽTA DARBAN. 
Bethlehem. Pa. Mašin-šapio 

darbi n i nikai Bethlehem Steel 
kompanijoj buvo streikavę dau- 
5 i aus negu savaitę laiko. Dabar 
jie grįžo darban pakol jų reika- 
lavimus ištirs kariškoji darbo ta- 

a. 

True translation filcd \vilh tho postmastei 
at l'liicago, 111., mi 15lH day of May 
1918, as rc»Įuircd by tlie act ot October o, 
917. 

j Pagerbimui kritusių karėje 
I amerikoniškų kareivių Irane u zų 
patriotiška draugija vardu La 
C o c a t d e d u S o ui v e n i r 
mano paženklinti kapus visų 
amerikoniškų kareivių speciališ- 
ku kryžium, Ikuris Francuzijoj 
yra vadinamas '^kareiviškas kri- 
tusiųjų kryžius". 

Į| Vokiečiai yra panašus j 
lenkus tuo žvilgsniu, kad savi- 
r.asi sau visus pagarsėjusius vy- 
rus. Štai nesenai jie mėgino 
pasisavinti sau Anglijos i»r pa- 
saulio didžiausi rašytoją Sclia- 
kespeare (ištark; Šekspirą); da- 
bar Berlino laikraščiai surado, 
kad ir' Napoleonas buvo ne kas 

| kitas, kaip vokietys. Tok j sa- 

viniinąsį, pakelia vokietys ant- 

ropologas, pro f. ()tto Hauser. 
kuris "prirodinėja", tarp kit-ko, 
kad Napoleonas turėjo mėlynas 
akis ir pelenuotos spalvos plau- 
kus, kas anot jo ''yra charak- 

teringa vokiečiu rasei". Jo tė- 

vas esą paėjo iš '"Cadolinghi 
kas esą paimtas nuo vokiečių 
žodžio "kadeling", o jo motina 
paėjusi iš Ramolini, !kas anot 
šito profesoriaus, paeina iš su- 

gadinto vokiško vardo "Rem- 
melein." 

Panašiais išvadžiojimais gali- 
ma butų išvesti, kad popiežai 
paeina iš kaizerio šeimynos. 

|| Vilhjahnur Stefensson, žino- 
mas šiavfrės ledynų tyrinėtojas, 
kuris pernai metais buvo susir- 
gus ant llerghelio salų tifo li- 

ga, dabar taisosi išlengva, vie- 
nok negalės važiuoti antron ex- 

pedicijon. Sulyg gauto telegra- 
mo, Stefanssonas gydosi ligon-, 
butyj Fort Yukon, Aliaskoje. | 

j Amerikos žydai nutarė su- 

rinkti 15 milijonu -doliariij gel- 
bėjimui žydų nukentėjusių nuo 

karės. Šitą sumą jie išdalino 
ant valstijų, pavesdami ikie'kvie- 
nos valstijos žydams surinkti 
paskirtą jų valstijai sumą. M;i- 
rylando valstijos žydai jau su- 

rinko $500,000, -paskirtų jų vals- 
tijai. 

|| Portugalijoj išėjo aikštėn nau- 

jas suokalbis nuversti dabartine 
valdžią ir įsteigti r/aują sostinę 
mieste Oporto. Policija surado 
?,ooo bombų ii* "juodąją listą" su 

'ardais žmonių, kurie turėjo bu t i 
užmušti. 

Dalbar viskas jau ramu. 

LIETUVIU AUDIENCIJA PAS PREZIDENTĄ. 
Trur translation filnl witli tiie jiostmaster at ( liicago, 111., on 15tli day of May 1918 

is rcfjuircd by tlic act of Octobcr 6, 1917. 

Krikščionių-demokratų Taryba 
'Amerikos Lietuvių Taryba) i.j 
» ir 3 dd. gegužės turėjo \Ya- 

jhingtone savo suvažiavimą ir. 

lrauge su tuo, audienciją pas 
>rezidentą \Yilsoną. Tan susi- 
•imikiman kitų sriovių centralinių 
staigų nebuvo išpradžių kviesta 

L i 'v .paskui, i d. gegužės, teleg- 
ramų pakviesta Tautinė Taryba, 
kuri iir pasiuntė i \Yashingtoną 
savo Įgaliotini \". K. Račkauską. 

Iš raporto, kuri V. K. Rač- 
kauskas ipridavė Tarybai 5 -d. 

gegužės, pasirodo, jog tomis die- 
nomis j vyko svarbių dalykų, su 

kuriais turi apsipažinti musų vi- 

suomenė. 
Stai, čia paduodame porą iš- 

traukų iš raporto: 
''1. — Susirinkimas Am. Liet. 

Tarybos buvo šauktas apsvarsty- 
mui ypatingai ikatalikų (arba 
krikščionių demokratų) komisi- 

jos šveicaruose, žinomos vardu 

Informacijos Biuras. Sale to-gi 
buvo dar tikėtasi svarstyti vidu- 

jinius Informacijos Hiuro \Ya- 

shingtone reikalus ir 'pildomoje 
Amerikos Lietuvių Tarybų Ko- 

miteto organizacijinius klausi' 
mus. 

"Am. Liet. Taryba gavo infor- 

macijos iš Šveicarijos, jog Vo- 

kietijos valdžia išleidusi Šveica- 

rijon lietuvius (Maculevičių-Mai- 
raiiį, Smetoną, Kairį, Staugaitį 
ir kt.) tuo tikslu, kad Šveicarie- 
J'ius lietuvius patraukus vokiško- 

jon orientacijon. Iš suteiktų man 

informacijų supratau, kad užim- 
tosios Lietuvos delegatai .per- 
ti'kirintjo šveicariečius, jog tin- 

kamiausi Lietuvos forma turinti 
buti Konstitucijinė Monarchija. 
Kadangi, anot tos delegacijos 
lietuviai neturį savo kmnikaikš- 
čių Ikraujo piliečių (išskyrus vie- 

ną jau sulenkėjusią šeimyną, man 

rodosi Radvilų, ar gal Gedminų- 
Beržanskių-Klausučių), tad ir 

esąs reikalas kviesti Į Lietuvos 
Karalius koki nors svetimą prin- 
cą. veikiausiai kuri nors kaizerio 

sunų... Toki užimtosios Lietuvos 
žmonių vadovų orientacija, be 

abejonės, nėra tai visų Lietuvos 

gyventojų orientacija. Jų apsi- 
lankymas Šveicaruose ir, gal bū- 

ti. lankvmos kitose valstybėse 
kur yra lietuvių koliotvjų. gali 
labai pakenkti lietuvių (ypatin- 
gai Amerikos) kovai už Lietu- 
vos meprigulmybę, tuo labiaus 
kad Amerikos lietuviuose jau 
aiškiai nusistatė pažiūra i Lie- 
tuvos valdžios formą, reikalau- 
jant demokratinės respublikos. 
Antra-gi. są>rršiai su Vokietijos 
imperiališka valdžia, kokius mi- 

nėtieji delegatai palaiko, yra 
griežtai prišingų dalykų mums 

'kaipo Suvienytųjų \'als»ti j ų pi- 
liečiams, jau 'ne kartą ivžreišiku- 
siems lojališkumą Amerikos val- 
džiai. Akyvaizdoje tatai to fakto 
Amerikos Lietuvių Tautos Ta- 

ryba yra nusprendusi siųsti 
Amerikos Lietuvių delegaciją 
Europon, ypatingai Šveicarijon 
kur ta delegacija turėtų šveica- 
riečius supažindinti su Amerikos 
lietuvių darbais ir tomis viltimis, 
kokias Amerikos lietuviai turi 
aliantų valstybėse ir Suvienytųjų 
Valstijų valdžioje. 

''Amerikos Lietuvių Taryba 
kreipiasi ir Į Am. Liet. Tautinę 
Tarybą, kad ši paremtų suma- 

nytąją -delegaciją ir. jei tiktai pa- 

inia, paskirtų ir iš savo tarpo 
inkamą savo sriovės reprezenta? 
riją. 

"Svarini yra tai, kad tuki de- 
legacija, nuvykusi Europon, ga- 
lėtu užtikrinti Europos lietuvius, 
jog Lietuvos klausimas gaus pa- 
ramą aliantų, kurie, reikia pasa- 
kyti, ikišiol dar nėra nieko pasa- 
kę ir nieko nėra pažadėjęs lietu- 
viams. Dėl tokio aliantų tylėji- 
mo mušu klausime, Europos lie- 

tuvių mintis ir palinko Vokieti- 
jos pusėn, 'kuri daug Iko Lietuvai 
žada ir neva duoda, kad tik ati- 
traukti ją nuo aliantų ir, kuomet 
pribręs laikas, atėmus visą tai 
ką <labar duoda ar žada. Tatai 
kad Ameri'kos lietuvių delegaci- 
jos kelionir j Šveicarus mėtotų 
;u>čia, reikia iš aliantų pusės už- 

tikrinimo, jog Lietuva gali pilnai 
pasitikėti, kad jie rems Lietuvos 
aisvės reikalą. Todėlei reikia pri- 
eiti įprie Amerilkos vakližios ir iš 
jos vyriausiojo atstovo, minėti- 
nai prezidento \Yilsono, kuris 
jau nuo pat Suv. Valstijų įstoji- 
mo ij karę, yra laikomas aliantų 
sentimento išreiškėju ir nuo ku- 
rio nuomonės ir žodžio daug pri- 
klausys Taikos Kongrese. Tuo 
reikalu Am. Liet. Taryba ir rū- 

pinosi. 
'*2. — Audiencija pas Prezi- 

dentą \Yilsoną fouvo -paskirta 
ant 2 d. gegužio, 2 vai. po pietij 
Prieš paskirtąjį laiką visi susi- 
rinko pas p. George Creel, Vi- 
suomenės Informacijos Biuro ve- 

dėją, kurio tarpininkavimu ir 
maloniu, mums prielankumu bu- 
vo išsirūpinta audiencija. Čia 
bet-gi sužinota, jog Prezidentas 
negalėjo priimti delegacijos pas- 
kirtuoju laiku. 

"Po to keletas iš delegacijos 
(kun. Žilinskas, Jakaitis, Paukš- 
tis ir aš, 'kaipo Am. Liet. Tauti- 
nės Tarybos įgaliotinis) apsilankė 
pas Pirmąjį Vidurinių Dalyku 
Ministerio 'pakelbininką p. Phil- 
lips, kurio ofisui yra pavesti Va- 
karinė* (Rytinės?) Europos tau- 

tu reikalai. Gana ilgoje audienci- 
joje paaiškinta Lietuvos gyventojų 
padėjimas ir Amerikos Lietuviu 
troškimai. Ponas Phillips, užtikri- 
nę- mus savo sympatijoje, žadė- 

jo asmeniškai kalbėti apie musų 
reikahis su Prezidentu. 

Gegužės 3 -d., 2 vai. 30 min. 
Įvyko audiencija pas Prezidentą. 
Audiencijoje dalyvavo šie as- 

mens; Ščesnulevičiiia iš \Ya.~hing- 
ton, D. C., Dr. J. Bielskis, Stak- 
nevičius iš Xe\vark. Xausiedienė 
iš Chicagos, 111.. p-lė Kiziutė iš 
Pittston, Pa.. Kaupas iš \Ya- 
shington, D. C., šimutis iš Chi- 
cago, 111., Karosas iš So. Boston 
Mass., Y. K. Račkauskas iš Xe\v 
York. X. Y., ir kunigai: Jakaitis 
(jis skaitė ir adresą), Paukštis 
Žilinskas, Dobužinskas, Kemešis, 
Cibui sficas, Miliauskas ir Kasa- 
kaitis P>e lietuviu buvo <lar pp. 
G. Creel. ir rašytojas lrvin.# 

Prezidentas \\ ilsonas, išklau- 
sęs adreso, ipasa'kė labai prielan- 
kią lietuviams kalbą, kuri bus pa- 
skelbta vėliau, ikada ji pasirodys 
oficial. Suv. \' aisti jų spaudoje. 

"Audiencija užtruko per 15 
minučių. 

'Amerikos spaudoje, kaio 
"The Washington Herald" ir kt.. 
tuojaus jau ipažvmėta, Ikad Pre- 
zidentas \Yilsonas prižadėjo Tem- 

ti Lietuvių bruzdėjimą linkui j- 
steigimo neprigulmingos Lietu- 
vos valstybės, visiškai liuosos 
nuo \"okietijos, arba 'kitokios ko- 
kios valstybės jteikm ų. 

''3. Sekantis dalykas, kur rei- 
kalingas yra bendras abiejų Ta- 



rybij veikimas, yra tai užlaiky- 
mas abiejų Tarybų Pildomojo 
Komiteto YYashingtone, Ikain tai 

yra nutaręs Amerikos Lietuvių 
Seimas Ncvvr Yorke, 14 ir 15 <M- 
kovo. 

"Kadangi bendram Tarybų 
Pild. Komiteto veikimui reikia 

jo uariams suvažiuoti ir išdirbti 

reikalingos taisyklės, tad nėra 

afbejonės, 'kad Tarybos pasirūpins 
kuoveikiausiai tai atlikti. Mano 

nuomane, iniciativą tokiam suva- 

žiavimui turi kuoveikiausiai pa- 
kelti Tautinė Taryba ir, sukvie- 
tus Pi' !omojo Kotu. nariu suva- 

žiavimą, reikalauti, kad jis tuo- 

jaus sutvarkytų ir pradėtu veikti. 

"4. — Pildomojo Komiteto vei- 

kimas \\ asliin-gtone turi prasidė- 
ti tuojaus. Todėl reikia, kad 
Taut. Taryba iš savo išrinktųjų 
narių paskirtų apsigyvenimui 
Washingtone nors vieną tuo tar- 

pu žmogų, kur's veiktų ir įkalbė- 

tų visos dcmokiratų-liberalų srio- 

vės vardu. Krikščionių-demokra- 
tų užlaikoma raštinė ir toliaus 
gali buti tinkamu ir geru centru 

Pildomojo Komiteto darbams. 

"Baigiant šį raportą, norėčiau 

pastebėti, jog, mano nuomane 

Tautinei Tarybai Teikia kuovei- 
kiausiai apsvarstyti kaip klausi- 

mą delegacijos i Šveicariją, taip 
ir '.klausimą Pildomojo Komiteto 
nario -užlaikymo \Yashingtone. 
Dabar, po audiencijos pas prezi- 
dentą \\ ilsoną, prasideda nauja 
Amerikos lietuvių darbo ia/.čt 
kuri reikalaus iš visų Amerikos 

lietuvių daug pasišventimo ir 
truso. Svarbiausis dalybas bus 
nuolatinis palaikymas ryšių su 

Amerikos valdžia, nuoseklus jos 
informavimas apie musų darbą 
Lietuvos klausime, apie musų 
santikius su kitomis tautomis ir 
t. t." 

Be to teko girdėti, kad Am. 
Liet, Taryba užgiria p. Naruše- 
vičiau.; ir kun. Žilinsko parašy- 
tąjį memorialą ir leis ji išvieno 
su Tautine Taryba. 

SENAS SKAITYTOJAS. 

ANTANAS J- KALASAUS- 
# KAS. 

Ant. J. Kalasauskas yra "Lie- 
tuvos" skaitytoju Baugiau negti 
prr 25 metus — jis skaito j»i 
muo pat jos pirmo rrumerio ii 

sa'co, kad nuo jos neatsisakysią? 
kol gyvas busiąs. P-as Kala 
sauskas turi 64 metus amžiau; 
ir gyven'a dabar St. Louis, Mo 
Firmiaus jis gyveno Chicagoia 
kur jis buvo labai veikliu (hr 
Linirtku lietuvių dirvo;e. Jis pa 
vyzdžiui, buvo pirmu nariu šv 
Kazimiero Karalaičio draugijo: 
ir vienu iš .pirmų iparapijonu 
kuomet Ciiicagoje susitvėrė pir 
ma lietuvių šv. Jurgio 'parapij; 
ant Bridgeporto. 

Senam savo skaitytojui siun 
čiame kuogeriausius velijimus. 

IŠ EAST ST. LOUIS, ILL. 

Suareštavo Lietuvį už apga- 
vystes. \ ieni lietuviai savo ge- 
rais darbai* stengiasi lietuviu var- 

dą pakelti; kiti savo blogais dar- 
bais jj žemina. 

Štai ir dabar anglų laikraščiai 

mozoja lietuviu vardą iš prieža- 
sties, kad čia suareštuota tūlas 
Lcopold I'rodovicz, kurio i>olicija 
senai jieškojo. 

Brodovicz pasidavitujo daktaru 
ir gydė žmonės, daktaru nebud'a- 
mas ir laisnio neturėdamas. Bet 
apart to jis dar apgavingu budu 
rinkdavo nuo imoniit pinigus neva 

kokio ten Lietuvių Ligonbučio ir 

prieglaudos namo pastatymui, ku- 
rio niekas nei nemano statyti. 

Sakoma, ikad įvairiuose mie- 
steliuose Illinois valstijos jis daug 
pinigų tokiu budu išviliojęs. Čia 
jis pliakatais buvo garsinęs, kad 
net rengiama "Puikius Fėrus. 
N'audos ant atidarymo Lietuviš- 
kos aptiekos." 

Suareštavus jį nuvežta į Bille- 
villc ir pastatyta po $2.000 kau- 
cijos. Brodovicz yra jau senyvas, 
pražilęs žmogus, su viena akim į 
lietuviams jis sakydavosi esąs dak- 
taru ir net "Specialistu." Laike 
areštavimo p,ts jį atrasta daug 
visokiu gyduolių, jo paties ma- 

tomai, padirbtų ir daugelį visokių 
pliakatų. Keletą mėnesių jis sa- 

koma varęs savo praktiką West 
Frankfort, 111. ir kitucie mieste- 
liuose 

D. J—1. 

IŠ PHILA DELPHI A. VA. 

Šeiminės 'škilmes. Prie Susi- 
vienijimo uvių Amerikoj, ku- 
ris prasidės 'įsų mieste birže- 
lio 3 d., vietinės komisijos stro- 

piai r ngusi. 
Išdirbtas sekantis plianas pri- 

ėmimui sviečių-dclcgatų: 
Birželio 2 d., prieš piradesiant 

SLA. Seimą, bus aurengte iškil- 
minga vakarienė delegatų-svečių 
priėmimui. 'Vakarienės rengė- 
jai nei nesislepia su tuo, kad iie 
rengiasi delegatams užgavėnes 
iškelti, 'iics ne maži aus 'kai "9 
valgiai" lauks šviečiu šiame 'ban- 
kiete. Ir pastebėtinas šeimininkes 
turi vakarienės rengėjai, apie 
ką galima spręsti iš to, kad už 

visą tokią vakarienę tik $1.75 
bus rokojama. 

Ant rytojaus vakare bus di- 
džiulė Seimo paroda, kuri už- 

sibaigs prakalbomis toj pačioj 
Lietuvių Tautiškoj svetainėj. 
Čia tikimasi tai rėti žingeidų pro- 
gramą, nes kalbėtojais bus sve- 

čiai-delegatai iš įvairių miestų. 
Tas įbus panedėlyj. 

Ltarniko vakarą .rengėjai ma- 

loniai teikėsi (palikti delegatams 
— juk ir jie ne iš geležies: pa- 
silsėti reiki'a. (Jžtai sereda, ket- 

vergas ir -petnyčia vėl bus pilni 
vaišių: sercdos vakare koncertas 
po J. Jučukonio vadovyste, keti 

vergo vakare balius su šokiais 
o pėtnycioj teatralis perstatymas. 

Kuomet atsimenu, kad apart 
to viso, delegatai turės dar 9 
valandas sunkaus darbo, lanky- 
dami Seimo sc..ijas kasdien; kuo- 
met atsiminsim, 'kad ir TMD. 

Seimo posėdžiai turės atsibūti 
U10 pačiu laiku, tai ne mku bus 

suprasti, kad delegatams jau da- 
bar iški.lno reikia rinkti ir taupin- 
ti ir čėdyti visą energiją, kokią 
jie tik gali susirinkti. 

1 
Philadel'phiečiai ilgai neturėjo 

SLiA. seimų ir nekantriai laukia 

šitų retų iškilmių. 
Koresp. 

"Garden Sass 
S esvcs "Whc«i for Soldicr Bcy* 

ABUDU PA RUJOTAI. 
Ir tas, kuris su durtuvu vokiškas tranšėjas ima, ir tas, kuris su kapliu daržo "tranšėjas" ima, kad daugiaus maisto butų—abudu darbuojasi karės išlaimtumui. 

amammmm 

IŠ MCKEES ROCKS, PA. 

Blogi laikai kaip-kam. — Čia 
atsitiko tas, kas netankiai pasi- 
taiko. Tūlas lietuvis atsisalkė 
pirkti laisvės tbondsą, 'kuomet ji 
prie to kalbinta. Tuomet tos pa- 
čios dirbtuvės darbininkai atėjo 
pas jj j namus, ištraukė iš lovos 
ir vienmarškinį nusivedė j šapą. 
Čia jj vėl '"paprašė" paskolinti 
Dėdei Šamui, perkant nors vie- 
ną bondsą uiž $50.00. Bet šito 
žmogaus 'butą didelio įpriešginio: 
jis atsisakė. Darbininkai tuomet 

pradėjo manyti, kad jis nei Dė- 
dės Samo turbut nemyli, jeigu 
nenori jam pagelbėti. Kad per- 
sitikrinti apie lai, liepė jam pa- 
bučiuoti šios šalies vėliavą, 'bet 
vyras buvo užsispyręs kai mulas 
ir atsisaikė i<r tai padaryti. Tuo- 
met darbininkams jau 'buvo aiš- 
ku, kad jis už šią šalį "ncstikįna" 
ir todėl mutarė jam duoti pamo- 
kinimą: išmalevojo ji ir plunks- 
nomis aplipdo, o paskui 'kai meš- 
ką ant virvės miesto gatvėmis 
vadžiojo. Po to viso dar 30 die- 
nu kalėjimą vyras gavo, ir pasa- 
koja, kad jo visai nepaleis net iki 
karės galo. 

O iš to viso toks yra pamoki- 
nimas: "Prieš vėją nepapusi" — 

šita šalis davė mums prieglaudą. 
ramyl>ę ir laisvę geresnę negu 
caro naguose turėjome. Šita ša- 
lis dabar kovoj 1 už savo ir visu 
tautu laisvę; šita šalis kovoja ir 
už tai, Ikad Lietauva ibutų laisva 
ir laiminga, todėl ir musų visu 
šventa priedermė yra jai 'gelbėti 
kas kuom gali. Žmogus, 
kuris nori, kad kiti už jj kraują 
lietų ir sunkenybę neštų ir kuris 

pats piic to neprisideda nėra 

daug vertas nei čia Amerikoj 
neigi jis butų daug vertas Lietu- 

voj. 
Lietuvos' Skaitytojas. 

IŠ WORCESTER, MASS. 

Milžiniškas koncertas. Gegužio 
5 d. tapo surengtas gražus dailės 
vakaras. Šitą vakarą surengė Am. 
Liet. Tautinės Sandaros 16-ta 
kuopa, ir Worccsterio Liet. Be- 
nas A. O. II. salėje. 

Vakaras buvo dailus ir įdomus 
ir visa publika buvo užganėdinta. 

i'rogramas prasidėjo muzika; 
VVorcesterio Liet. Ben'as gerai at- 

sižymėjo savo gabumais, išpildy- 
dama* labai gabiai keletą klasiškų 
veikalėliu. 

Xors abelnai visi veikalai gerai 
pavyko ir publikai patiko, bet ge- 
riausia buvo Siiiigriežta "Perfect 
Day" — kvartetas. P. Bliu džius 
ant korneto ir gi gerai pagrojo. 
Duetai panelėms Tropiutėms 
taipgi gerai nusisekė. Bet daug 
geriaus išėjo p-lės P. T ropių t ėf. j 
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solo "Tamsi Naktis." Taipgi pa- 
sižymėjo gerai ir solistė p-lė lz. 
Avietinaitė — soprano, sudaina- 
vusi "Bernytis į karę jojo" ir 
"Gėlių Dainą" (iš operos "Faust"). 

Šios panelės yra pagražinimas 
\Vorscster lietuvių scenos. 

Toliaus dainavo žinomas \Yor- 
cesterio solistas p. P. Skrickis; 
jisai išpildė sekančius numerius: 
"Ant marių kranto," "Ko Vėjai 
pučia" ir "Sveiki broliai Daini- 
ninkai." šisai solistas, kuriam ga- 
biai akompaniavo p. St. Šimkus, 
publikai tikrai patiko. 

Ant galo p. St. Šimkus, žinomas 
musų kompozitorius, pasakė pra- 
kalbą. Jojo prakalba labai patiko 
visiems — tiktai lietuvių bolševi- 
kams ir polskicms endekams ne- 

patiiKo, nes tokios rūšies žmones 

išgamomis pavadino. |Iš kitu laik- 
raščių matyt, kad ir dar kitiems 
nepatiko. Red.J P-as Šimkus 
•puikiai nupiešė lietuvių ireikala- 
vimus neprigulmingos laisvos Lie- 
tuvos. 

Publikos buvo apie 500; užsilaikė 
gražiai. Ant užbaigos visi atsisto- 
ję užtraukė Tautos Mvmną. 

V. M. Čeh—kas. 

IŠ RAYMOND, WASH. 
Auka Lietuvos Laisvei. — Ba^ 

laiulžio 14 d. buvo susirinkimas 
D. L. K. •Gedimino 'draugijos. 
Jis įvyko M. Titlikio narnose. 

Išviso šita draugija turi apie 15 
narių ir į šj susirinkimą atvyko 
apie desėtkas narių. Bet nereiik 

spręsti pagal marių skaitlingumą 
— reik spręsti pagal jų tautinį 
susipratimą. Mažas bivrelis gerų 
tėvynainių, susipratusių lietuvių- 
dąrbininkų -daugiau padaro negu 
minia tamsių a riba sugėdinsiu 
žmonių 

Ir šitame •susirinkime geri su- 

pratlvvi tautiečiai Lietuvos ne- 

užmiršo. 

Draugija iš savo iždo paauka- 
vo Lietuvos laisvės išgavimui $10 
oo. o susirinkusieji nariai da»r ir 
nuo savęs primetė, taip ikad iš 
viso susidarė $16.50, kuriuos ir 
siunčiame per '"Lietuvos" iredak- 
cijjj j Lietuvos 'Neprigulmybės 
Fondą. 
Aukavo sekantieji nariai: 

IPo $1.00 A. Andrijauskas, M. 
Malalkas, A. Skrebutias ir J. ^kre- 
buas. Po 5o centų: A. Dailidėnas. 
A. Taraltįis, P. Tidifkis, A. Ma- 
sionius ir ir M. Lapeikis. 

[Šias aukas gavome ir sykiu 
su kitomis priduosime L. X. Fon- 
dui. Už pasidarbavimą ačiu jums 
tariame męs ir dar didesnį ačiu 

pasalkys musų tėvynė. Redakcija]. 
A. Andrijauskas. 

IŠ EAST CHICAGO. ILL. 
SLA. prakalbos. Gegužio 5 d. 

čia atsibuvo SLA. 89-tos kuopos 

* THURSDAY i 
ojte mjeai. 

VHEATLESS 
cn MO mVKAU CJIM-KEK*. 
nmr ai skeaKTAST KX*>t 

OOUTAIMIHO VHE/iT 

prakalbos. Žmonių buvo prisirinkę 
neperii'augiausiai, bet susirinkusie- 
ji 'klausėsi su atyda. 

Kalbėtojas, p. S. Kvietkauskas 
iš Chicagos, pirmiausiai aiškino 
apie naudingumą prigulėjimo prie 
SLA., o paskui kalbėjo apie Lie- 
tuvą, lietuvius ir apie jų tauti- 
nius reikalus. Prie tos progos 
ragino mylėti savo tėvynę ir dėti 
aukas Lietuvos laisvės išgavimui 

Jeigu visi lietuviai sukrusime 
jeigu aukų nesigailėsime, sakė 
kalbėtojas, tai po karės Lietuva 
bus laisva ir pilnai neprigulminga. 

Žmonėms labai šita prakalba 
fatiko, nes pridavė jiems dau- 
giaus energijos, paragino juos 
prie geresnio pasidarbavimo, (leis- 
tina butų, kad panašių prakalbų 
mūsų miestelyj butų daugiau; 
iki šio laiko čia buvusie kalbėto- 
jai neprisimindavo apie tokius 
reikalus. 

Ten Buvęs. 

IŠ PITTSBURGH, PA. 
* 

Koncertas ir teatras. Vietine 
Vyčių 9-ta 'kuopa surengė vaka- 
rą balandžio 28 d.—Programas 
susidėjo iš 20 mumerių — iŠ 
dainų, deklemacijų ir lošimo. 

Abclnai paėmus, vakaras nu- 

sisekė neblogiausiai. Išskyrus 
kai-Jkuvriuos lošikus, visi atliko 
savo užduotis pusėtinai gerai. 
Neku'riems lošikams reik atkreip- 
ti atydą j tai, kad savo balsą 
■geriaus valdytų ir aiškiau kal- 
bėtų, Ikad publika galėtų juos 
girdėti ir suprasti. Iš kitos vėl 
pusės reik ir puibliką .papeikti, 
nes huvo flikčiai tokių, kurie 
manė, jog į jomariką, o ne j 
teatralj vakarą atvyko; jie 'ne- 

mokėjo ramiai užsilaikyti. 
Gerai nusisekė lošimas kome- 

dijos "Namai pragarai". Loši- 
kai čia pasižymėjo labai gerai, 
ypač J. Lutkoševičiius Miko ro- 

'ėj ir (A. Lukoševičiutė Magdės 
rolėj. 

uainos, Icurias atliko parapi- 
jinis choras po vadovyste var- 

gonininko S. Ali'Ukonio, gerai 
nusisekė. Publikos buvo apie 
Iketuri šimtai. Milijonierius. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 
Lietuvių paroda.' Philadelplii- 

jos lietuviai, sykiu su kitomis 
tautomis, nemažai pasidarbavo 
laike Trečiosios Laisvės Pasko- 
los. (Dr. E. G. Klimas, buvo 
Lietuvių divizijoj prezidentu ir 

vedėju didelių prakalbų, atsibu- 
vusių Garriok teatre. 

Lietuvių mass-mitingas—vie- 
nas iš didžiausių šios kolionijos 
l'etuvių istorijoj — pasisekė la- 
bai gerai. Iš angliškų kalbėto- 
jų pažymėtinas yra M r. Clinton 
Rogers \Voodruff, kuris m u pie- 
šė Lietuvos padėjimą po vokiš- 
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ku jungu ir kuris pažymėjo, 
kad vokiečių sumušimas šioje 
kovoje yra taip svarbus lietu- 
viams. kaip k amerikonams. 

"Šita karė — sakė kalbėtojas 
-• yra vedama kaip .ui laisvą 
Lietuvą, taip už šios šalies ge- 
rovę". 

Mass-mitingą atidarė angliš- 
ka ir lietuviška praikalba Dr. E. 
G. Klimas, kufiam reik tarti 
padėkos žodžius už suorganiza- 
vimą lietuvišku draugijų. P'rieš 
mitingą lietuviai turėjo parodą 
ant Broad st.. ir daugiaus negu 
trjs tūkstančiai vyrų maešavo 
eilėse. 

Plii ladel'phijos lietuviai, kaip 
matyt iš dar neužbaigtų j'kait- 
linių, išpirko laisvės bondsų už 
apie $80,000; tikimasi, kad vis- 
ką krūvon sutraukus, pasidarys 
pilnas $100,000.00. 

Vietiniuose angliškuose laik- 
raščiuose buvo ilgoftci aprašymai 
apie lictm-ių darbavimąsi. Tas 
yra gerai: lietuviai vis žymes- 
nę vietą sau iškovoja tarp kitų 
tautų, o tas labai daug prigelbės 
ir įprie išgavimo laisvės Lietu- 
vai. Visi kurie toje linkmėje 
darbuojasi, užsipelnija didelės 

į padėkavonės. Juozas Ja—čius. 

IŠ CAMP LEE, VA. 
Iš kareivių gyvenimo. Nese- 

nai pribuvome čia Dėdei Šamui 
patarnauti. Lietuvių kareivių 
yra čia nemažai, — bus apie 
200, nors tikros slkaitlinės nete- 
ko sužinoti. Negerai tik tas, kad 
11c visi lietuviai prisipažįsta lie- 
tuviais esant. Nekurie pasiduo- 
da paliokais — kas jau ištikro 
sarmata, o Ikiti vėl 'gėdijasi savo 

paėjimo. 
Butų laibai malonu gauti jūsų 

laikraštį "Lietuvą", arba kokių 
nors lietuviškų knygučių pasis- 
kaityti, tai liuosu laiku uiebutų 
taip nuobodu1, o apart to, norisi 
žinoti apie Lietuvą, apie lietu- 
vius ir jų judėjimą—Iką jie daro 
ir kaip darbuojasi. 

•Valgį čia mums duoda gerą 
ir kiek tik nori—užtenka. Kas- 
dien cinam ant muštro ir po 
Virginijos girias besitrankom. 
Žmogeli, išsilakstęs, išsimartkš- 
tines, turi apetitą kaip jautis, 
bet valgyti, kaip minėjau, už- 

tenka, nes Dėdė Šamas savo vai- 
kus prižiūri 'gerai. 

M. Š. Kareivis. 

IŠ WEST FRANKFCRT, ILL. 
Darbai ir t. t. — Šiose apie- 

linkėse darbai eina šiuo laiku la- 
bai gerai. Uždarbiai neblogi, nes 

žmonės -padaro nuo $5.00 iki $8 
oo i dieną. Butų, vadinasi, visai 

gerai, kad tik klimatas butų geres- 
nis. Brt kilimatas čia nekokis: 
žmonės serga drugiais ir maliarija 
ir vanduo čia taipgi blogas. Taipo- 
gi žmogus jautiesi nei sveikas, nei 
ligotas, ir mūsų žmonės ilgai čia 
neužsisėdi — išvažinėja j kitas 
vietas, 'kur oras patogesnis. 

Kaip teko girdėti, netrukus žada 
\Vcst Frankfortiečius apleisti ir 
Juozas Jusevičius, vienas iš darb- 
štesnių ir apšviestesnių šios ko- 
lionijos lietuvių. B. 

IŠ SO. OMAHA. NEB. 
Laike paskutinės Trečiosios pas- 

kolos vietiniai lietuviai dikčiai čia 
•pasidarbavo. Ypatingai kun. A. 
Tamoliunas, likusis čia vietoje kun. 
Jurgio Jonaičio; išvažiavusio Dė- 
dei Šamui tarnauti, dabar ener- 

giškai darbavosi, ragindamas lie- 
tuvius pirkties Laisvės Bondsų 
Pats į>o namus vaikščiojo ir ragi- 
no. Kiek lietuviai bondsų išpirko, 
to dar neteko sužinoti. 

Kun. Tamoliunas, kaip tenka 
girdėti, ragina vistis lietuvius gra- 
žioje vienybėje dirbti, kad iš to 

butų nauda ir patiems žmonėms 
ir Lietuvai, kuri dabar reikalauja 
didelės paramos iš visų lietuvių. 
Kun. Tamoliunas pagyrė T M D. 

leidžiamus raštus, tik "Kultūros 
fstoriją" kritikavo. A—Ž. 

IŠ DETROIT, MICH. 
Prie Dėdės Šerno vakaro. — 

Penkios vietinės draiugijos ren- 

gia didelį vakarą, 'Dėdės Šerno 
raštų išleidimo naudai. Yalkaras 
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atsibus I. A. S. svetainėj, ant 

kampo 24 ir Michigan gatvių, 
gegužio 29 d. 

Vakaro programas bus sekan- 
tis: Bus paskaita apie Dėdę 
Šerną ir jo darbus; paskui bus 
dainų, muzikos ir •ddkliamacijų, 
o po to bus šokiai ir žaislai. 
Vakaro 'pelnas skiriamas išlei- 
dimui L. Šerno raštų. 

Šio vakaro rengimu užsiima 
sekančios draugijos:. TMD. 68- 
ta kuopa, SIjA. 21-ma 'kuopa, 
Am. Liet. Tautinės Sandaros 
29-ta "kuopa. Lietuvių Piliet. 
Kliubas ir Lietuvių Mokslo ir 
Literaturps Draugija. 

Gegužio 18 d. vakare atsibus 
TMD. 68-os kuopos šeimyniška 
vakarienė Fraternity Hali, 140 
First st. Rus ir šdkiai. Įža'nga 
$1.50 porai. J. Draugas. 

Žinios Žineles. 
Brooklyn, N. Y. 

= iSLA. 126-toji kuopa išrin- 
ko sekančius delegatus į busi- 
mąjį SLA. seimą Philadelphi- 
joj: K. V. Račkauslką, J. M. Da- 
nielių ir Pr. :Butkų. 

SLA. 213-toji (kuopa išrinko 
delegatais: J. Ambraziejų ir P. 
Norkų. 

Viktoras Spirguleviėius, brook- 
lyn ietis, tapo sužeistas Francu- 
.zijoj. 

Cleveland, Ohio. 
= Ona Gruodžiutė, jauna lie- 

tuvaitė vos 16 metų amžiaus, 
nusižudė, paleisdama sau šūvį 
krūtinėn. Priežastįs nežinomos. 

Waterbury, Conn. 
^Lietuvių Dramos Draugija 

"Varpas" 'nutarė iš savo iždo pa- 
aukauti $25.00 išleidimui Dėdės 
Šerno raštų. 

Iš šios draugijos išvažiavo ka- 
riuinenėn šeši nariai. 

Lawrence, Mass. 
= Čia smuklininkai pakėlė 

kainas. Stiklas alaus dabar yra 
10c., o degtinės — 25 c. Sako- 
ma, saliunai dabar aptuštėjo, nes 

augštos kainos iššaukė — ''strei- 
ką". 

So. Boston, Mass. 
= Mikas Petrauskas, žinomas 

lietuvių kompazitoriius ir Lietu- 
vių Muz. Konservatorijos savi- 
ninkas, perkėlė savo konservato- 
riją j savo namą. ikuris randasi 
prie 769 Broachvay gatvės. 

Newark, N. J. 
--= Vietiniai lietiniai išpirko 

Laisvės bondsų laik paskutinės 
paskolos, už apie $10,000.00. 

New Britain, Conn. 
= Išlydėjimui 14 lietuvių, iš- 

važiavusių kariumenėn, Skrituls- 
iko salėje buvo surengtas vakarė- 
lis. Nusiųsta Washingtonan jų 
vardu rezoliucija. 

Lawrence, Mass. 
= Lai.ke pralkalbų prisirašė 

prie TMD. kuopos 11 narių. 

Fitchburg, Mass. 
= Pranešama, kad du lietu- 

viai girtudkliai pastojo ikelią J. 
Tamulioniui, norėdami jam už 
ką tai atkeršyti. Nepasisekė. 
Tamulionis vieną sumušė, o 'kitą 
už pakarpos nusitvėręs perdavė 
policijai, kur jis gavo 2 sąvai- 
tes kalėjimo ir dar $5 bausrrvčs. 

Paterson, N. J. 
= Čia tapo surengtas aliati- 

tų. arba tal'kininlkų bazajras. Yra 
ir lietuviu skyrius, kuris, sako- 
ma, •gražių jeigu padarydavo 
kas vakaras. Daug jame dar- 
bavosi p. Falti'naitis ir ip-lė 

Venckaitė. 

Shamokin, Pa. 
= Mirė Pranas (Baloms. Pri- 

gulėjo prie šv. Jurgio draugi- 
jos. 

Daugelio korespondencijų ne- 

galėjom sudėti šiame numeryj. 
Bus sekančiuose. 
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Vist laiškai, korespondencijos Ir 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo but.i pažymčtl auto- 
riaus parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
savo tikrą pravard? Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija paslueka sau teisę pri- 
siųstus jai rankraščius taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui, bus jam gra- 
žinami tik tuomet, jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
808 ženklelių. 

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

Apžvalga* 
True transUtion fiied with the poitnmter 
at Chicago, II!., on IStli rf.iy of May 
1918, as re(|uircri l>y the act uf Octobcr t>, 

1917. 
KAIZERIŠKA 

"NEPRIGULMYBĖ 

Telegramai praneša, kad šią sa- 

vaitę kaizeris išleido prokliamaci- 
ja, kurioje jis pripažįsta Lietuvos 
•" p.'igulniybę. 

Kaizeris yra puikus vyras. Bet 

pirmiaus negu jis mūsų padėkos 
su.sii'auks. .pažiūrėkim, kokia ta ne- 

prigulmybė yra. 
Lietuva (butų amžinai surišta su 

Vokietija politikoje, pramonėj ir 
visame kame; Lietuvos tvirtovės, 
Lietuvos geležinkeliai turėtu buti 

Vokietijos kont. jlėj; Lietu 
vos kariumenė butu, žinoma, iš 

lietuvių, bet komanda butų vokiš- 
ka ir 'uficierai vokiečiai—lietuviai 

turėtų garbę buti tiktai paprastu 
pašaru kanuoloms. 

Lietuvos politiku vestų, žinoma, 

Vokietija; Lietuvos pramonę lie- 
i vi'ai turėtų progą kelti ir platin- 
ti.—pirkdamie-i viską nuo vokiš- 

kų firmų ir per vokiškus bankus 
(išnaudojimui ir pavergimui Lie- 

tuvos pramonės Vokietija jau su- 

tvėrė tam tikrą oficialį departa- 
'entą, apart jau buvusių privatiš- 

!<ų organizacijų). 
Lietuvos žemdirbystę galėtų ves- 

ti lietuviai—pa tol, pakol jiems t$ 
leistų laryti vokiečių valdžios pri- 

!::r kolionistai. kurių pora mi- 
-,i; Vokietija žada parsitraukti 

■ n^.jos į Lietuvą. 
.jausimas kasgi lietuviams be- 

rt. nepriguln.ingo? Gal tik vieua 

dusia, bet ir to užtikrinimo nėra, 
n-s prie tokių išlygų į 50 metų 

•bartinėj Lietuvoj gal nei jų dva- 
•tos neliktų: silpnesnės dvasi s 

lietuviai, utruškinti vokišku spau- 
dimu, pavirstų j vokiečius; kiti-gi 
tur«*.ų ai' eisti savo tėvų žemę ir 
r'i svietau ubagauti. 

I ai yra "neprigulmybė," kuriį 
kaszcris siūlo Lietuvai. Ir už ai 
dar kokio atlyginimo geidžia? Jis 
geufc/ia, kad Lietuvos žmonės už- 

M'it.ų :au tnilia clus rublių išmo- 
K-- ui Vokietijos kariškos sko- 
los... Vadinasi, kad Lietuvos žmo- 
nfh po ta našta išsyk sukluptų 
taip, kad nei apie atsikėlimų nega- 
Ittų pamanyti. Jis gal dar ma- 
no suformuoti ir lietuvių pulkus, 
kad juos isskerdus ikovoje su 

rautomis, kurios tikrą laisvę gi- 
na. 

Kitais žodžiais tariant, kaizeris 
ittlo Lietuvai vergiją ir saužudys- 

tę, pridengdamas ją "neprigultny- 
liės" vardu. 

Ar lietuviai pasigaus ant šilo 
gremėzdiško kriukelio, kuriuo kai- 
zeris meškerioja? Ar jie sutiks 
su TOKIA "nepriguhrybe?" 
ŽrtiOgU', turėtų buti iš proto iš- 
ėjės. kuris pats sau mirties dekre- 
tą pasirašytų. Kaizeris nori, kad 
lietuviai lygiai tokį dekretą sau 

pasirašytu, panašią "neprigultnybę" 
priimdami. Kaizeris, kareivišku 
čebatu prisimynęs parblokštą ant 
žemės ir bejiegę Lietuvą, gali jai 
(l'aug -per gerklę perkimšti, bet jis 
tikrai neperkimš lietuviams t<^kios 
"ncprigatlmyl)€s." Lietuva neis j 
joki.is "amžinas unijas" su Vokie- 
tija, ar su kokia kita svetima tau- 
ta—tai vienU. Ji jau užtektinai tu- 
rėjo "amžiuos unijos" su Lenkija, 
per ką vos nenuėjo į "amžiną" ka- 
pą. Antra gi, lietuvių tauta, pil- 
nai atbudusi prie laisvės supra- 
timo, vergijon nelys. Jeigu ji 
turi žilti, ji žus su plevėsuojan- 
čiomis laisvės vėliavomis, žus ko- 
voje už savo laisvę ir neprigulmy- 
bę pim .aus, negu tokią vergiją iš 
savo liuosos valios priims. 

Bet męs tikimės, męs esame per- 
sitikrinę, kad lietuviai susilauks 
dar 'kitos prokliamacijos—kuomet 
juodam vokiško milifarizmo arui 
bus nusukta galva ir kuomet Lais- 
vės ir Demokratijos vėliava užple- 
vėsuos Kcrline. 

O tas bus, tn<* įvyks, kad ir dar 

iii, tris, penkis ar dešimts metu 
reikėtų kariauti. K'aizeris gali lau- 

žyti nelaimingą. Lietuvą ant kan- 
kinimo rato; žmonių kankinimu ar 

apgavystėmis jis gali ištraukti iš 

jų net "sutikimą." Bet jokia su- 

tartis, padaryta .per prievartą, ne- 

suriš lietuvių. 
Dirbkim tik visi kiek galėdami, 

kad tą tautų Herodą, sėdinti Rer- 

line, greičiaus .pasiektų teisybės 
ranka. 

ŠLIUPAS GRĮŽTA AMERI- 

KON. 

P-nas V. K. Rračlkauskas pra- 
neša, kad l)r. J. Šliupas gegužės 

6 d. sjėdo ant laivo ir grj/.ta iš 

Euro[*>s atgal Amerikon. Žada 
•pasiekti Anierikos apie 18 d. šio 
mėnesio. 

L>r. Olimpas išbuvo Europoj 
apie metus lai'ko. išpradžiu bū- 
damas Rusijoj, gi vėliaus Stock- 

holtne, Švedijoj. Laike savo bu- 

vimo Europoje, Dr. Šliupas daug 
[rūpinosi Lietuvos laisvės Įgijimo 
reilkalais ir tuo žvilgsniu yra 

daug -pasidarbavęs, kaip tas jau 
buvo matytis iš jo laiškų, tilpu- 
sių "Tėvynėje" ir kaip paiškės 
iš jo raporto, jam pačiam su- 

S^us- 4- -.*.*1. 

Belaisvių Kankinimas Vokietijoj. 
Laiškas Lietuvio, ištrukusio iš nelaisvės. 

Tn* t.anslalion f ilori with tlie postma«tcr 
at Chicago, III., on 15rh «lay of May 
1918, m reųuircd by tlic act of Octobcr 0, 
1917 

Apie vokiečiu žvėriškus, ne- 

žmoniškus pasielgimus su belais- 
viais ir civilistais jau daug buvo 
rašyta, bet štai gavome laišką 
ir nrno lietuvių, .buvusiu volkiš- 
kos nelaisvės pekloje ir ištruku- 
sių iš jos. Šiurpuliai žmogų ima, 
skaitant nežmoniškus belaisvių 
kankinimus. 

Laišiką įrašo trjs lietuviai, pa- 
bėgusie j Ilollatidiją ir dabar 
esantieji Rotterdame. Laiškas 
yra rašytas i d. gruodžio 1917 
tn> ir adresuotas Lietuvių įga- 
liotiniui Kopenhagenc, p. Jurgiui 
Sarickiui. Žemiav.s paduodame 
jj ištisai. 

* + 

"O dabar aš, Am tanas Savic- 
kis ir mano brolis Jonas Sa- 
vickis, ir Jonas Elsbergas, kuirie 
Lietuvoj gyvenome Kauno gu- 
bernijoj, Raseinių paviete, Kalnu- 

jų parapijoj, sodos Pašalotne. 
Męs esame paliegę nuo kares it 
šį laiką gyvename Hollandijoje, 
mieste Rotterdame vargingame 
padėjime. 

Laimingi buvo Lietuvoj. 
O dabar, aš apipasakosiu vi- 

•uis musų vargus, kurie nuims 

atsitiko. Gyvenome Lietuvoj 90 
tėvelių sparnui; nežinojome, kas 
Ui yra vargas, kas tai lyra 1>ė- 
da. C) kai užėjo ant musų tė- 

vynės vakietys, tai mus nuvar- 

gino ir siuutiagino. 
U^žėjo vok iety s j musų kraštą, 

suėmė mus į nevalę, musų sese- 

ris "išrobavojo" ir musų nami- 
nes naudas atėmė. Atėjo vokie- 
tys j musų namą. Pirmas žo- 
dis, pratartas ant musų buvo: 
"Prakeikti šnipai" — ir pradėjo 
po 'namus rrmsų vaikščioti ir 
rinkti visus jaunus vaikinus, o 

kai surinko, tai nuvedė .prie vo- 

'ikiečių komendanto ir pastatė vi- 
sus j vieną eilę iir liep^ visus 
sušaudyti. Air paskui 'komen- 
dantas pasakė: "Reik juos rnu- 

čyte-mimučyti." 

Rišo prie medžių. 
Vokiški kareiviai žaras mumis 

paėmė ir pririšo prie mcdž:ų 
ir pastatė po 'kulnimis plytas ir 
taip laikė 12 valandų prie me- 

džio, ir vis kareiv:ai mu*ė. 
C) paskui varė mus j Vokie-J 

tiją, — tokia mada, kaip pirm 
2000 metų. Kaip žydai Kristui 
uždėjo kryžių ant pečių, tai ; 

mums 'litivo uždėti toiki maišai 
po 160 svarų sunkumo ir vo- 

kiečių vaikai mušė su akme- 
nimis ir vis r.-»«ikė; "t'rakeikti 
Rusai," o katrie Mestenjė tų 
maišų nešti, tai r.ur> kareivių 
tapo mušti. 

v; 'pasKUi uždare j mažą kam- 
barį j tvartą suvisai uždarė 60 
vyru, ir neda"ė valgyti 4 die- 
nas. Penktą dieną davė 2 ža- 
les ir supuvusias bulves. Ir te- 
nai įpralaikė 5 nedėlias. Mažai 
musų liko gyvy. 

Vežė kai gyvulius. 
O pasHoui vežė j nevalninkų la- 

gerius; j kožną vagoną pasodino 
60 vyru — kiek tiktai galėjo 
išsitekti ir vežė 3 sutkas — <be 
kokio perstojimo, ir nei šalto 
vandens nedavė, — <katras no 

rėjo savo reikalą atlikti tai tu- 

rėiįp atlikti j kelines... 

Atvežė j lagerius Skalmižica. 
Ten buvo (kareiviai ir "val'ni", 
—moterį s ir merginos. O lage- 
riuose buvo toksai užlaikymas: 
gulėjimas buvo ant žemės, o 

valgyti davė neskustas dvi bul- 
ves su šiltu vandeniu užpilta ir 

vakare kavos i kruželį ir duonos 
20 gramu. Ir tkožuią ryt.'į at- 

bėgdavo kareiviai ir mažos služ- 

bos aficierai; jie turėjo ranikose 
sudžiovintus mėšlus ir 
su tais mušė mumis ir musų 
brolius. O merginas ponevalei 
"robavojo", užsidarę j barak;j, o 

mušu mueynė, <larbas lmvo 
toksai: nešdavome -plytas 3 vers- 

tus tolumo, o katras neišsten- 

gė, tai nuo kareivių gaudavo 
nrušti i<r tį diemj valgyti neduo- 
davo. 

Mainose kai vergais dirbdavo. 

O 'kai lageriuose darbą pabai-i 
gėm, tai mane nuvežė j mainas 

į Westfalijn. Mane paėmė ne- 

laisvėn 1915 metais balandžio 
12 d. Tilžės mieste; pralaikė 5 

nedėlias, o lageriuose 3 mėne-.' 

sius. Rugpjūčio 7 d. mumis at- 

vežė j mainas. Dirbau i>ki 1916 
m. vasario mėnesio, o prie to 

darbo 'buvo tokia myčynė: 

Jeigu žmogus katras apsirgo, 
tai vokiečių kareiviai mušė su 

gumine šlevka ir keikė "Par- 

.'lukti Russ." O paslkni įvedč 
i skiepą ir prileisdavo vandeny 

v'ieną metrą gilumo ir pastatė į 
ą vandenį ir laikė ipakol visai 

įuslabnėjoniie; tada (išvilkdavo 
autkan, o ikai biškj pradėdavom 
itsigauti, tai dar mušė su gumi- 
ne šlevtka ir valgyti neduodavo. 

Du sykiu bėgo. 

O paskui sužinojome, kad ne- 

oli yra Hollandija. Vieną kar- 

tą bėgome ir 10 dienų ant ke- 

lio buvome. Atėjome ant gro- 

nyčios. Bet vėlei sugavo vo- 

kietys, sugavo ir įmetė j kalė- 

jimą ant 20 dienų; paskui vė! 

narvežė prie to -paties darbo 

kurį dar dirbau vieną mėnesį, — 

ir vėloi bėgau. Škiom sykiu iš 

"jėgau į H"oJlandiją. Tas buvo 

191/ metuose 3 d vasario, ii 

atvažiavome j miestą Rotterda- 

iią. Prie Rusiško konsulio gy- 
venom vieną mėnesį gerai, opas- 
<ui atvažiavo nuo i d. gegužio 
iydišl'as komitetas ir mus pa- 

imė valdyti. Prie to žydiške 
comiteto buvo 3000 lenkų ir 5r 

ietuvių, kurie yra Ink. šiai die- 

įai. Lietuviai yra dideliai nu- 

skriausti nuo lenkų ir žydų. Ne 

>etekę kantrybės daugelis užsi- 

ašė j Francuziją į legijontis. 
Aš, Antanas Savickis i»r Jo- 

nas Savidkis ir Jonas Elsbergas 
esame vienos sodos ir sykiu ipa- 
ėniė vokiety s j nelaisvę) ir vie- 

ną darbą dirbome, vieną 'kančią 
kentėjome, iir sykiu į Hollandiją 
išbėgome. Čia yra visti parašas: 
•(F) A. Savickas, (2) J. Savic- 

kis (3) J. Elslbergas. Šį įkartą 
neturiu daugiau ką rašyti. 1 

Su pagarba, 
^ 

Antanas Savickis. < 

^*1 Įf Įjj IT. Perdėtinis. 5 

Dėlei Lietuviu-Latviu Respublikos. 
Ar galimas yra toks dalykas, 

kad įvyktų viena valstija, susi- 
dedanti iš dviejų kaimynių ir 
broliškų tautų — lietuvių-latvių 
respublika? Šitą -klausimą su 

užuojauta svarstė ne sykį 
kaip mūsų, taip ir l'at- 
vių vyrai. Vienok, tu<rbut, ma- 
žai kas tuo klausimu taip įdo- 
mavo ir mažai kas taip drūčiai 
jį užtardavo, 'kai]) Dr. Jonas 
Šliupas. 

Pastaruojiui laiku Stockholme 
išėjo jo knyga vardu "Lietuvių- 
Latvių Respublika ir Šiaurės 
Tautų Sąjunga", — vienintelė 
iki šiol šios rūšies knyga, pla- 
čiai gvildenanti šį klausimą — 

Lietu vių-Latvių Respublikos 
klausimas. 

Žingekli tai Iknygclč, — ypač 
šiuo momentu, 'kuomet kaip 
Lietuvos taip ir Latvijos liki- 
mas yra ant liikimo svarstyklių. 

Dr. Šliu-pas yra tos nuomonės, 
kad Lietutivių- Latvių respublika 
ne tik gali sudaryti vieną val- 
stiją, bet Ikad iš to išeitų y t i n 

gera valstija visais atžvilgiais. 
Jis svarsto šį klausimą minėto j 
savo knygoj iš įvairių įpusių ir 

keletą skyrių' iš jos męs žemiaus 
paduodame. 

LIETUVOS ŽEMĖ IR JOS 
TURTAI. 

Lietuvių tauta 'senovėje la- 
bai plačiai rytų ir pietų Euro 
poje išsiskėtusi buvo, bet užė- 
jus tautų (kilnojimosi gadynei ii 
kilus didelėms karėms dėl nau- 

jų sodybų, vienos imusų gentės 
buvo svetimų tautų susiurbtos 
(assimiliuotos), ikitos visai iš- 
muštos ir išnaikintos, o kitos 
priverstos iš senų sodybų išsi- 
<raustyti ir nauju pasi j ieškoti 
Apie senovės laikus nešnekėda- 
mi, priminsime tiktai, kad dai 
XTIl-tame šimtmetyje Getvin- 
giai veik visai išdovyti liko, tai-j 

j pat senieji Prusai, kurių vardą 
Vokiečiai vogtinai pasivogė, pc 
53-metinių imtiniu visu Pavys- 
liu apie 1284 mf galutinai Vo- 
kiečiu kryžeiviu nuveikti buvo 

Kreivėnai arba Krivičiai, sc 

no vės iKrobydzai, arba Gimda: 
dar IX šimtmetyje surusėjo — 

šiaip iir mūsų nykimas dar šian- 
lien kiekvienam ryškus yra, ka:- 
>ažiuri j Gudų, ar Lenkų, ai 

Vokiečių pasienius, nėsa iki at- 

gijant Lietuvių dvasei visomis 
pusėmis Lietuvių ir inteligen- 
tija iir liaudis jau tai rusėjo 
jau tai vokietėjo. 

Tik atsiradus laikraščiams, 
.otinigijai atsikvošėjus ir susi- 
pratus tautos dvasia visai at- 
budo ir tas nykimas liovėsi, 11 

ietuvybė savo sienas ėmė plė- 
sti. Amerikoje dar ir šiandien 
patiksime daugelj mūsų ir se- 

nių ir jaunuomenės, kurie at- 

silaikyti nemoka nuo suanglė- 
jimo ar ir suvokietėjimo. Mat 
Lietuviai yra minlkštainiai savo 
bud u; jie visuomet labiaus sve- 

timų (reikalais pirma rūpinasi, 
negu savais, "negu savo tautos 
gerove. 

Lietuvių latv,ų skaitlius. 
Tą m,usų tautos ydą kaimy- 

nai nuo senai 'pažįsta ir būtinai 
savo skaičiaus ir ipajicgų pa- 
didinimui sunaudoja. Todėl 
'emgva suprasti, kad visų viso 
Lietiuivių tautos beliko nedidu- 
kės liekanos, beje: Dzūkai, 
\ugštaičiai, Žemaičiai, Latviai 
r Letgaliai. Šiandien mūsų 
skaičius (skaitant ir išeivius j 
Rossiją, Angliją. Argentiną ir 
Susivienijusias Amerikos val- 
stybes) dar siekia nemaiiaus 
caip 5 milijonus galvų, o Lct-| 
•?alių esą 850,000 ir Latviu 
2,050,000; tad ILietuvių-Latvių 
padermės išviso 'bepri skaitom p 

liki 7-)4 milijonu žmonių. Jeigu 
mūsų tauta apšvietimu ir to- 
iaus taip auigštyiT kils, kaip pa- 
bartuoju dešimtmečiu, abejoti nė- 
*a galima, kad daugelis surusėju- 
siųjų. sulenkėjusiųjų, suvolkiete- 
usiųjų ir suanglėjusiųjų, beje 
itkritusiųjų nuo taitfltos kamieno 
larių, sugrjš atgal prie lietuvy- 
)čs, nelyginant nuklydusios 
įvys kad grįžta prie kaimenės 
>urio. Ir jeigu dar pridėsime 
vetimus gaivalus, apsisėdusius 
ienose Lietuvių-Latvių pade r- 

t nė s apgyventose, kaip Žydai ir 
t. i., tai gausime 10—\2 milijo- 
nų gyventoji; 

Pereitose gadynėse vienos kil- 
nias žmonės nematė ypatingo rei- 
kalo rišt* > krūvon taip arti, kaip 
tai šiądien daroma. Buvo me- 

tas, kada tas buvo laikomas ge- 
resniu, kas turėjo geresnę fluim- 
ščią. ar geresnius ginklus. Kum- 
ščios teise žmonijai besiremiant 
ir nyko tautos, ne tik mūsiškė, 
'bet ir Keltų; ir toks tautu nai- 
kinimas, 'be Europos, pasiekė ir 
jkitus sausžemius, Ikur tik atsi- 
dūrė baltasai žmogus, kaip štai 
ir Amerikoje la'bai sumažėjo 
Ame r indų .paderntė. Nukariavi- 
mais buvo jsteigtos didelės val- 
stybės i1 r sudarytos nacijos, pra- 
dedant nuo 'Romos imperijos, o 

baigiant šių <dienų gigantais, 
kaip Rusija, Austrija, Germani- 
ja, Prancūzija, Alnglija ir 1.1. 

Manyta arba svajojama buvo, 
kad įsigalės ne tik viena religija 
visoje žemėje, bet ir viena kal- 

i ba (Volapnik arba Esperanto); 
tačiau s žmonijai priakyn žcn- 

j giant pasirodė, kad dvasios ipa- 
jiegos įveiks kumščios vieką ir 

; tai su didele žmonijai nauda. 
Taiutoms ypatybes pagamina 
gamta, ir tautų upo, įbudo ir ga- 
")umų įvairumai su<laro skirtu- 
mus dailės, kulturos ir civiliza- 
cijos; prieinama prie to, kadi 
užuot naikinus tautas ir varu 
vienodinus žmoniją, arba viską 
tempus ant vieno kurpalio, pri- 
pažįstama jau yra teisė visoms 
tautoms plėtotiesi ir lavintiesi 
savo išgalėmis ir palinkimais, 
lą dėsnį pagamino pirmiausiai 

gamtos mokslų plėtojimasis, kur 
vienutė patraukė savęspi atydą, 
) vėliaus ir politikoje asmeniui 
juvo pripažinta laisvės, gyvybės 
ir laimės teisė. O kadangi tau- 
tos nėra 'kas kita, kaip tik krū- 
va vienučiu susirinkusių, tai ir 
tautybės 'būtybė ir tos tbutybės 
plėtojimosi teisė nebegalėjo buti 
gi'nčijama. Taigi .užuot visk;} 
niveliuojančiųjų nacijų žmonija 
dabar jieško kelių iškilus tau- 
toms aikštėn ir nori suderinti 
taip, kad jos žmoniškai gyventi 
galėtų, ikita kitos 'neskausdamos, 
o dar kita kitai padėdamos ko- 
voje už būvį. Ažuot kumščios 
teisės, įpriekyn spendžiasi teisin- 
gumo ir laisvės principas. 

Taip dalykams virstant, tik ne- 

išmintingas žmogus tegalėtų už- 
ginčyti teisę ir mums, Lietuvių- 

.i^ai-. ių padermei, jieškoti laimin- 
gesnės ateities, susiderinant ii 
susijungiant į vieną gyvą. ir lai- j 
svą politikos kūną. Juk tik kum- 
ščios teisė teperskyrė Lietuviu 
ir Latvių bendrą gyvenimą. Jei- 
gu ine kitoki ryšiai, tai kilme, I 

..... kalba ir senovinė religija liejo 
krūvon nvusų protėvius. Latvius 
pajungė Vokiečių kardininkai; 
Lietuviai gi nors spėjo sudaryti 
savo didžiąją kunigaikštiją, gin- 
tis nuo anteivių susidėjo su Len- 
kais j nelaimingą uniją. Rods 
1562 m. atsirado progos per ka- 
res su Maskvos cairu Ivanu 
Gresmiuoju susivienyti visai mū- 

sų padermei, tačiaus tuomet jau 
pati. Lietuva^ ipakjryptisi ibkivo 
žlugimo pusėn, ir kaip nesiprie- 
šino 'Vokiečių įsigalėjimui Pru- 
suose (Mažojoj Lietuvoje), kur 
ilgainiui išdygo jų (galinga kara- 
lija, taip pat nesumojo nei Lat- 
vių bei Letgalių išvaduoti iš 
,Vokiečių suliuterėjusių baronų 
— ir štai Kuršyj jsigalėjo Voikic- 
cių hercogija, kuri 1795 m- 'Pa_ 
sisiulė Rusijai, o Vidžemis, nuo 

1624 m. pabuvojęs Švedų val- 
džioje, drauge su Lctgaliais, 
17io m. pateko caro Petro Di- 
džiojo kiliposna. Galiaus ir Di- 
dižoji Lietuva 'neišvengė Leniki- 
jos likimo ir nuo 1795 m. ėmė 
nešti carizmo jungą, neįgijusi 
nei žmoniškumo teisiu, kaip kad 
Suomijai lemta buvo 1809 m. 

Tik po ilgu metų kentėjimo ir 
vergavimo, galiaus paspindo ir 
mūsų .padermei skaisti viltis, 
•nors ir šiądien dar ne visi męs 
esame pasiryžę ar 'bent išdrįsta- 
me apsijuosti laisvės, šviesos, 
gerovės ir laimės juosta. 

Išlepusieji, arba ir tie, kurie 
svetimos orientacijos prisisiurbę 
yra ir reikalvimą savai tautai 

?l*[(Tąsą ant 5-to J>ųsl_.)]'į 

"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 to- 

liaus ištikimai patarnauti — tik ne vieną sykį į sąvaitę, bet 
kasdieną. 

Jųs prie mus šaUkdavotČ3 ir męs mielai jums pagelbė- 
davome, kiek tik galėdavom. Dabar męs prie jųs šaukiamės 
Pagelbėkite jųs kiek galėdami—. 

PAGELBĖKIT ĮSTEIGTI DIENINĮ LAIKRAŠTĮ. 
PRISIDĖKIT PRIE BENDROVĖS, PAIMDAMI PO ŠĖ- 
RĄ-KITĄ. K 

Vieno šėro kaina $10.00. Tuo reikalu rašykit ir pinigus 
siųskit sekančiu adresu: 

DIENRAŠČIO ORGANIZAVIMO KOMISIJA. 
t > 8i4 West 33rd St., Chicago, 111. 

Pažanga Kalbos Žinojime. 
"Kalbos žinojime" męs minime anglišką kalbą, šio 

krašto ir tautos kalbą. Kaslink parankumų, kuriuos turi 
ypata, atvykusi šion šalin kaipo sunus ar duktė kitos tau 
os, iš žinojimo angliškos kalbos ir kaslink neparankumų, kuriuos turi kiekvienas nemokantis angliškos kalbos, jau iaug buvo rašyta, bet vis dar to neužtenka, kad klausimas 

butų visapusiškai apspręstas. 
Ypatingai tame neganėtinai svarbos buvo priduota, <ad nepažinojimas šios tautos kalbos padaro ateivį nelygiu vertėje su kitu piliečiu ir tiktai tas, kuris pakaktinai su- 

pranta angliškai, kad viską supratus taip, kad jis galėtų skaityti, kas yra parašyta arba spausdinta taip, kad jis 
>e sunkumo galėtų susikalbėti su Amerikonais; tiktai tuo- 
net tampa ypata, kuri naudojasi visomis teisėmis ir nau- 
jomis, kurias ši šalis suteikia. 

Beveik kiekvienas ateivis, kuris esti priverstas užsi- 
dirbti sau pragyvenimą ]>er sunkų darbą, žino, kad pakol jis gali susikalbėti be pagelbos |)erkalbėtojo su savo darb- 
iaviu, arba savo gaspadoriumi, jis vis liekasi prigulinčiu 
uždarbiautoju, kuris gali but siuntinėjamas iš vietos j vie- 
lą ir kuris gali but apkrautas "tmkiausiais darbais su ma- 
žiausia mokcstinii. 

įset Katp tik darbininkas gali pats pasiprašyt darbo, 
*ali paaiškinti kokius darbus gali dirbti, ir gali save ap- 
ginti jeigu su juomi neteisingai ar nemandagiai pasielgia- 
•na, jisai yra kitaip vertinamas ir pasekme to: su juomi 
kitaip elgiamasi. Taip, kad kalbos žinojimas kiekvienam 
rieškia turtą. 

Yra tikrai stebėtina, kad yra daugelis įstaigų ir dirb- 
tuvių, kurios mėgsta persantclyti tik tokius darbininkus, 
kurie nėra apsipažinę su angliška kaiba. Ir jų yra daug. 

| Paprastai tokis darbininkas yra priduodamas užvaizdai, ku- 
ris žino jo kalbą, kuris gali jam duoti įsakymus jo paties 
kalboje; bet savo susinešime su valdininkais, jisai yra kaip 
parduotas. Jisai esti malonėje savo užvaizdos, kuris gali 
^ii juomi darvti, ka tik nori. Nėra reikalo viešai svarstyti, 
lėl ko tos dirbtuvės velija samdyti kaip tik tokius darbi- 
įinkus ir kodėl, atrodo, jie esti labjau užganėdinti, jeigu darbininkas ilgesnį laiką neišmoksta šios šalies kalbos. 

Iš kitos pusės, randasi dirbtuvių, kurios nežiūri į savo 
larbininkus, kaipo į paprastą medžiagą, kaip ant gyvuliu, 

!<urie, nevartojant protavimo, turi padaryti jiems paduotą 
larbą, bet, atpenč, nori turėti inteligentiškus, mąstančius 
anones, kurie viską apie tai suprastų. Yra ir toki'i dirb- 
inių, kurios, kuomet pasamdo angliškos kalbos nemokan- 
į, neinformuotą žmogų, stengiasi nelaikyti jo lygiu ne- 

nąstančiam gyvuliui, bet mėgina pakelt jį ir gelbsti jam 
išmokti kalbą ir supranti viską, kas dedasi aplink jį. 
Pirmos rųšies dirbtuvės dirba savo greičiausiai naudai, iš 
įaudodami nelavintą, nemąstančią minios jiegą. Kitos 111- 
'^ies dirbtuvės dirba ateičiai. Jos išlavina iš darbininkų eilių ne pasišventusius vergus, bet entuziastiškus darbo vy- 
*us ir tikrus pagelbininkus. Tai lengva yra suprasti, ku 
ri dirbtuvių rųšis eina geresniu, pažangesniu keliu. Dide- 
lėje YVilson skerdinyčioje, kurioje tiek daug ir Lietuvių 
vyrų dirba, męs lengvai galime atrasti tą antrą, pažanges- 
nę rųšį, nes jos mieris yra—švietimas ir lavinimas darbo 
jiegos. Ši darbvietė, aišku, neturi reikalo bijoties, kad su- 
nanesnė darbo jiega, apsipažinusi su angliška kalba ir ap- inkvbėmis, taps kliūtimi prie jos pažangos ir plėtojimosi; 
kitaip ji nesirūpintų savo darbininkų beveik netikėtinomis 
pažangomis, kuomet jie patįs nori apsišviesti, nebūt jiems 
iesioginiai patariama mokintis anglų kalbos. Wilson ir Co. 
vvrai darbininkai turėjo progą mokintis anglų kalbos ne 
tik, kad nieko už tai nemokėjus, bet dar su kokiu nors 
priedu, jiems dirbtuvė apmokėjo uz tą laiką, kuomet jie buvo angliškos kalbos besimokinę. 

Yra aišku ir naturališka, kad žmogus, parėjęs iš dar- 
bo vakare, galėtų pasilsėti, nes jis nėra palinkęs tuomet 
laug mokintis. Kas daugiausiai yra reikalinga greitam 
progresui, paprastai stokuojama—troškimas ir atsidavimas 
nokinimuisi. Tai tą \Vilson ir Co. paėmė atydon, kuomet 
jie pradėjo mokinti angliškai pietų valandoje. 

Kuomet moterims ir merginoms pirma buvo duota 
proga mokintis angliškos kalbos, toji pat proga bus suteik- 
ta ir vyrams darbininkams. Du kartu savaitėje lekcijos buvo duodamos per profesionalius mokintojus ten pat dirb- 
tuvėje. Lekcijos yra duodamos nuo pietų valandos iki 12: 
25, taip, kad kiekvienas turėtų laiko suvalgyti savo pietus. 
Tie, kurie nori įstot į angliškos kalbos klesą, gali liaut dir- 
bę nuo 11:45. Tai už šitą ketvirta valandos dalj dirbtuvė 
jiems užmokės. Apšvietos taryba parūpina šioms lekcijoms 
mokintojus. Šis yra nepaprastas pažangumas del tų, kurie 
supranta didelę vertę šio krašto kalbos visame savo gy- 
venimo kelyje. Tai yra žinoma, kad daugelis lietuvių 
vyrų ir moterų, dirbančių toje dirbtuvėje ir nemo- 
kančių angliškos kalbos, pasinaudos šia puikia proga, kad 
išmokus anglišką kalbą, pažinimas kurios reiškia visišką 
gyvenimo persikeitimą pas kiekvieną ateivį darbininką. 

(Apgarsinimas) 



PROTOKOLAS i: 
AMER. LIETUVIŲ VISUOTINIO SEIMO. 
laikyto Ncv. Yorke 13 ir :ą d. kovo 1918 m. I 

(Tąsa V pcrci'o numerio). 

POSĖDIS III. 
Kovo 14 d. ipostdj atidaro pirmininką:; p. J. Mi- 1 

liauskas 10:00 iš ryto. 
1. Vienas presos komisijos nariu skundžiasi, 

kad presos komisija neveikia iš vieno. Kilo mažos i 

diskusijos. Pirmininkui pavesta sutvarkyti presos 
komisija. 

j. Nutarta, '<ad ircjjortcriai. informuodami sve- 

timtaučius apie Seimą an'glų spaudoje, žinias imtų 
stačiai iš presos komisijos, o ne nuo pašalinių 
žmonių. 

3. Rezoliucijų komisija paduoda apsvarstymui 
Amerikos valdžios rėmimo rezoliuciją. Po ilgų dis- 

kusijų sekanti rezoliucija [pataisius orignalę] pri- 
imta : 

Trtir tranMation fiMrf v itli tlir poslina^tfr at Chirago, III. mi IStli 
J.'y uf May IDI8, ai rr<|uired by the act of Octoher 6. 1917. 

DEL VALDŽIOS RĖMIMO. 

Kadangi Amerikos Lietuviai ištikimai remia 

Suvienytų Valstijų pasiryžimą šitoje karėje, kai- 
po tikslą ir juos pačius apeinantį; 

Kadangi vokiečių užgriebimas Lietuvos pa- 
htiežia vokiečių imperializmo tikslus, kurie yra 
priešingi musų tikslams; 

Kadangi šios karės tikslai ir siekiniai, kaip 
buvo užreikšta Suvienytų Valstijų Prezidento, yra 
mažųjų ir pavergtųjų tautų išliuosavimas; 

Kadangi Lietuviai Suvienytose Valstijose ir 

Europoje yra įsitikinę, jogei talkininkaujančiųjų 
valstijų laimėjimas išgelbės Lietuvą nuo ekono- 

miškojo ir tautiškojo pavergimo po kokia nors sve- 

tima valstija— 
lodei Amorrko^ Lietuviu Visuotinasis Seimas 

nusprendžia ir nžreiškia: 
Jogei Suvienytu Valstijų šioje karėje pasiry- 

šimas yra tolygus su Lietuviu jieškiniais, ir todėl 
yra pilnai Amerikos Lietuviams remtinas pasi- 
(!arbavinr."»s, kaip: Liuosybės Bondsus, Karės Ta> 

pymo Satmpas pardavinėjant, Raudonojo Kry- 
žiaus darbe ir tt. 

4. Skaitoma rezoliucija del Lietuvos Valdžios 
Karmos. Isdiskustiata atskirai kiekvienas paragra- 
fas. Vienbasliai priimtas scfk-ntis rezoliucijos tek- 
stas. 

Trur translation fil»-cl with the po-.tinaster at ( liicago, III. on ISth 
rl.iy of May I918, as rcquirc<l bjr Ihe act of Octoher 6, 1917. 

REZOLIUCIJA DEL VALDŽIOS FORMOS. 
1). Kadangi gerai žinome, jog žmonių laisvę 

ir teisus apsaugoti geriausia gali demokratinė val- 
di .'os forma; 

2). Kadangi lictuviy tautos nariai susideda 
daugiausia iš darbo žmonių; 

3). Kadangi tarpe lietuvių visuomet gyveno 
dcmckratinC dvasia 

'l odei, palikdami Lietuvos piliečiams apspręs- 
ti valdžios formą, ibet stovėdomi už demokratijos 
principus, męs tairiame: 

I). Kad Lieti—3s valstybėje butų ingyvendi- 
nomi koplačiausieji tikros demokratijos principai 
su respublikoniška valdžios forma; 

II). Kad visi Lietuvos piliečiai be skirtumo 
tautos, tikėjimo, lyties ir luomo turėtų lygias po- 
litines teises; 

III). Kad Lietuvos valstybėje butų užtikrin- 
ta žodžio, spaudos, susirinkimų, organizacijos, ti- 

kėjimo ir sąžinės laisvė, taipgi at>mens ir namų ne- 

paliečiamybė; 
IV). Kad Lietuvoje butų užtikrinta darbinin- 

ku luomui pilna galimybe ir laisvė auginti ir jung- 
ti į krūvą savo dvasines ir eKnomines pajėgas ir 
ginties nuo įvairių išnaudojimų ir skriaudų. Ka- 

pitalo koncentravimas j pavienes rankas ir jo at- 

stovų galybė turi buti apribota ir sauvale suvar- 

žyta ; 

V). Kad butų lig tiek Lietuvos turtai ir visuo- 
meninės įstaigos nacionalizuota, lig kiek to reika- 
lautų tautos gerbūvis, neperžengiant prigimtų as- 

mens teisių ir laisvės. 

5. Nutarta siusti Šv. Tėvui pasveikinimas se 

'kam io turinio: 

ŠV. TĖVUI PASVEIKINIMAS. 
Šventasis Tėve: — Amerikos Lietuvių poli- 

tiškasis susivažiavimas, Ncw Yorkc kovo 13 ir 14 

dd., vienbalsiai išsireiškė už Lietuvos nepriklauso- 
mybę. Su džiaugsmu dėkoja Jusų šventenybei už 

nuoširdų rėmimą tautų apsisprendimo teisės ir už 
Tvišką globą, padarytą lietuvių tautai. 

Vardu 1200 delegatų, Pirm. J .G. Miliauskas. 
f). P'iimta sekanti rezoliucija dcl tremtinių su- 

grąžinimo ir Lietuvos atstatymo: 

Trae tramlatinn filed with ilu* nostmastrr at Chirairo. III. on IStli 
day of May 1918, a* retĮiiircd by thc act of October f>, 19! 7. 

DEL PABĖGĖLIŲ SUGRĄŽINIMO IR LIETU- 
VOS ATSTATYMO. 

Amerikos Lietuvių Visuotinas Seimas reika- 
lauja, kad Vokietija ir Rusija grąžintų iš Vokieti- 
jos ir Rusijos j Lietuvą visus karės laiku ištrem- 
tuosius ir atlygintų visus karės padarytus nuosto- 
lius. 

7. Vien«s iš rezoliucijų komisijos narių skaito 

projektą atsinešimo link kitu taiuitų. Po kana ilgų 
diskusijų priimta štai 'kokia rezoliucija: 

TriiP tran.ilalion file'd wi«h thc postmastrr at ChicaRo, III. on 15tli 
iUy of May 191*. a* rcciuircd hy the act of Octobcr 6, 1917. 

ATSINE&IMAS Į KAIMYNES TAUTAS. 
• 

1). Kadangi žmonija iki šiol valdydamos sulig- 
principo "galybė — teisybė" pridarė daug skriau- 
dų daugeliui tautų, tarpe kurių ir Lietuvai, ir 

2). Kadangi pasaulis galingųjų ginklais val- 
domas negalėjo taikoje ir ramybėje gyventi ir už- 

ikrinti visorm tautoms laisvą jų kulturos besivys- i 

ymą. I 
Todėl Amerikos Lietuvių Visuotinas Seimas, i 

>ageidauja: < 

1). Kad butu įseigta viso pasaulio tautų fede- 
racija su pasauliniu tribunolu, kuriame butų visų į 
:autų atstovai ir kuris (tribunalas)butų tvirtas ir 

mgščiausias sergėtojas tarptautiškos teisės, regu- 
iuotojas atutų santikių ir apginėjas jų teisių, kurio 
jurisdikcijai pasiduotų visos valstijos, didžiosios 
r mažosios, ir kurios apribuotų tautų ginklavimąsi. 

2). Lietuvos valstija nesivadavaus imperia- 
listinėmis tendencijomis; santikiai su kaimynėmis 
tautomis turėtų buti paremti teisybės ir vieni kitų 
teisių pagerbimo pamatais. 

3). Lietuviai nepakęs primetimo iš šalie6 ko- 

kių nors politinių ir ekonominių ryšių su kokia 
nors tauta. 

4). Geimas, atsižvelgdamas į daug sykių pre- 
soje iškilusias nepamatuotas ir lietuviams nepa- 
geidaujamas lenkų pretensijas jungti Lietuvą su 

Lenkija į vieną politinj kuną, arba gauti per Lie 
tuvą kelią prie Baltijos juros — protestuoja prieš 
visas paminėtas lenkų pastangas. 

5). Lietuva turės garantuoti pilną kulturinę 
autonomiją kitų tautų žmonėms, Lietuvoje gyve- 
nantiems. 

8. Nubalsuota, kad šis Seimas vadintųsi Ame- 
rikos Lietuvių Visuotinas Seimas. Keliolika balsų 
buvo, kad Seimas nesrvadintų Visuotinas, bet tik 
Politiškas Lietuvių Seimas. 

9. Žemės valdymo klausime priimta tokia re- 

zoliucija: 
DEL LIETUVOS ŽEMĖs. 

A. L. V. Seimas pageidauja, kad Lietuvos že- 

mę valdytų tik Lietuvos piliečiai. Seimas protes- 
tuoja prieš pastangas kitataučių išpirkti Lietuvos 
žemės ir apsodyti jas savais kolionistais. 

Užgiedojus Lietuvos ir Amerikos Himnus, po- 
sėdis uždarytas 12:20 vai. ant pie.tu. 

POSĖDIS IV. 

Posčdj atidaro tpirminirukas J. Miliauskas 3:4 
vai. po pietų. 

1. Pasveikinimai: Panas P. Naruševičius svei 
kiną Seimą nuo tremtinių iš Lietuvos didžiuoju 
karės metu. Nupiešia tremtinių varg;j, jais rirpi 
nimasi ir dartbą Lietuvių Centralinio Komiteto 
šelpti nukentėjusiems lietuviams nuvo Išarės. 

Kun. Strimavičius, atvažiavęs Amerikon 3 mė- 
nesiai atgal, vaizdžiai nupiešia lietuvių skurdą ;ka- 
rės metu. 

P.P. Stanišiunas iš Philadelphijos įprakalha į 
delegatus, ipaklodamas ant pirmininko stolo šim- 
tinę (auksu), Icurią skiria Lietuvos atstatymui peT 
Tautos Fondą. 

2. Skaitoma Seimą sveikinantieji laiškai ir tele- 
gramos: V. A. Ra'čkausko ir K. Mažeikos, \Vor- 
cester, Mass., M. Sasevičius, su auka $10.00, Clc- 
veland, Ohio; A. Rice, Bttffalo, N. Y.: O. Sida- 
brienė, M. Vaitckunionė, Murmonienė, VVorcester 
Mass.: J. Petkevičius, Bridgeport, Conn.; Mr. ii 
Mrs. P. t". Supinski, Jersey City, N. J.; Ant. Ra- 

kausko, Valparaiso, Ind.; '"Draugas", "Yritis" 
C'liicago, 111.: P. Andrcjausfkas, Port Wasliington 
VVis.; Semiantis ir M. Mažeika, Chieago, 111.' 
Pirminink.s f?). Oeveland Ohio; J.Molis, Niaga 
ra Pails,N. V.: J. P. Vaitekūnas, J. Sabel, J. Jiur- 
kšaitis, Youngstovvn, Ohio: J- (irebliimas (su au- 

ka $5.00 per Tautos Fondą), Baltimore. Md.: P 
Mikalauskas. Hartford. Coiim. ; B. O. Markevičiut'" 
M. Janulcvičiat ir J. Antanaitis, Svvovers, Pa.: E 
ir A. Maciulevičius, Bridgeport, Conn.; Teklė Šiau- 
čiūnienė, Brid'geport, Conn.; K. B»ražvs, Brooklvn 
N. Y.; E. Blaževičiutė, Homestead, Pa.; F. J. Siu- 
gždinis, Waretbury, Conn. (auika $5.00); M. Ker- 
šis, Niagara Falls, X. Y.; Lietuvių Kareivių dr-ja 
Camp Gordon, v. įpirm. 'Saiučiunas; Lietuvių Nepr 
Kliubas, Baltimore, Md. (auka $10.00 Nopirikul 
nybės Fondanf): A. Masandukas, Ii. Aidukaičiutė 
Vevvark, N. J.; Šventakuprių Partija, Brooklyn X 
Y", (auka $13.42 Xe.prigulmy|bės Fondan): (irand 
Rapids Lietuviai, Grand Rapids, Mieli.; Kun. J 
\ 1 eknavičius, Lowel 1 ;Mass. 

VĖLIAVOS KLAUSIMAS. 

3. Pakeltas vėliavos klausimas. Po trumpų dis- 
cusjių, vienbalsiai pripažinta laikinai vartojama? 
spalvas: žalią, baltą ir raudoną, horizontaliai sude- 
rintas. Pripažinus vėliavą, užgiedota Lietuvos it 
\ menkos himnai. 

4. Seimo įrengimo komisija praneša, 'kad tikro 
lclegatų skaičiaus nežino; iki šiol užregistruotu 
yra 1,130. Ta pati komisija praneša, kad koncertai 

Įvykęs 13 d. kovo vaikare, (davęs pajamų virš tūk- 
stančio dolerių. Iš to bus apmokama visos Seimo 
uircngimo lėšos. St. Šimkui už koncerto r, u rengi- 
mą išreikšta padėka atsistojimu. 

5. Rezoliucijų komisijos nairys kun. F. Kemėšis 
ka'lba komisijos vardu, iš ko paaiški. kad ji patiekė 
tris rezoliucijas, kurios Amerikos lietuvių gyveni- 
man ineš naują erą. Skaitoma rezoliucija kavlirik 
Centtralio Komiteto laikomų pinigų, kurie buvo su- 

rinkti iLietiuvių Dienoje, lapkričio 1 d. 1916 w\ Mi- 
ičtos rezoliucijos reikale kalba kun. J. Jakiitis. 
•un. Augusrtaitis, kun. Milukas. Kaltina 'Cential'j 
Komitetą neišsiuntime pinigų. P. Lapatto aišikina. 1 

kad 'nežiūrint Į visas pastangas ir norą išsiųsti Lie- 
tuvių Dienos pinigus, nebuvo galima, nes juos už- 1 

laikęs Raudonasis Kryžius Washingtone, pama- 
tuodamas tuomi, kad Lietuva esanti po Vokietijos 
valdžia. Pinigų ^Raudonajame Kryžiuje esama $127. 
863.21. Rezoliucija skaitoma antru kartu. Ir po 
ilgų diskusijų 'priimta. Rezoliucija skamba šitaip: 

BUVUSIOS LITUVIŲ DIENOS PINIGAI. 
Amerikos Lietuvių Visuotinas Seimas nuta- 

ria, kad Lietuvių Dienos (lapkričio 1, 1916 m.) pi- 

ūgai butų kaip galima greičiausia išsiųsti. Da- 
>artinis Centralis Komitetas rūpinsis išsiųsti Lie- 

uvių Dienos pinigus drauge su Amerikos Lietu- 
'ių Tatybos įgaliotiniais lygiu balsu. 

6. B. K. Balutis skaito Ikitą rezoliuciją — apie 
>endrą Pildomąjį Komitetą. Kįlo karštos disku- i 
ii jos. Bet ipo diskusijų vienbalsiai priimta šiaip 
>kam!banti irezoliuvcija: 

PILDOMASIS KOMITETAS. 

Amerikos Lietuviu Visuotinas Seimas nuta- 

ria, kad Lietuvai neprigulmybę išgauti ir kituose 
išlaukinės lietuvių politikos klausimuose, Ameri- 
kos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tauti- 
nė Taryba turi išrinkti bendrą Pildaroąjį Komite- 
tą, kuris pildytų abiejų Tarybų bendrus nutari- 
mus. To Pildomojo Komiteto buveinę ir narių 
skaičių nutars pačios Tarybos. 

7. Kun. K. Kemėšis skaito rezoliuciją apie Fon- 
dus ir jų veikimą. Po ilgų diskusijų vienbalsiai pri- 
imta sekanti rezoliucija: 

LIETUVOS REIKALAMS MOKESNIŲ 
KLAUSIMAS. 

Amerikos Lietuvių Visuotinas Seimas pipa- 
žįsta svarbiausiu reikalu, kad visi Amerikos lietu- 
viai iš savo liuosos valios mokėtų mėnesines duok- 
les Lietuvos reikalams, siųsdami jas per savo vi- 
suomeniškus fondus. Viso veikimo detalius-plianus 
pavedama išdirbti viršminėtam Pildemamjam Ta- 
rybų Komitetui. 

Šitą rezoliuciją priėmus, jau buvo vėloka valan- 
la, įprie to ir iš rezoliucijos progiramos visi klau- 
simai tapo išsemti. Nemažai naujų klausimų dar 
Įneša jvairųs delegatai, bet Seimo didžiuma vienus 
iš tų klausimu randa galimus vykinti atskirai kiek- 
vienai sriovei, gi kiti klausimai pailečia'intieji bend- 
rą Lietuvių darbą, tampa atidedami nuožiurai bend- 
ro Pildamojo Komiteto, kuris veikiai tuirės būti 
nudarytas iš Amerikos Lietuviu Tarybos ir Ame- 
ikos L. Tautiii'ės Tairyibos atstovų. \ isa Seimo 
lidžiuma aiškiai parodo, kad jaučia, jogei visi 
itanvbiausi lietuvių reikalai tapo tinkamai apsvar- 
tyti ir tani tikromis rezoliucijomis perstatyti 
\merikos lietuvių visuomenei, kuri turės ateityje 
ner savo organizacijas j gyvenimą vykinti. 

Seimas .potam atsistojimu pagerbė atminti Lie- 
tuvos himno autoriaus l)r. V. Kudirkos, taipgi 
lidelio Lietuvos kulturnešio vyskitvpo Valančiaus 
>ci visų veikėjų ir kovotojų už Lietuvos liurosybv 
Malda paminėjimui žuvursių 'karųje. Pagalbaus v ieša 
padėka visiems dabartiniems veikėjams, kurie Lie- 
tuvai dirba, ir padėka tiems veikėjams, kirrie pa- 
sitriusė šj iškilmingą Amerikos Lietuvių Visuoti- 
nąjį Seimą surengti. 

Galiausiai pilna entuzijazmo minia sukilo salėje 
ir galingu balsu užtraukė Amerikos himną ir Lie- 
tuvos himną "Lietuva, Tėvyne Musų". Prieš Sei- 
no uždarymą sukallbėta malda. 

Oficialiai Seimas užsidaro 7:30 vai. vakare ir 
isi nuoširdžiai vieni su kitais atsisveikindami 

juriais išsiskirsto nešti j platų Amerikos lietnivių 
svietą linksmas žinias aipie atliktu bendrąjį darbą. 

Seimo vedėjai: 
J. G. Miliauskas, Pirm. 
St. Gegužis, Vice-Pirm. 

Leonardas Šimutis, I Raštininkas 
J. O. Sirvydas. II Raštininkas 

Delegatu Surašas. 
Amerikos Lietuvių Yisuot. Seime Nevv Vorke 

lalyvavo sekantieji delegatai. (Surašas sutaisytas 
ilfabetiškai sulvg valsaiju ir parodant atstovau- 
ainą draugijas): 

CONNECTICUT VALSTIJA. 
\nsonia. 

Bujanauskas S. — L. P. Kliubo. 
Bukavockas Kun. V. — šv. Antano parap. 
Čeplinpkas T. — šv.Kazimiero draug 
Diliuvienė A. — šv. Onos draug 
Marčiulionis Juozas — S. L. A. 66 kp. 
Ramanauskas Liud. — šv. Antano parap. 
Šauklys V. — 5v. Antano draug. 
Savickienė Kon. — šv. Antano parap. 
Tareila Jonas — šv. Kazimiero draug. 
Ulevičius A. — šv. Antano draug. 
žaunieraitis A. — L. P. Kliubo. 

Jridgepori. 
Ambraziunas K. — 3. L. A. 51 kp. 
Baltušytė Elz. — A. L. R. Mot. Sij-gos 18 kj>. 
Baranauskienė M. — Liet. Dukterų daug. 
Buivydas Kazys — L. T. Sandaros 15 kp. 
Dabravolskis Alek. — šv. Jurgio draug. 
Dainiuvienė M. Draug. po Globa P. šv. 
Daugel. Kazim. — šv. Jurgio parap. 
Duibis Juozas — šv. Jurgio draug. 
Gedminas K. — S. L. A. 51 kp. 
Jasiulnit.s Jonas — L. T. Sandaros 15 kp. 
Kavaliauskas Mat. — L. Vvči 37 kp. 
K'lipienė Konst. — Draug. po P. šv. 
Matuzaitė U. A. —S. L. P. Bl. 18 kp. ir L. D. S. 39 kp 
Mileris Pranas — Amatninkų kp. 
Pankauskas Kun. M. A. — šv. Jurgio parap. 
Ragickas J. — S .L. A. 51 kp. 
Si'tevičius Juozas — šv. Jurgio parap. 
šia tčiunas Jonas — Susiv. L. R. K. A. 9 kp. 
šk.učiunas Kaz. — T. M. D. 30 kp. 
rjmilgin.is J. — šv. Kazimiero draug. 
Žilinskas Antanas — L. T. Sandaron 15 kp. 

3ristol. 

Zigmantas S. — L. N. Ll.; maaa-mitingas. 
Hartford. 

Ambotas Kun. J. — šv. Trejybės par. 
Aaukštakalls Mot — šv. Jono Evang. draug. 
Dzikas V. — L- D. S. 6 kp. ir P. B. šv. Juoz. 
Gelaziutė Paulina — šv. Elzbietos draug. 
Grūstas J. — šv. Ttejybės parap. 
Gudaitis J. — T. M. D. 66 kp. 
Klimas A. — A. L. T. Sandaros 46 kp. 
Mačinskas J. — šv. Trejybės par. 
Mašiokiutė E. — D. Vyčių 6 kp. 
Pateckis An. — S. L. R. K. A. 89 kp. 
Poteliunienė M. — A. L. R. K. M. S. 17 kp. 
šačiutė M. — s. L. A. 124 kp. 

Tamošiūnas Kons. — s. L. R. A. 89 kp. 
Valavičiūtė Elena — šv. Elpbletos draug. 
VaJkevičius T. — S. L. A. 124 kp. 

ilcridcn. 
Kavaliauskas P. — L). L. K. Gedimino. 
Kuncas I"'. — šv Kazimiero ilraug. 

Jaugatuck. 
Bekeris J. — šv. Jurgio draug. 
Buturla J. — šv. Pranciškaus draug. 
Inamaitis A. — Kunig. Vytauto draug. 
Kudanavičia .1 — šv. Pranciškaus draug. 
Muleckis V. — šv. Petro draug. 
Norvaiša V .— Taut. Pašei. 
Petraitis M. — šv. Petro draug. 
Pocius J. — P. Vaičaičio Teatr. darug. 
Šunakis J. A. — Sv. Jurgio darug. 
Tankumas J — Taut. Pašei. 
Vaičiulis K. — L. N. P. Kiiubo. 
Valas K. M. — Kunig. Vytauto draug. 

Nevv Jritain. 
Ambrazevičia J. — A. ZlrgvaikKs. 
Gerdauskas J. J. — Lietuvių Uk. Kiiubo. 
Giliavičia V. — šv. Kazimiero Pašei. Kliubo. 
Grikis Kun. E. šv. Andriejaus parap. 
Kazlauskaite J. — šv. Ooos draug. 
Maksimavičius J. — C. Kom. skyr. 
Malinauskas J. — šv. Juozapo Paš. draug. 
Matulevičius V. — S. L. R. K. P. R. 40 kp. 
Mikalauskas A .— Lietuvių Uk. Kliubo. 
Mikalauskas Jonas — S. L. A. IV apskr. 
Neimanas M. sv. Antano Paš. daraug. 
Nevulis M. — sv. Andriejaus parap. 
Pasvenskas J. — Apšvietos draug. 
Petrauskas A. — S. L. A. 34 kp. 
Petruškevičius Jonas — Vytauto draug. 
Pilipauskas P. — šv. Kazimiero Pašei, draug. 
Poškus — S. L. R. K. P. B. 40 kp. 
RadziunasS. — šv. Jurgio draug. 
Salaveičiukas B. — šv. Antano Paš. draug. 
šimoliunas J. — S. L. R. K. A. 109 kp. 
Skritulfkas J. — S. L. A. 34 kp. 
Staskeliunas P. — šv. Jurgio daug. 
Tamošaitienė O. — šv. Onos draug. 
Valukonls M. — Apšvietos draug. 
ždanlSkiutė Z. — L. Sunų ri Dukt. darug. 

New Havcn. 
Barasas.T. — šv. Kazimiero darug. 
Benevičia M. — šv. Pranciškaus draug. 
Diržis A. — L. D. S. 28 kp. 
Dzlkaa M. — T. F. 58 skyr. 
Juškauskienė O. — Gyv. Ražančiaus draug. 
Karkauskas Kun. V. — šv. Kazimiero par. 
Kazlauskas J. — S. L. R. K. A. 116 kp. 
Laurinaitienė M. — šv. Onos draug. 
Mačiulaitis J. S. L. R. K. A. 116 kp. 
Makarcvičia K. — L. Nepr. Keis. Kl. 
Maliauskis Kun. Dr. A. — šv. Kazimiero par. 
Najaitė A. — S .L. R. K. Są-gos 33 kp. 
Norbutaitis J. — L. Nepr. Kels. Kl. 
Norkūnas B. šv. KazimleTo draug. 
Paukštutė M. — šv. Kazimiero Par. Choro. 
Polskis J. — S. L. A. 142 kp. 
Šidlauskas Kaz. — šv. Kazimiero par. 
Šukienė M. — šv. Onos darug. 
Vaitkevičius .T. — S. L. A. 142 kp. 
Vokietaitis M. — T. M. D. 14 kp. 
Zavorskas V. — šv. Pranciškaus draug. 
Zdažinskas A. — A. L. T S. 10 kp. 

Paquonock. 
Juškevičius T. S. — šv. Kazimiero draug. 

So. Manchester. 
Alubickas A. — S. L. R. K .A. 164 kp.; L. Vyčiu 21 kp. 
Ambrazas P. — S. L. R. K. A. 164 kp.; L. Vyčių 21 kp. 

Tariffville, Conn. 
KuprukasF.— šv. A.; S.LA. 268 k.; S.L.R.K.A. 192 k. 
Loinavičius F.— šv. A.. S.LA. 268 k.. S.L.R.K.A. 192 k. 
Mickevičius V.—šv. A., S.L.A. 268 k., S.LR.K.A. 192 k. 

Union City. 
Bukšnienė A. — Liel. Dukterų draug. 
Petrauskas J. — Lid. šelp. Kp. 
Vaičiulienė O. — Liet.. Dukterų draug. 

Watcrbury. 
Aidukonis J. — Dr. Sarg. 
And Hunas E. — T. M. D. 5 kp. 
Ažunakis F. S. L. A. 11 kp. 
Bagočius F. — L Laisvamanių 4 kp. 
Balsis J. — L. S. draug. 
Baranauskienė E. — šv. Mar. draug. 
Baranauskas A. — šv. Juozapo par. 
Beinariutė P. — Gyv. Ražančiaus draug. 
Bendleriutė O. — Mot. draug. 
Bernotas J. — šv. Juozapo draug. 
Blažaitis I\. Tėv. Seb. 
Brazauskas M. — S. L. A. 11 kp. 
Bružas J. Aušra. 
Bružauskas P. — Liet. Jauti, drailg. 
Budzius P. — šv. Jurgio draug. 
Buškus — L. N. Pol. K.l. 
Černauskiutė O. — L. Vyčių 7 kp. 
Cibulsis S. šv. Juozapo draug. 
Dapfiis F. — Liet. Jaun. draug. 
Garonskas B. — L. Vyčiu 7 k*. 
Jenuliunas J. — Liot. Sunų darug. 
Jurevičius A. — L. N.Pol. Kl. 
Karosas M. — S. L. A. 11 kp. 
Kasiunas L. G. — A. L. T. 11 kD. 
Ko valas P. — L. Bralių draug. 
Kulikauskas S. — P. Blaiv. 1 kp. 
KuncevičiutS B. — Gyv. Ražančiaus draug. 
Laskevičius J. — L. S. draug. 
Lavanauskaltė O. — L. R. K. šv. Agotos darug. 
Lokis J. — Algirdo draug. 
Luknuskas J. — L. Dr. Varpas. 
Marcinkevičius J. — A. L. T. 11 kp. 
Maurutis An. — Sald. Jėzaus Vardo draug. 
Matas T. — Liet. lTk. Kllubo. 
Narštaieė P. — Ap. Maldos draug. 
Osteika A. — T. M. D. 5 kp. 
Petrauskaitė A. — T. Fondo 40 skyr. 
PovLleika A. S. L. A. 11 kp. 
Ramanauskas J. — šv. Jono Krikšt. draug. 
Ramanauskas J. — T. M. D. 5 kp. 
Rašmantas K. šv. Juozapo darug. 
Rimkevičius J. T. M. D. 5 kp. 
Roman,auskas K. — šv. Stan. draug. 
Ruteiionienė B. — šv. Onos draug. 
Sakalauskas A. — šv. Juozapo parp. 
šelmis V. — Vilijos Choro. 
Senkus S. — Liet. Sunų darug. 
Skridla P. — šv. Juozapo parap. 
šopis P. — šv. Stan. draug. 
Stalionaitė O. — T. Fondo 40 skyr. 
Steinis M. — Vilijos Choro. 
Steponavičia P. — šv. Juozapo draug. 
Tautoraltis B. — šv. Jurgio draug. 
Urbštonaitis J. — L. R. K. D. ir Aido. 
Vaitkevičius L. — Algirdo draug. 
Valantiejus J. Blaiv. Cen. 
Valantiejus Kun. J. — Sv. Juozapo parp. 
Vasiliauskas V. — L. D. .S 5 kp. 
Vičas D. — L. D. S. 5 kp. 
Vilkaičiutė O. — L. Lr. Varpas. 
Vilkauskas V. — Blaiv. Cen. 
Zailskienė M. — A. L. R. K. Mot. Są-gos 25 kp. 
želvis M. — S. L. R. K. A. 11 kp. 
žemantauskas J. — Liet. Uk. Kliubo, 
žičkus M. — Liet. Jaun. draug. 
Zongailytė A. — šv. Jėzaus dr. 2 skyr. 

HM į [(TolJatis bus) 

DELEI LIETUVIŲ-LATVIŲ 
Respublikos. 

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

teises atgauti laiko esant anek- 
sija (svetimo turto troškimu ir 
jrobimu), prisispyrę kvočia Lie- 
UP'ių-Latvių respublikos pionie- 
rius, sakydami: "Gerai! Leiski- 
me, ikad po didėsės Luropos ka- 
rės tautų kongresas sutiks 
Įsteigti (pageidautąją respubliką, 
ar toji respublika turės gai a pa- 
jiegų išsilaikyti Atsakant ši- 
ta'11 įklausiman galima butų pa- 
sitenkinti jau tuo, kad yra jau 
buvusi mūsų Lietuvos didžioji 
kunigaikštija, kuri neužginamai 
turėjo ne tik namie didelę pa- 
jiegą, bet ir Europai suteikė ne- 

maža 'gerumų ar tai atremdama 
Totorių apipuolimą, ar tai ipar- 
blokšdama kryžeivių Zdkoną; ta- 

čiaus Čia pridėsime bent keletu 
apčiupių argumentų, kad tuo 

nuodugniaus atėmus abejojimus 
ir sustiprinus šiaudadušius. 

Sunkus šiądien tautų likimas, 
kurios neturi vandenynų. Lietu- 
vių gi ir Latvių šalis ne tiiktii 
prisišlieja prie Baltijos jūrės, bet 
ir viduje yra išvagota nemenkų 
upių, kaip Nemunas, Venta, 
Dauguva su jų šakomis, mažes- 
nėmis upėmis. Savo žemės pa- 
jūriuose turime kelis labai ge- 
rus uostus; Karaliaučių ir Klai-. 
pėdą—-Lietuvoje, o Liepojų, 
Vcntpylę ir Kygą—Latvijoje. 
Be upių dar daug yra po visą 
šalį išsimėčiusių ežerų, tai ma- 

žesnių, tai didesnių. Tad van- 

dens mums netrūksta ir jei tik 
mokėsime, tai sunaudodami van- 

dens pajiegą, (galėsime įgyti eleik- 
trvbės tokią galybę, kad ne tik 
nuo žiburių tviskės miestai ir 
•kaimai, bet sukamos bus fabrikų 
mašinos, o gatvekariai (tramva- 
jai) vežios iš (kaimų j miestus 
ir važtas. Negana to, su elek- 
trybės pagelba tirštinsime oro 

nitrogeną azotą) ir nitratus su- 

naudosime trąšoms dirbti, taip 
kad prigimties trąšomis įtręštos 1 

dirvos galės pasidaryti bent du 
ar tris syk vaisingesnėmis, 'negu 
jos buvo iki šiam laikui. Tik 
laisvės ir mokslo reikia! 

Geoliogai gali mums papasa- 
koti, kad ir žemės sudėtis musų 
visoje šalyje yra vienoki, o nuo 
to ne tik pats būdas bei gabu- 
mai taip Lietuvių kaip ir Latvių 
pareina, bet ir tie prigimties 
turtai, Iku'riais mums naudotis 
tenka. Na gi sakysite: ar mu- 

sų šalis turi kokių prigimties 
turtų? Ar tai nc kokia nauja 
svajonė? Pasižvalgykime aplin- 
kui. Kam nežinomas yra gin- 
taras? Juk jis nuo Karaliau- 
čiaus iki ibeveik Palangai tai ju- 
ros yra išiplaujamos "pakrantė- 
mis, tai musų jurininkų ranko- 
mis ibageri'iiojamas ir išgraibo- 
mas. Ne dykai Vokiečių vy- 
riausybė dėjo j tą pramone io 

miljonų markių. Palangoje tik 
nedidutės dirbtuvėlės yra Žydų 
rankose; kodėl patįs Lietuviai 
nesinaudoja savo turtais? O gi 
kaip garbindami Perkūną mes 

leidome, ikad svetimi jo vieką— 
elektrybę—pasikinkytų, taip męs 
ir gintarą pavedę esame kitiems, 
nesą mat patįs neturime—mok- 
slo ir drąsos I—O molio ar trūk- 
sta inusų žemei? Netrūksta mo- 
lio, tik 'neturime žmonių, Ikurie 
puedžiautų, arba aliumini j urną iš 
jo išgauti mokėtų. Nors nela- 
bai daug, bet rasime ir dutipių. 
O 'kas iš musų chemikų yra mė- 
ginęs jas distiliuoti ir išgauti 
brangintinų dervinių produktų? 
Durpes deginti negali būti leista 
pirma, negu iš jų esti ištrauktas 
parafinas, petroliatumas ir ki- 
tos brangintinos chemiškos i^da 
vos. Buvo pas mus milžiniškos 
girios; veisėsi jose vilkai, meš- 
kos, briedžiai, makliai, taurai ir 
kiti žvėris, šiaip—Žydai supirkę 
leisdavo sielius Nemunu į Vo- 
kietiją. Ar męs susipratome 
dirbti popierą, ar statėme tarto- 
kus, ar dirbome visokią medžia- 
gą namams statyti, baldams 
dirbti ir 1.1.? Buvome žiopliais 
ir alkjs prašvis, kada Vokiečiai 
bus visą tą turtą iškraustę į 
Berliną... Vos ką-tik vok. val- 
džios išleista knyga "Das Land 
Ober Ost" daugiau negu patei- 
sina mano nugąstavimus... Ne- 
trūksta nei cemento, ir tik be- 
ne pastarais metais tcswsii>rato- 
me juo naudotiesi. Iš smilčių 
juk galima gi butų stiklas dirb- 



ti, bet ar atėjo tai kam nors i 
scilę? O ar kas žino, ar drus- 

kos pas mus nėra? Jeigu yra 
»uru šaltinių Birštone ir Drus- 
kininkuose, turi buti ir druskos. 

.\aja, turime šaltinių! Ar męs 
: u .įpratome juose gydo.uų mau- 

dynių kai j) sierinių Pasvaly- 
je,) taij» įtaisyti, ikaip tai daro- 

nia esti tokiais atvejais Ameri- 

koje, ar Austrijoje? Ar moka- 
me ben Palangoje i'r kitur pa- 
juriuose patraukti žmones kaip 
k!!»idyną, ka.l 'neštų mums pel- 
ną svetimi, naudodamiesi musų 

prigimties turtais? Man net gė- 
da dėl musų taip nelemto ap- 
sileidimo. Be abejonės Žemai; 
ciuosc yra geležies, yra gipso; 
tačiaus tie dalyto i rūpės gal 
svctimiejns, 'o mes >prigimtics 
turtuose 'besivoliodami skurdžiais 
esame ir tekini svetur bėgame 
lobių meškeriotis.... 

Musų šalis yra žemės ir ai k i f/, 

pienininkąvimo, gyvulių augini- 
mo šals. Javų prekyba mes 

nesvumojome užsiimti, palikdami 
tą pelninga amatą kitiems. Li- 
nai pas mus dera; tačiaus savo 

fabriikų linams venpti ir austi 
mes neįsitaisome. — Kartais 
mums koją pakišdavo ir musų 
didžponiai, kaip Liubeckis, Gra 
bovskis ir kiti, — o per Žydus 
pardavinėjome j Angliją, is kur 

jau atgal audcJklus pirkome.... 
Ejo svetur ir sėmenys, nėsa pa- 

tys nesugebėjome sunkti iš j t; 
aliejų, svetur labai branginamą, 
o sėlenas nepavartojome kaipo 
maistą gyvulaims. Odų dirbi- 
mas pas mus tbuvo svetimtaučių 
rankose, taip pat fabrikų ava- 

lynei ar cialbatams siūti mes 

nejsitaisėme, o traukėme iš Var- 
savos arba net Amerikos, — 

nors odų pas mus trukumo nie- 
•kuomet nebuvo, o Šiauliuose. 

Vilniuje ir Smurgonysc da- 

lys visos Rusijos produkcijos 
pagaminamos buvo. Ir alkoholi 
iš musų "bulvių tik svetimi te- 

mokėjo daryti, o ikad tatai tie- 
sa, parodo ir tai, jog caro val- 

džia mokėjo Lietuvoje ipadaryti 
bent dalį visos produkcijos 
ahkoholio išdirbamo Rusijoje. O 
kur cukraus dirbimas iš burokų 
kur musų bitys, kur žuvys, kur 
sodnai? Ak. reikiU liautis šne- 
kėjus! Kiekviename žingsnyje 
aiškus yra musų nerangumas, 
žioplumas, 'ncmokslumas. liijo- 
mėsi šiandien, kad kas musų 
'"buržujais" nepavadintų, ir to- 

dėl bevelijame slkursti, kitiems 
vergauti, ir "proletarais" pasi- 
likti ; mat vargšai ras atlygini 
mą ten augštai — danguose! O 

neatmename priežodžio, 'kad — 

kvailą ir bažnyčioje muša! Ar 
ne geriaus 'butų, jeigu butume- 
me 'gudrus kaip 'žalčiai", tai 
gal didesne dome, didesne mei- 
le ir j savo žemely pažvelgtu- 
me. Nereikia pamiršti, kad Lat- 
viai yra geri jurininkai; turi 
savo jurininkų draugijų ir apie 
500 preJkybos valčių ir laivų. 
Ilgainiui rasi nuo jų ir mes ju- 
riauti išmokti įsigeistumėme, o 

ir tuojau po karės nereikėtų sve- 

timų laivų mi ų pardavimams 
gabenti už jurių-marių. — Bu- 
vome jau pradėję valsčių ir 
apskryčių ikasas steigti, mėgi- 
Tiome ir su bankais pirmus le- 
dus laužH, o ypatingai garbė 
tiems, kurie sumanė įsteigt 
"Vilijos" bendrovę ir 'Žagrės' 
draugiją, ir kitas tolygias įstai- 
gas, tkurios aiškiai rodo, ka< 
galime ir mes šį bei tą, jeigu 
tik panorime. 

Tad neaimanuokime dėl savr 

šalies prigimties lobių! Jie tik 
laukia darbščios ir išmaningo* 
rankos! Naudos pas mus bus 
jeigu neužsikrėsime šiais laikais 
tinginiavimo liga, svajonių ir 
viso svieto lyginimo liga, o 'rū- 

pinsimės tuo, 'ką mes atsiekt 
galime. Ar mums gabumų trulk- 
sta? Vai, vyrai ir moterys! Me- 
skime abejonę šalyn! Tauta 
kuri pagamino Koperniką, Kan- 
tą, kuri Lenkų tautai suteikė 
garbingiausių politikos, dailės 
mokslo vyrų: kurios sunųs Ru 
san»s tiesė geležinkelius, stat* 
tiltus, kalnų kasyklose vado va 

vo, o ir šiaip garsių poetų su 

teikė (kaip J. Baltrušaitis); ku 
ri galiaus net Vokiečiams išau- 
gino (kiltų pastorių, mokytojų, 
poetų ir 1.1.; — tokia tauta, 
sykį laisvės ir neprigiiulmybės 
susilaukusi turės pakain, karnai 
ir daktarų su aptiekinimkais, ad- 

veikalu (įsigilinusių j Lietuviš- 
kąjį Statutą), i*r mokytojų, ir gi- 
rininku ir chemiku, ir knygve- 
džių, ir pirklių su pramoninin- 

! kais, ir administratorių, ir ge- 
ležinkelininkų su telcgrafinin- 
kais... Jeigu ko nidpriteks čia 
vietoje, tai parvažiavę musų 
broliai ir sesers iš Amerikos 
spragą užtaisys. Jeigu Lietu- 
viai mokėjo sudaryti ir išlaikyti 
tokią centralinv draugiją, 'kuri 
milžinišką darbą atliko šituo bė- 
dos, vargo ir iširimo metu, tai 
.kas norės abejoti, bau mums 

pritrukti galėtų inteligentijos, 
Įsisteigus Lietuvių-Latvių res- 

publiką, įkurtoje didžiausioji at- 
vda bus atkreipta j mokyklas — 

žemasias ir aiugštasias — ir ku- 
rioje mokytojai užimti turės be- 
ne pirmutinę ir garbingiausiąją 
vietą tarpe šalies ukėsiHpilie- 
čių! Tik paibi^sikime ir aplinkui 
apsižvalgykime pamatykime, kad 
Lietuviais esame pirmiausia; kad 
po tiek metašimčių vergavimo 
pridera syki tapti žmonėmis, o 

ne kitų pastumdėliais amžinai 
pasilikti; kad savo reikalus pa- 
tenlkinę, paspėsime griebtis ir 
platesnių, visapasaulinių proble- 
mų rišti. Pasaulis pastebi ir pa- 
myli tik dvasios galiunus, di- 
džius turtų gamintojus, kilnius 
moralybės ir mokslo nešėjus, o 

bi au risi patvirkusiais išnaudo- 
tojais, ar kitu vergais, ir smer- 

kia ekspropriatorius ar ikitoikio 
budo ardytojus, tniekšus ir ša- 
lybaldas. Studijuokime sa\o 

tautos istoriją ir toji mus pa- 
mokius išvengti tų klaidu, kurio- 
riomis pasižymėjo musų prose- 
neliai. Tarnavome seniaats Len- 
kams, Vokiečiams ir Rusams, 
) dabar neantsidėkime ant savo 

>ečių naujos gadynės jungo, ku- 
rį suklaidintas musų jaunimas 
taip pradeda mėgti, o kuris va- 

dinamas yra — Internacionalu! 
Kaip ans musų poetas šaukia: 
Per skausmus i garbę! taip aš 

Į tikrinu, kad išga'ningasai musų I o o 

<elias eina: per savo talutos 

•eikalų išmanymą, per nepriklau- 
somybės Įgijimą, 'i>er teisingu- 
mo dėsnių Įgyvendinimą — į 
sužmonėjimą, į visų narių ge- 
rovę, j žmonijos brolybę! Tad 
ir tebūnie musų visų obalsiu: 
dėmokratingoji Lietuvių-Latvių 
respubl' <a! 

S.evęroš Gyduoles užlaiko '<')■ j 
seimynos sveikata. •, v 

Jusu Sveikata 
reikalauja švaraus užsilaikymo ir 
tvirto prisilaikymo hygienos tai- 
syklių. Tokiu budu galima išsi- 
saugoti nuo daugelio ligų, kurios 
it galingi priešai tykioja iš visų ę 
pusių. Buk prisirengęs! Užsi- 
laikyk hygieniškai švariai. At- 
minkie, kad švarumas seka die- 
vobaimingumą. Laikyk po ranka 

S evera s 
Antisepsol. I 

Tatai yra puikus hygioniškas ir 
antiseptiškas plovimas, kurs kas- 
dieną vartojamas burnos išplovi- 
mui arba gargaliavimui, nosies ir 
aus'os įšrnirkštimams; jis taipgi 
vartojamas plovimui skaudulių :r 

susižeidimų ir apmalšinimui odos 
niežtančių išbėrimų. 

Kaštuoja 35c visur aptiekose. 

F, SEVERĄ CO. 
CEO AR RAPIDS, IOWA 

Amerikos Lietuviy Mokykja 
Mokinama: angliškos ir lietuvis 

Icos kalbų, aritmetikos, knygvedj 
stSs, stenografijos, typewriting 
pirklybos teisiu. Suv. Valst. istor', 
jos, abelnos istorijos geografijo 
ąoMtlkinžs ekonomijos, pllletyz'ė 
lailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt< 
ki u po pietų: vak. nuo 7:30 1b 
>:M 
•106 So. Halatcl 8t. Chlcngtr, UI 

GRAŽYBĖ LIETUVIAMS! 
Kas norėtų tikra, naturaliSk,-} save 

•aveikslę padaryti Iš mmažo j di 
lelj. pračome kreipties prie manęs, 
les aa padarysiu tikra, naturališkg švaizd^ žmogaus veido už pigesnę :alną., negu kitur. 

JUOZAS GUŽAUSKAS, 
: 137 W. Washington Blvd 
fel. Monroe 1090 Chicago, 111 

i? ■ mm m 
TiiUiM Ym* <w 

Dr. P. G. Wiegner 
ralaedei: nua 8 Iki 1311 ryt* 
Ir 11ki • vakar* 

j 5325 S. Htlated SL Clricag*, ill. 

Prie išsinarinimo ir isipjovignui 
Tuojau įtrink D-ro Ritbicr'io 

PAIN-EKPELLie 
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKARA" 
35e. Ir 05c. buteliuku* visoao aptlakoso hrba 

stačiai nuo 

F. AI). RICMTER & CO. 
74-80 W«ghlngton Street, New York, N. V 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURiKIS 
... O E N T I GT ... 

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

4847 W. 14-th 3t. Cicero, III. 
Corner 49-th A ve. 

Phone Canal 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
Gene ra lis 

Konttaklorius ir Namu Shtejas 
2123 W. 23rd ST. CHICAGO 

Dr. K. Dranoelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street J 
Ph«nr Drover S052 

Ch casro | j 

Ką Išrasti 
•? r? 

• • 

Tai yra lietuviška knygutė 
išleista, kuriojo yra apie 400 
išradimų, kurie t;ali buti roi- 
kalingi, likosi išduoti ant rei- 
kalavimo ir dėl nnudos LIE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
putos diisižinosito Ivokj pclią 
išradimai atnešė ir dar gali 
atnešti, J^ipu mnnoto apie 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien LletuviSkal reikalauda- 
mas V"vcrutės kr.r " išsiusi- 
mo PYKAI 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
Rroadtvay (LAi Htv; York, N.Y 

EXTRA! 
Geriausias laikas pirkti fanu:} 

geros žemės, geroj apielinkėj. 
Vienas turtuolis, turėdamas 12 

farmų, ant kuriu p; ūarč turtą, da- 
bar užsidėjo didelę pardaviu.yeiii 
automobilių. Visas ukes nori par- 
duoti, tai pasiskubinkite, o gerai 
pirksite. Rašykite j Naujo Laikraš- 
čio Rėdystę, įdėdami markę, o ju- 
site vieną No. "Ūkininko" ir teisin- 
gas informacijas. Atvažiuosit j pa- 
ti vidurj miestelio, kur aplinkui ge- 
riausi javai auga. 

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

Dr. P. Žilvitis 
LIETŪKIS emtOiltS. CHaill31S 

TU. Drim 7179 Aptlakne Tai. Orovar 8U3 
3293 So. Mltftf SI., Cllicagi 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Niekuomet nebuvo toks f]i.io- 
Laikas yra gauli s r. u tinkamą vie- 
lis šoferiu reikalavimaf kaip da- 
bar. Męs duosime užf'ėmimą 
kiek vienam pabaigusiam kurr.ua 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individi'iėmis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika v.v.lnūjim'? automobiliais 
visokią rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dienjniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Englneers, 12141G Jackson Bld 
(Inc.) 

RAŽIUNO PAVEIKSLAI. 
Račiunr Nauji Judanti pavei- 
kslai iš Rusijos, Turkijos, Vo- 
kietijos karės f -ontų ; taipgi Ru- 
sijos Revoliucijos ir 1 Iliustruo- 
tos Dainos atsibus šiose vietose: 

Nedėlioj po pietų 3 vai., va- 

kare 8 vai. Geg. 26 d. Bažnyti- 
nėje salėje 815 Paiik A ve., Ru- 
čine, \Vis. 

Panedėlio vakare geg. 27d. 
Jono Bauik solėje 711j ist Ave., 
Mihvauikee, Wis. 

■1 '4. «* 
Utarninko ir Seredos vak. 

Gcg. 28—29 dd. Bažnytinėje Sa- 
lėje Sheboygan, \Vis. 

• *' r- 

Ketvergo vakare, .'.irželio-Tm- 
ne 6 d. Mendelssolin Salėje No. 
Main St., Rockford, 111. J 

j Didele Lietuviška Krautuve. 
l'žlnikau L:il;ni(l/.iii. Iirnnzalictus, ir kitus auksinius daįktus, ir vį^as Litas tic'iivi kas knyj." '■ 'ip dvasiškas taip ir svietiškais. Taipgi yra dįdelįs pa- sirinkimą-. ^raniai'MUt ir ivl.-trdtj. ia jtaniinčsiu tik koljs: 

riviri.in jiaroilyta ant 
|i;tvris|< lio yia |ii- 
l'i III' i Į'l l'l.čjc • o- 

liimtiio* i'mIi !)iij in. 
irnr.i. 11I11. *l u« i nii- 

i<U ii vi'.Į halsą 
ii rrajiua m ir 1J 
oiiiiins kvukIiii. 

beturi nusiminti) 
idant nc Kali išgirsti 
balso garsiaurii) svie- 
to ariisttj, kadangi 
jie nc atsilanko ju- 
sij gyveninio vieloje. 
Nusipirk rji trj Gra- 

kranol4 i; kurio Rali | 
'^Kirsti visti artistu 

VA m A %1B.no balsus koki; tik no I j 

('olnml)ia Gra- 
foiiola, tokia, 
kaip ant pa- 
veikslo. yra atl- 

piginusia 
Kaina 

t ra 

prekėj 

$30.00 

Kana 3>45.00: rajina 10 ir 12 co- 
linius rekordus. 

Rekordų yra visokių įvai- 
riausių lietuviškų, ruskų, 
lenkiškų, angliškų ir t: t: 
Kaina po 75c. Kiekvienam 
pareikalavus pasiunėiu kata- 

K -M56 Lietuva Tivynė M ii-ii ir Tykini Nemunėlis tvka. 1". 2.15S Darbininkų MarselicUS ir Sukeikime kova. E I W.y Eina garsas nuo rulicžiaus ir Siuntė mane motinėlė U50 Naujoji Gadynė. Painus. 
36.M Kur Upelis T'ka. sunapjuti. 3623 Sudiev Lietuva. Mi'kis Užia. 
16.'6 Lelijos Žiedas. Ant fiešupės Kranto. 

iViu: ji Rekordai E 37'>6 Eisiu Mamai pasakysiu ir Bernužėli nesvoliok: 
E 3799 Vilniaus l'olka ir Tamsioji Naktis, valsas. 
E 3796 Kur Vėjau l'uėia ii Esu Garsingas Vyras. E .'/'Jo Jau kad a> Augau ir jiii Kedėlėlę 

Norint pinigus galit prisiųst iškaluo, arba užmokėti tavoi'4 prįįinant. 

J. F. BUDRIK 
3343 So. Halsted Street Chicago, 111. 

LIETUVI! 
" 

ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE, 
j! JIE TEN KENČIA BADĄ ŠALČIUS, 0 TU ClA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 

Aukauk jiems per Centrai! Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
t, j Lietuvą, Ir įsirašyk j nuolatinių Lietum Selpėjy skaičiiĮ. 

I.';:i'-pk si Kuponą ir įrašęs kas reikia siųsk su saro A uka 

į Komitetą šiuo adresu: į1 
THE LIT 11UANIA N CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Avc. New York City : : : : : 

iHUIIllIlMIlIlIlMI 

O i r n r m ■ $ aukų itn7ceii(t~jirsier:<i ano ha- 
v Prie to prisižadu ha-y mėnuo aukauti p*r 
(.riifi'ftfį Komitet([ po S , pakol tik ha* ni- 
ki'Jas .s pti mūsų citnaenčiu* Tčci/ia'jc. 

Parašas 

ir 

Adresas 

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

.-•» -«:S Z&ZZ *»3»38r3Sr»P 
Telefonas ARMITAGE 984 $ 

| 
I DR. A. J. KARALIUS 1 '{i :i! 
m C>do Visokias Ligas. ?'i< 
'*; Ypatingai Užsisenėjusias 
|| ir Lytiškas. ^ 

jj 2121 N. WESTERN AVR f 
| CH1CAGO, ILL. 

Reikalavimai. 
Reikalinga medgaitė arba vaikas, 

I rižiurėjimui ofso. Prityrimas ne- 

reikalingas. Gera vieta. 
Atsišaukite prie, 

M. J. Kiras, 
3331 S. Halsted St. 

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

Tada jam akis prašvinta, kada jis mato pirm savęs 
šviesą, šviesą, kurią jisai yra matęs Lietuvoje, kur sau- 

lės spinduliai šviečia jam pirmyn, bet čia atvažiavo į 
svetimą kraštą ir papuolė į durnus ir į fabrikinį jungą, 
kur jis dirba po boso ranka, bet jis tada tiek težinojo. 
Bet dabar žmogau žinai jau daugiau ir žiūrėk pirmyn, 
nesiduok kitam tave valdyt, buk pats savo bosu, trau- 
kis iš tų durnų, eik į lauką iš to didelio miesto kur tavo 
prasimaitinimas kaštuoja neapsakomai. 

Ateik kur saulė šviečia 
visiems lygiai 

Čia kur žmogus yra Kuosas nuo bosų ir dirba pats 
sau ant savo ūkės, nes tai jo locna, ir prasčiausiuose lai- 
kuose jisai bado nekenčia, nes jisai savo užsiaugina ir 
gražiausiai-skaniausiai pavalgo. O jis tau tik tada į 
miestą atsiunčia kada jo pilvas yra pilnas, ir tada tai 
TU turi mokėti jam neišpasakytą kainą. 

Atvažiuok j Pheips, Wisconsin 
čia rasi žmogų kur gyvena su žmonėmis neski- 

riant—biednas ar bagotas—jisai pagelbės visiems, ji- sai jau ne vieną lietuvį yra pagelbėjęs, bet dešimeiais 
jų Dabar yra laikas žmogau ir tau veikti, nes dar pri- pirkome 10,000 akrų prie gražaus PHELPS miestelio, kur žemė labai derlinga prie upelių ir ežerų, keliai gra- 
žiai ištaisyti, mokyklos netoli ir prie geros transporta- cijos, ir dar turime 20,000 akrų aplink ten, tai iš 30,000 
akrų žmogus gali išsirinkt žemės kokios tiktai nori, kainuojančios nuo $10.00 iki $25.00 už akrą, ir norė- 
dami žmogui pagelbėti duodame žemę ant lengvų iš- 
mokėjimų. 

MES NEGALIM PRIVERST JUS, kad ju:> tikė- 
tu mėt mums per laikraščius, bet atvažiuok ir persitik- rink del savęs, o pamatysite, kad tai yra viskas teisybė, ką mes garsiname. Jeigu jųs to negalite padaryt, ra- 
šykite šiandien reikalaudami paaiškinimų, o mes šir- 
dingai jums suteiksime. Adresuokite. 

\ 

Sanborn Land Co. 
Phelps, W i sco n si n 

A. J. BACIIUNAS, Kolionijos Direktorius 

NOTICE. 

State of Illinois 
County of Cook. 

S. S. 

Public noticc is licrcby given 
that a sipceial Mecting of the 
Lithuanian Publishing Co., a Cor- 

poration dūly organized and cxis- 
ting under and by virtuc of the 
la\vs <*f thc State of Jllinois, will 
bc lield at tlie officc of the Coni- 
pany, No. \Yest 33rd St., in 
thc City < Chicago, Illinois, 011 
thc 21 -st y o f J n ne, 1918, at 
thc hour of Kight o'clock p. 111.. 
for the cbject and purposc of 
considering and voting upon thc 
question and proposition to inc- 
rcase the Capital Stock of said 
Corporation to S40.000 or such 
othcr sum as may be determined 
upon at said meeting and for thc 

transaction of such othcr busincis 
as may conie before the meeting. 

Datcd, Chicago, Illinois, 16-th 
Day of May, A. 1). 1918. 

Joscph J. B ačiū n a<, 

John 1'. Pajauskas 
C. Kasputis 
K. Draugelis 

Majority of the Coard of Di- 
rectors of thc Lithuanian Publish- 
ing Co. 

PAVOJINGI SIGNALAI. 
Ar tu esi taip nuvargęs ke- 

liantis iryte, (kaip po dienos dar- 
bini? Ar tu jautiesi piktu ir 
neramiu. Ar tu kenti nuo ne- 

migos, 'nužudymo alkio ir ener- 

gijos, stokos žingeidumo ir di- 
dėjančio nusidėvėjimo? Nie- 
kus negali nepaisyt šitų pavo- 
jingu signalų, kurie esti gam- 
tos 'pasiunčiami. Tu tuojaus 
privalai atlikt šj darbą, tai yra 
— išvalyt vidurius ir atitaisyt 
virškinimo systemos normales 
funkcijas. 
Trincrio Amerikoniškojo FKar- 
taus vyno 1*1 ik^iras yra vaistas, 
kuris greitai grąžina 'normali 
stovį. Tai yra atsakančiausis 
ir labai gardus gert vaistas, ku- 
ris labjausiai dabar, gegužio ir 
birželio mėnesiuose yra geiiin- 
sis visokių vidurių bėdų sutvar- 
kintojas. Aptiekose Si.to. — 

Trincrio Liniirentas yra pui- 
kus nuo reumatizmo, neuralgijas 
strėnų skaudėjimo, išsinarinimų, 
sutinimų ir 1.1. Aptiekose 35 ir 
f>5c.. per krasą 45c. ir 75c. 

Joseph T r m c r Company, 1333- 
1343 S. Ashland A ve., Chicago. 
111. (Apgarsin.) 

rajieškojima'i. 
Pajieškau savo draugo Andrie- 

jaus Karpavičiaus. Męs sykiu at- 

važiavome Į Ameriką 1912 metuo- 

se. Jisai p'asiliko Ncw Yorke, o 

aš atvažiavau j Grand Rapids, 
Mieli. Jau apie \ ii.etai ai»ie jį 
nieko nežinau. Jisai pats, ar kas 

J apie jj žino, meldžiu pranešti šiuo 
adresu: 

.h 

Juozapas Matulaitis, 
563—mli St., Grand Rapids, 
•;«4«bž . Mich- 

i'm:» •. ?;•*• •«•-» t < 

Pajieškau savo brolių Jurgio ir 
Miko Diraičių, Gražiškių parap., Vil- 
kaviškio pav,. Suvalkų gub. 

.Jie patįs, ar kas juoa zino atsi- 
šaukti adresu: 

Pijus Diraitis 
Box 311 

Birchvvood, Wis. 

Aš Jurgis Navikauskas išvažiuoju 
kariumenėn Gegužio 2 d. ir neži- 
nau, kur randasi mano brolis An- 
tanas ir kiti draugai. Aš palikau 
savo daiktus pas brolj Antanę. Na- 
vickį įjo šituom adresu: 

Antanas Žekonis, 
16 HarriBon Ave., ^ 

Aurora, Iv 
Su pagarba, Jurgis Navikauskas. 

Pajieškoma lietuvių vardu Bendrat 
arba Bendraitis, taipgi Kornhubų, 
Jeigu toki atsirastų, tai meldžiama 
atsišaukti j "Lietuvos Ddministra- 
eiją", paduodant sykiu žin.ią, iš ko- 
kios vietos Lietuvoje paeina. 

Pa j ieškau savo brolių, Saimonų. 
Antanas gyveno Chicagoje, o Juo- 
zapas New Yorke. Paeina iš Kau- 
no gub., Panevėžio pavieto, Vabal- 
Tiiku paft-o. Kurkliu sodžiaus. 

Jie patjs arba kas žino apie juos, 
meldžiu atsišaukti šiu adresu: 

Frank Saimonas, 
510 \V. Tth St., Cinclnnati, Ohio 

Parapija šv. Kazimiero K&nsas 
City, iKansas, gerame padėjime 
stovi reikalauja lietuviuke* kunigo. 
Atsišaukite adresu: 

L. Nievierflauskis, 
812 Ridge Avc. Kansas '.'ity, Kan. 

REIKALINGAS GERAS ZE> 

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

LIETUVA, 814 W. 33rd St. 

I -m 

"VĖLIAVOS AKY ViMZDOjL 
Tai yra puiki apysaka, kurioje 

aprašoma i vairios kariškos maši- 
nos. Aprašoma, kaip vagilai i>o 
vandeniu gyvena ir turi tenai iš- 
sidirbę tkrus palocius, kuriuose 
jie nuo laivų išpieštus daiktus su- 

krauja. K/1I\'A TIK DOLIARIS. 



Lietuvos Atstatymo Bendrove Šero kaina 10 dolerių. Vienai ypatai par= 
—-rrr■-==^:_=r-=r;;—— duodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m. jau 

išmokejome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rubliu kursas. 1 įsakymus siųskite ir reikalaukite 

informacliu šiuo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

Polemika. 

BEREIKALINGAS KABINfi- 
JIMASI. 

"Draugo" numeryj 103-me tii 
las "I>r-go Skaitytojas" daro kė- 

lėt" užmetinėjhnų rengėjams bu- 
vusios Lietuviu parodos, įvyku- 
sios Seventh Regiment Armory 
Chicagoje, iš priežasties Trečio- 
sios Laisvės Passkolos. 

Jisai užmetinėja Parodos rengė- 
jams, kodėl esą minėtame ap- 
vaikš -ioj'-uie kalb«n laikė p. B. K. 

Balutis, tautiškojo laikraščio "Lie- 
tuvos" redaktorius, o iš kataliku 

pusės nebuvo kito kalbėtojo apart 
kun. Alex. Skr'upkos (neva kun. 

Skrypkos butų negana, o reikėtų 
dar geresnio, kurio ir nesuras- 

tum). 
Kas įdomiausia, tai tas, kad 

"Draugo" redaikcija prie to, kaip 
išrodo inspiruoto, straipsnio, deda) 
prierašą, kuri'anie ji sako štai ką: 
kad Draugo" rei'akcija istikrų'jų 
buvusi ignoruota, nes su ja visai, 
nesiiarta [Nesitarta nei su 

"Lietuvos" redaikcija, kaipo su 

tokia. "Lietuva",] o iš to, matai, 
gali iš'-„..4i, kad katalikus "igno- 
ruoja." 

Aš buvusi* arčiau šitų dalykų, 
noriu paa; "vkinti ir parodyti, kaip 
"žydas pats muša ir pats paskui 
rC'cia." Nes taip atsitiko ir su šiuo 

apvaikščiojimu. 
"Draugo" Redakcijai laiškas ir 

j's atsakymas išrodo, kaip ame- 

rikonai sako, "frame-up" — su- 

taisyta tyčiai iškalno, 
"Draugo" redakcija nuo pirmo 

susirinkimo pradėjo daug nrteisy- 
bių skelbti. Pavyzdžiui, kad tarpe 
rengėjų buvo dauguma salinnči- 

kų, nors i-. 20 susirmluisių ypatų 
buvo tik vienas saliuninkas. Kas- 

link gi katbėtojų ir "'Draugo" pri- 
kaišiojimų, tai dalykas buvo toks. 

Susirinkime visų apielinkių ko- 

misijų bei to apvaikščiojimo ren- 

gėjų buvo nutarta, kad apvaik- 
ščiojime butų du lie'uviai kalbė- 

tojai — vienas nuo tautininkų, o 

kitas nu r; klerikalų, ar katalikų — 

kaip ten jų nepavadinus. Susirin- 

kime net ir kalbėtojus nužiūrėta, 

jeigu juos butų galima gauti. Su- 
sirinkimas išsireiškė, kad nuo tau- 

tininkų butų geistina gauti kalbė- 

toju adv. B. K. Baluti, gi nuo ki- 

tos sriovės — p. Račkų. 
Susižinojimui su kalbėtojais t'a- 

po paskirta p. A Kareiva, ku- 

riam pavesta kreiptis prie "Drau- 

go" kaslitik p. Račkaus. Antry- 
tojaus pranešta, kad busiąs Vyčių 
apskričio susirinkimas ir ten bus 

kalbama apie kalbėtoja pastaty- 
mą. p. Baltutis, "Draugo" n.Una- 

džierius, žadėjo komitetui praneš- 
ti apie tai, kokis kalbėtojas bus 

pastatytas. Beveik visa savaitė 

laiko perėjo ir galų gale sužino- 

jo ne, kad p. Račkus nebusiąs, — 

na, o kito kalbėtojo nei "Draugas' 
nei Vyčių apskritys nepristatė, 
liet nežiūrint to, rengėjai visgi 
gav kun. Alex. Skripką, pagarbos 
vertą vvrą, labai daug pasidarba- 
vusi laike bondsų pardavinėjimo 
kuris ir pasakė gražią prakalbu 

Atoyvaizdoje to viso, ko gi čia 

"Draugas" sielojasi? Ar jis m'a- 

no, kad tiktai jis vienas yra pa- 
tentuotas katalikas, galintis katali- 
kus reprezentuotu, o nieikas kitas, 
kad ir didžios pagarbos vertas kitn 

Skripka, jų atstovauti jau negali ? 

Bet iš "Draugo" prikaišio- 
jimų taip išrodo. N'uo takų pigių 
kandžiojimų tai jau net bjauru 
darosi, ne^ tokią smulkią "pynut- 
sų" pr-litiką šiais laikais tik saliu- 

nuose galima sutikti, ir tai ne vi- 

suose*. 

"Draugas" sako. kad su jais 
nesitarta. Pažiūrėkim, kaip čia iš- 
eina. Kiek aš sužinojau, kuomet 
ūiiVO renkamos įvairios komisijos 

'k laisvės Paskolos bondsų.. 
tai ij "Draugu' štabo buvo jau 

išrinkti net tris žmonės: kun. K'e- 
mešis, |>. Žaldckas ir p. I\ l'altu- 
tis — visi buvo spaudos komisijos 
nariai. Jiem- tie dalykai turėjo 
apeiti labiausiai, bet apgailėtina, 
kad jie niekados nepasirodydavo 
ant kitu komitetu susirinkimu 
no:-s jųt kaip.) viešumo komisijos 
buvo pirmiausia pareiga tatai pa-j 
daryti. Tai kam čia primetinėti 
kitiems kaltes, kuomet patįs yra 
labiaus-ai kalti? Kaip išrodo, tai 
garbės baisiai pageidaujama, bet 
su darbu, tai nei kiek nepriside- 
dama, o paskui dar kitus peikiama 
už tai, kad kiti veikė. 

kas nori tarp žmonių turėti 
rimtą vardą, tai reiik ir pačiam 
rimtu buti, o tokias pigias poliii- 
keles lietuviai vadina silkine poli- 
tika. Ir turi teisybę. 

Vienas iš Komisijos. 

LNK REIKALAI 
LIETUVOS NEPRIGULMYBČS 

FONDO ATSKAITA. 

Nou 13 d. Balandžio iki 7 d. 

Gegužio, 1918 m. 

Grand Rapids, Mich., P. Kluonio 
krikštynose (prisuntė L. Bračkis) 
aukavo: L. Braškis — 2.00; P. Kluo- 
nin ir Kluonienė — po 1.50; P. 

Butkus, A. Abramaičiuto, M. Ru- 

seckaa, J Banis, N. Koliečiu*, r 

L. Abromaitis — po 1.00; A. Bor- 
notas, P. Jankauskas, M. žokienė 
— po 50c.; M. ir A. Abromavičiūtė 
Po 25c. 

Viso 12.00 

Camp Devens, Ayer, Mass. per P. 
T'škuną, užmokėjo mėnesines mo- 

kestis karei viai-iietu vai: Jos. But.- 
noris r;j Balandj 1.00 
S Vasauskas, už Kovą ir Bal. 1.00 
K. žibikas už Kovą ir Balandį 2.00 
P. Tiškunas, už Balandj 2.00 

Bridgeport, Conn., C. K-to Sky- 
riaus, per K. šaučiuną, 1.G8 iri.81, 

sykiu 3.49 

Brooklyn, N. Y.: J. Šilkas —2.00 
: K Kairys — 5.00 ir F. Andruš- 
kevičius — 1.00, viso 8.O0 

Cleveland, Ohio, 14-ta SLA. kuo- 
pa, per A. Baltrukonienę 5.00 

Gary, Ind.. per J. Kamandulj, au- 

kavo: V. Mickevičius ir F. Saba- 
lauskas po — 2.00; P. Ražukienė, 
T. Martinaitienė, J. Neverdauskie- 

nė, E. Paufškauskienė, A Radisevi- 

člus, F. Jonaitis, J. Juraitis, K: 

Nugnionė, K. Gaidyp, P. Tamuly- 
nas, J. Skrebulis, K. Grigonis K. 

Krasnauskaa ir P. Tamišlunas — 

pp 1.00; O. Purevičienė, A. Girdotas. 
A. čulkauakas, E Rutelionis, S. 

Audintas, A. Jasinskienė, J. Tribe 

po — 50c.; J. Kunickas — 25c.; 
viso 21.85 

Bcllc Valley, Ohio, per J. Martin- 
kaus varduves, aukavo: P. Rapšya 
— 2.50; K. LukoSlus — 1.50; V. 

Saldaunia,, M. Saldaunlenė, J, Tu- 

lickis, K. Sakalauskas po — 1.00; 
J. Martinkus, J. Milmonas, O. M11- 
moniene, V. Vinckunas — po 50c. 
J. SukStas Ir J. Apanavičius — po 
25c.; J. Kulokas — 20c.; V. Ki- 
sielius. S Kazlauskas, K. Daugė- 
lukas. O. Tulickienė ir A, Valan- 
cevlčius — po 10c.; Nežinomas — 

50c.; prisiuntė V. Saladaunis viso 
labo 12.00 

f 

Suvienytos Organizacijos" Uarri- 
son ir Kcarney, N. J., per V*. P. 
Bingelį 50.00 

So. Chicago, III. 74 SLA. kuopa, 
mėnesinė mokestis, per P Si- 

maiti 2.60 

VVilkes Barre, Pa., 115 kuopa SLA. 
per J. G. Alensk.% pelnas nuo T. 

Račiūno vakaro 20.50 
Prisirašė prie "1.000 po 10.00": 
L. Braškis, Grand Rapids, 

Mich 10.00 
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Pranešimas! 
Duodame žinoti, kad šėrai LIBERTY LAN D & IN- { 

VESTMENT, CO. pakjla, pabrangsta, nuo BIRŽELIO | 
(June) PIRMOS DIENOS. Šėrai pakila iki $12.50, arba | $2.50 daugiau ant kiekvieno šero. } 

Norintieji greitu laiku turėki peln?. t">i dar turite pro- j 
gą pirkti Zčrų už tą pačią kainą iki bir;'elio (June) 1 d., o » 
paskiau bus brangesni. Nepraleiskite progos. » 

Su pagarba. » 

Liberty Land & Investment Co. 
3301 3o. Halsted Ssr, CHICAGO, ILL. 

Pr. Grečaitia, Grand Rapkls, 
Afich 10.00 

.1 M. Biliūnas, Simu City, 
lovva 10.00, 

Viso $17:!.4f. i 
Ilalatuližo Iii d. buvo iždo $4,890.^4 

1 

Viso labo ?4.Ki)0.28 

Prie šitos atskaitos reikia pašto- j 
bėti, kad prakilnieji mūsų viengen- I 

fi.ii, tarnaujantieji Dėdės Sanio Ar- 

mijoje, duoda v-siems Amerikos Lie- 
tuviams kuogražiausj pavyzdį rūpi- 
nimosi savo Senosios Tėvynės Lie- 
tuvc.i likimu, štai kareivis P. Tiš- 
kinao aukuoja Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondan po 2 dol. kas mėnuo, 
p.rba 24 dol. per metus. Kareiviai 
J. Butnoris, S Vasauskas ir K. ži- 
bikas visi iš Camp Devens, kas 
mėnuo aukauja po 1 dol., arba po 
12 dol. per metus. Tai yra puikus 
ir prakilnus pavyzdis: jie nelik ei- 

na ten. kur juos, kaipo šios nau- 

josios mušu Tėvynės piliečius, pa- 
reigos šaukia, bet dar, kiek tik iš 

galėdami, aukomis remia Amerikos 
ir Europos Lietuvių kovą. už Lie- 

tuvos ateitj. Taigi ar tas pavyzdis 
nepatrauks visų t v. Lietuvių, kurie 

sakosi esą dideliais Tėvynės my- 

lėtojais? 
Liet. Nepr. Fondo Raštinė netru- 

kus išsiuntinės visiems, kurie 1916 

ir 1917 m. prisirašė prie "1,000 po 

$10.00", paraginimas užsimokėti už 

šluos metus, šiuoiui prašoma f-ko- 

ling jų L. N. Fondo narių užsi- 

mokėti, nelaukiant paraginimu, ne- 

są tuomi susičėdys darbas ir eks- 

pensai 
D^bar daug daugiau, negu kada 

nors pirma, reikia pinigų darbams 
už Lietuvos laisvę. Reikia kuo- 

veikiausiai pinigų atspausdinimui 
Lietuvių Memorialo anglų ir lietu- 

vių kalbomis. Tam vienam darom 

reiks bent poros tūkstančių dolia- 

rių. reikia, palaikyti savi žmonės 

VVashngtone. kad jie rūpintųsi Lie- 

tuvių reikalais prie Amerikos val- 

džios. Pinigų reikia ir daugybei 
kitokių reikalų. Todėl meldžame 

tverti L. N. Fondo Skyrius ten, kur 

jų nėra. Meldžiame jau esančiuose 

skyriuose gyviau pasidarbuoti; Mel- 

džiame rinkti aukas prie kiekvienos 

progos. Visų, kas turi paėmęs '.5 

L. NT. Fondo Raštinės knygutes ir 

jgaliojinius rinkti aukas, prašome 
kuoveikiatisiai atsilyginti. 

Prie "i,ooo po $10.00" jau prisi- 
rašė arti 250 asmenų ir kuopų bei 

draugijų. Dar bulinai reikia 750. 

Argi Amerikoje nesiras tiek Lie- 

tuvių ir Lietuviškų organizacijų? j 
* * ♦ 

Aukautojams, prisiunčiantiemr. no j 
mažiau, kaip 5 dol., duodama tam | 
tikri paliudijimai. Norintieji-g' mar-' 
kūčių, duodame jas. tik reikia apie 
tai pranešti, pr'siunčiant aukas. 

P. Jurgeliutė, 
Liei. Nopr. Fondo Sekretor'". 

307 W. 30th St„ New York, N. Y. 

AR TURI E SKfll ĮKINKĄ? i 
Mes kolektuojame po visas dalis S'.'- | 

vienytų Valstijų senas ir neatgaudama® 
skolas, notas ir visokius beraštišk^s 

•skolų išiieškojimtis nuo privafiškų ypa- 
tų, biznierių, kompanijų ir kiti), krrif 
nenori su jumi geruoju atsilyginti. Ne- 
paisome kur ir kokiam mieste jits > v- 

venate, nei kur jūsų skolininkai randa- 
si. Męs galime jum skob ižkolektuot] į int nuošimčių visur, nes lam t:ks!u> | turime korespondentus, kolektorius ir 5 
advokatu* prižiūrinčius mušu reikalus D 
vffoac dalyse Suv. \ alstijtj ir Kanadoje. | 
0 L 0 C AM RODĄ Ir PATARIMUS PER LAIŠKUS DYKAI 

Norinti plačiau dasi/inoti, kreipk tė* 
į musų vyriausi ofisrj laiškais, įdėdami 
3c, markę atsakymui sekančiu antrašu: 

INTERSTATE • EGALSEP.VIGE A6EHCY 
3114 S. HAL3TED S. Dcpt. A CHICA^O, ILL. 

——■ "I ———t j— —nwfl 

KIEKVIENAS GALI BUTI 
FOTOGRAFU. 

K;j, tik išėjo iš spau- 
dos knyga, pirmutinė 
tokia lietuvių kalboj, 
iš kurios galima len- 
gvai išmokti fotogra- 

fuoti ir daryti fotografijas. Prisiim- 
kite $1.00 ir gausit tą knygą, per 
pačtij. 

Adresuokite: 
NORTH END PHOTO CO. 

370 Selkirk ave., 
Winnipog, Man. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame oankeilai, bei męs gvf.rantuojame Tamstai snčė- 

d y m a dO'fa atu Tamstos piniuu, nusiperkant. sau drubužius pas raus. 
Vyrams lr vaikinams padarome unt orderio naujus siutus ir ov<*r- 
kolus nuo $.''.0,00 iki į&'.l.OO iiz pu;;ę kainos. Truputė!) nešiotus i.ut. 
$25.00 iki $00.00 n ik. orderio darytus siutua jr overkotus parduoda 
•ne po *5.»T» ir brangiau. 

Naujas ir truputei) dėvėtaa kelines nuo $1.00 lr branginus. Vaikų siutai $2.u0 iki $7.50-. Skrynios ir va'yzal. 
S. G O R D O N 

1415 SOUTH HALSTUD STRCET CHICAGO, IL'.. 
Storas atdaros kasdieną ir vakaritls iki 9 vai. Subatomls esti atderas iki 11 vai. vnkiT. Nodėldler.ials—iki ^ vai. vakare. 

Uninal Stale Bankas Auga 
Kovo 3, 1917, Depozitai buvo $16.754.95 
Sausio 1.1918. Depozitai pasiekė 4 8.6C1.S3 
Šiądien Depozitai jau yra 524.373.63 
O visas Banko turtas siekia 812.607.45 

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

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

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

Todėl Lietuviai pasirūpinkime kad su antru metu 

Jūsų Bankas pasiektų pilną milijoną dol. Depozitų. 
Pasidėkite šiame Banke patys savo pinigus ir savo drau- 
gus paraginkite pasidėti, o netrukus šis Bankas taps 
milijoniniu Lietuvių Banku. 

Už padėtus pinigus moka 3 procentą. Pinigai čia 
visuomet yra gatavi ant pareikalavimo. 

Bankas yra atidarytas 3 vakarus savaitėje, Utar- 
niiivkais, Kctvergais ir Subatomis, kuriais tai vakarais 

gali atlikti savo bankinius reikalus, netrukdant 
nuo darbo laiko. 

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

W&&]' ° "WAR. SAV1NGS STAMPS 
IS3UED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

laupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui Į 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums ju reikės po Karei! 

Pirkite Kares Taupymo Ženklelius 
Suvienytu Valstijų Valdžios Paranka neša 4% Procentą 

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Va'stiju Thrift Stamp 

prčtciius, bankierius,trba l&ikraTtis ir daugelis a?;cn 

titrų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai y\i\ -M. s u Pritd nne! 'iuonii Siicotriysit 
(iyvastis! Tuomi Laimes šią Karo! 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
instci^ta 1886 in. 

,,Vienybę l.iet." privalo skUt}"' kiekvienas lietuvis ?r lietuvaitė. 
„Vienybe Liet." talpina moksliik. •-» ir pamokinančius s».. ^i|^.;ius. 

P£t£NUAlERATA MliTAMS: 
Suvienytoje Valstijose. ..$2.00; puacl metų $1.00. 
Kanadoje 2.50; p;:sei metų 51.25. 
Kitose viešpatystėse 3.00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir knygų katalogo. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ VISOKIŲ KNYGŲ. 

"VIENYBE LIETUVNiNKŲ" 
120—124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo $92.715 
Ligoje pašalpų — $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600] 
'.r $1.000. Moka ligoje pašalpos-1 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę." 

nELFIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuviu tautiš- 

kus ir kulturiškus reikalus. 
i 

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ" su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 

pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ sia. didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopes, arba norėdamas pla- 
tesniu informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adreru: 

A. B. STRIMAITIS 
.307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY, 

Mokykis Frahcusų Kalbos 
Užsirašyk"Amerikos Lietuvį",kuriame ra- 

si Iriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabar kcj tilt prasideda F^aneuzų Kalbos Lekcijos,' :bai 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 

APIE KARE 
Užsisak kite knyga, vardu: 

"VĖLIAVOS AKYVAiZDOJE" 
Nesenai išėjo iš skaudos gar- 

saus fram-uzu rašėjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios ryšies 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 pc 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: 

"Lietuva", 814 W, 33rd St„ Ghioap, III, 
"LIETUVA". 

Čia priritinau $ v> ką malonėsite prisiųsti man 
'Lietuvos" išleistą knygą; "Vėliavos Akvvaizdoje. 
/ardas \drcsas 

Miestas 



Tru»r tranilation filcd with tWc poMtma-tter ;tt Chicago, III., 011 I5th <lay of May 1918 
<«* rr<|uitc<l l>y tlic act of Octnbcr 6, 1017. 

ALEKSANDRA LEMONTAS. 
Alex. Lemontas yra 

vienas iš pirmų lietu- 
viu, kuris išliejo savo 

kraują kovoje už pasau- 
lio laisvę. Alex. Lemon- 
tas, korporalas, tan0 su- 

žeistas ant mūšio lauko 

Prancūzijoj 13 <1. perei- 
to balandžio mėnesio. 

Leme itas yra chica- 
gietis; jis buvo pirkėjo 
asistentu departamen- 
tinėje Carson, f>irie & 
Scott krautuvėje Chica- 
goje ir litiosnoriai pas- 
tojo kariumenėn netru- 

ki.., po to, kaip Ameri- 
ka paskelbė karę Vokie- 
tijai. Jo tėvai šiuo laiku 

gyvena miestelyj Cive- 
ro. Jo tėvas yra nuo se- 

niai žinomas Chicagos 
lietuviu tarpe, seniaus 
vargoninkavusis lietuviu parapijoj ant i8-to* gatvės. 

Lementas pastojo kariunienėn gegužyje pereitų metų. Sykiu su 

juo pastojo ir kitas lietuvys cliicagietis, Juozas Dargis, gyvetiusis 
prie 634 \V. 18 St. Jiedu abudu buvo geriausi draugai, sykiu (buvo 
pakelti i korporalus, sykiu išvažiavo j Francuzijy ir tenai vienoj 
"kompanijoj" tarnavo. Jiedu tarnauja "marinerių" korpuse ir sako- 
ma, ka.1 Lemontas bus l>ene pirmas lietuvys, sužeistas įs šios rūšies 
kareivių. 

Valdžia, pranešdama tėvams telegramų apie jo sužeidimą, prižadė- 
jo, kad duos žinoti, jeigu kas naujo atsitiktų su sužeistuoju. 

VIETINtS 2INI0S. i 
Tmr traniUiion flled with the po tma<t<*r 
at Chicago, III., on lblh <lay of May 
>vl8, as frouiręd by the act ot Oct<>bcr o, 
1917. 

LIETUVIAI IR LAISVĖS 
BONDSAI. 

Užsibaigus Trečiai Laisvės Pas- 
kolai, Chicagoje atsibuvo vakaras Į 
svetimtautiškų divizijų, kurios j darbavosi Laisvės Bondsų parda-( 
vinėjinie. 

Vakare, kuris atsibuvo Morison 
Hotelyje, dalyvavo apie 200 ats- 

tovu nuo 30 įvairių tautu. Daly- 
vavo ir lietuviu divizijos atstovai 
ir vedėjai, pp. J. Elias ir Jonas l. 
Hagdžiunas, ir keletas kitų lietu- 
vi 1. 

Viros svetimtautiškos divizijos 
surinko bomba i s suviršum $340. j 
000,000. Septintam Federaliame j 
Rezervos Distrikte lietuviai, kaip 
raportavo šiame vakare p. J. 
Elias, surinko suviršum vieną mi- 
lijoną 400 tūkstančių doliarių. 
Lietuvių Divizijos pirmininkas J. 
hitas pridavė tą vakarą raportą, isj 
kurio matyti, kad Septintame Fed.j 
Rezervos Distrikte buvo sekantis 
skaitlius bondsų pirkėjų (Paduoj 
dama, kiek tx.vo pirkėjų, po kiek j 

ir kiek išviso pirkta): pirko 
pirl»N 
Ja» 

1 
3 
6 
5 
9 

21 
M 

3 
51 

103 
56G 

23732 

už 
$25000.00 

5000.00 
3000.00 
2500.00 
2000.00 
1000.00 
500.00 
400.00 
300.00 
200.00 
100.00 

50.00 

viso 

$25000.00 
15,000.00 
18,000.00 
12,500.00 
18,000.00 
21,000.00 
18,000.00 

1,200.00 
15,300.00 
32,600.00 
56.500.00 

1.186,600.00 

Viso labo $1.419,700.00 

Jų niekas negali "subytinti".— 
So. Englcwr.ode yra susitveręs iš 
keturių draugijų Lietuvos Gelbė- 
jimo Skyrius. Kiek šimtinių jau 
ji* yra surinkęs Lietuvos gelbė- 
jimui, apie tai jau nesykį buvo 
"Lietuvoje" rašyta: šita mažutė- 
lė lietuvių kolionija užima Lietu- 
vos Gelbėjimo reikaluose, be abe- 
jonės, vieną iš pitmiausių vietų 
ir kuomet vėliaus dėkinga Lietu- 
va pradės skaitliuoti savo geradė- 
jus, tai šitai kolionijai priklausys 
didžiausia padėka, kad jie gelbė- 
jo savo motiną-tėvynę jos didžiau- 
sioje nelaimėje. 

Štai ir dabar vė! šitas Lietuvos, 
Ge11>ėjimo skyrius paskyrė $80.00 

Lietuvos laisvės išgavimui ir pri- 
siuntė juos "Lietuvos" redakci- 
jai persiuntimui j Lietuvos \e- 
prigulmybės Fondą. jeigu visos 
lietuviu kolionijos taip darbuotu- 
s', tai pusė Lietuvos ašarų butu 
nutrinta ir Lietuvos Neprigulmy- 
bės reikalai du syk drueiau sto- 

vėtu, negu daL'ar stovi. 

Užjaučia kareiviams. P. Do- 
mininkas Yhrnas aną dieną užė- 

jęs "Lietuvos" ofisan, nupirko 
knygą " 'ėliavos Akyvaizdoje," ir 
sako: dirhame ir pinigų 
turime, «. musų vyrams karei- 
viams ilgu be pasiskaitymų, tai 
šiui knygą pasiųskite tiems ka- 
reiviams, tkuriems jus savo laik- 
taščio pereitame numeryje pa- 
tarėte knygų siųsti. Man no- 

rėtųsi, kad ir kiti lietuviai ne- 

pamirštų musų kareivių".— 

Išleistuvių vakaras. Seredoj, 
gegužio 22 d., 1918 m. J. J. 
Elias svet., 4^> ir \Y00d gt. Bal- 
tos Rožės Kliubas, nuo Town of 
Lake, suruoš išleistuvių vakarą 
klkiiho nariams, iškeliaujantiems 
tarna1 ti Dėdei Šamui. ŠĮ kar- 
tą iškeliaus apie 12 naritj. Iki 
šiol iš šio kliubo 'kariumenėj 
tarnauja suvirs 30 narių. 

Vaikn draugijos vakaras. 
'"Ateities Žiedo" vaikų draugijė- 
lė ronigia vaikarą nedėlioj, gegu- 
žio 19 d. Bus sulošta veikalė- 
lis "Linksmos Dienos". 

Smagu manyti Rietuvių vai- 
kučius besitrusiameius, ibesimoki- 
nančius teatrališkus veikalėlius 
lošti. 

Patartina atsilarnfkyti ir pa- 
rodyti priejautą jųjų darbui, kas 
mažučius be abejonės nudžiu- 
gins ir priduos noro dalyvauti 
scenoje. 

Įvairumai. P. Pranas Smilge- 
ĮviČius, buvusis "Lietuvos" lyno- 
;faipistas, nesenai išvažiavusia Dė- 
dei Šamui tarnauti, rašo laiškelį, 
kad iš Jefferson barakų, Missouri 
valstijoj, jis fapo perkeltas į Fre- 
rnont, Cal. Jeffersono barakuose 
susitiko p. Jurgį iKioočių, "Lie- 
tuvos" buvusį agentą, kuria taipgi 
nesenai kariumenėn išvažiavo. 
Jeffersone esą daug lietuvių, o 

Premonte dar esą nei vieno ne- 

teko sueiti. Siunčia savo pažįsta- 
miem Chicagoje labų dienų. Jo 
adresas: Frauk Smilgevičius, Co. 
"E," l.vth Infantry, Camp Fre- 
mont, Cal. « 

— Kan/is Sarpalius, žinomas tarpi, 
lietuviu daininkas i'* ristikas, ke-į 
letą sykiu huvo mėginęs pastoti j 
liuosnoriu kariumenėn. Vis jam 
atsakydavo, kad negalima, nes 

akis blogas ttirjs. Tuomet Karolis 
nuėjo prie gydytojo, išleido apie 
SSo ant akiu gydymo; išsigydė iri 
vėl nuėjo j rekrutavimo stoti (jis! 
turi tik 20 metų ir prie drafto 
nepriklauso). Dabar ji priėmė ir 
Karolis įjau yr'a Camp \Iea<l, Md. 

Čia reik pažymėti, kad Sarpalių 
šeimyna yra nepaprasta šeimyna: 
visi jauni jos vaikinai čia gimę 
yra puikus lietuviui ir puikus šios 
šalies piliečiai: Vinvas jau kovoja 
Prancūzijoj (jo la-škas buvo pe- 
reitame "Lietuvos" numery j) ; Ka- 
rolis dabar pastojo, o treči'as Jo- 
nas Sarpalius gegužio 27 d. iniN 

karišką medikališką egzaminą ir 
jeigu išlaikys, pastos armijon 
daktaru su leitenanto ranga. Jo- 
nas baigia šiuosmet mediciną 1 ,oy- 
olos universitete. \ i si jie pastoja 
iš savo lioso noro. 

—Jonas Šileika, lietuvių daili- 
ninkas tepliorius, atidarė paišymo 
mokyklą II u H 1 Iottse namuose. 

Kas iš lietuvių nori prasilavinti 
piešti bei teplioti, lai kreipiasi 
delei platesnių žinių šiuo adresu:' 
Jonas Šileika, liuli House, 800! 
Halsted St. Cbicago, 111. 

Teatras 
3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą kas vaknnu, 

Subatomi ir nediliumi 2 va' po pietg. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia priroknojama ir karės mokestis 
Tai yrn puikiausiavletn 
praleidimui liuoso laiko 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Vedu visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai 
69 W. Wasliington Street 

Roomi 1008-1009, Tel. Central 2579 

3214 Sj. Halsted St., 7,:!. Yards 7271 
** CHICAGO, ILI., * 

Ofiso Tol. Csna1114 Nainiu Tai. Cbbhi 2118 
V»l.: >—I įo pltt Him'a»i{ dltiią 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Oy vertinta*: 

731 W. 18th St., netoli HalstedSt. 
Odiuv: 

1903 S. Halstcd St., knmpas 19tos 

DR. O. C. H E1N E 
DHNTiSTAS 

OFISAS: Kpp.31 ir So. HilstedSI. 
(.Gyvcr. mas virš AptiukosCHICAGO. 

Tol. YARDS 1532 

petuvia gydytojas Ir Chl;*."Ba» 
8259 So. HalfitC St, Chlcago, III. 

Gydo visokias ligas muturi)/, valku 
b" vyrij. Speciallškal gydo llmpaiiiMaf.. 
cislsoiiėjusias lr paslaptingoj vyrj 
Ilga*. 

"f. p. bradchulis 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatas 

105 W. Mooroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Randolph S6#8 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yard? 2390 CBICAG9, 1LL. 

REIKALINGAS GERAS KE- 
LIAUJAM riS AGENTAS 

"LIETUVA". 

Pirmas Iškilmingas Apvaikščiojimas 
SU NAUDINGOMIS PRAKALBOMIS IR BALIUM 

PARENGTAS PER 

Liberty Land & Investmeni Co. 
LIETUVIŲ KOLIONIZACIJOS BENDROVĖS 

kuris atsibus 

Petnyčioj, Gegužio-May 17 dieną, 1918 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ. 2242-2244 W. 23rd PL. 

ĮŽANGA (TIKIETAS) 25c PORAI. 

Apvaikščiojimas prasidės 2-rą valandą po pietų. Visi SSrininkai, kurie važiuotumėt ant. upvaikščiojimo. malo- nėkite pribūti su savo automobiliais prie korporacijos of;so. po No. 
3301 SO. HALSTED ST. nevėliau, kaip 2-ią valandą po ploty. Tu- 
rėsime puiku BENĄ (muzikos) su gražini aptaisytu vežimu, lydint benui dalyvausime po visas lietuvių apygardas Chicagoje iki nuva- žiuosime j Meldažio svetainę. 

PRAKALBOS PASIDĖS 7:3C VAL. VAKARE 
Kalbės gabus lietuvių kalbėtojai ir keletas amerikonų kalbėtojų, 15 kurių bus galima išgirsti daug naudingu dalykų. Po prakalbų bus puikus BALIUS: muzikė grieš lietuviškus šo- 

kius, kur visi praleisite vakarą linksmai ir buisto užganėdinti. MELDŽIAME PATIEMS ATEITI IR ATSIVESK SAVO DRAUGUS 

Starved Rock State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

VIDURVAKARIŲ STEBUKUNGASI S GAMTOS KRAŠTAS. 

Atsidarė nuo Gegužės Imos iki Spalio 20tsi 
am ji.icKxr!Kinis Kelias 

ę ̂  HOTikiftas į ten ir atgal /ic« tūl, ( ^lintėliai tiesiu keliu illio 
Chicago Archer Ave. ir Ci- 

cero Ave. Stoties ar Argo, III. Chica- 
go ir Joliet Elektriniu Geležinkeliu. 

Specialiai Būriai 
— Arikicta-i į ten ir atgal tuo 

XI J\IIpačiu keliu būriams iš pen- 
dešimti] (50) žmonių, ar 

daugiau. 
Elektrikiniu ir Gariniu Keliu 

C% f QTikietas j ten ir atgal se;> 
iB Qt:ntadieniais ir šventadieniais 

taipgi būriais iš penkių 
ar daugiau žr.oniiĮ šiokiomis dienomis. 
Šita ieinij kelionės kaina galima gauti 
vartojant paprast.-) tikietą į Joliet.-), Iii. 
C. a A., A. T. (r S. F., ar C. R. 
I. & P. geležinkeliais. 

Roek Island turi paskirta traukinį iš 
Chicago 7:30 vai. ryto ir 9:30 vai. ry- 
to: iš F.nglewoodo 7:15 vii. ryto ir 
9:15 vai. ryto, pasieki nt į Joliet;), III. 
8:30 ir 10:00 vai. ryto. 

Jol ietį) apleidžia 9:05 vai. ryto ir 
10:20 vai. ryto pasiekdamas Starvert 
Uock 11:00 vai. ryto ir 12:20 vai. die- 
nos. 

(irjžtant apleidžia Starved Rock 5:19 
vai. po pietų ir Koek Island Kelcžir.ke- 
liti prihttva Chicagon *>:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Eks- 
kursijos 

jTreėiadierhais, š< -štadjeniais 
f ir septintadieniais kas •igvai- 

tė tuo Gegužio 1/5 d. iki 
Rugsėjo 30 <1. taipgi šventadieniais ir 
sulyg speeialo susitaikymo. Vienos die- 
no l-«linnė, tosios va'andos Rocke. 

Kreipkitės i ClticaRo Travel Itureau, 
112 West Adams St., Telephone Cen- 
«ral 3505. 

Archer Ave. Stotis. 
Norėdami nuvažiuoti j ArrMer Ave. Stotį, paimk pietų linkui einantį tram- vajų State pa t ve ar Archer Ave., pa- žymėta "Arclier-Cieero," ar persikell; ant šito tramvajaus nuo kiekvienos perkertamųjų linijų. 

Artesnėms Žinioms Rašyk: 
CHICAGO, OTTAVVA & PEORIA RY. 

JOLIET, ILL., Arba Telefonuok McKinley 2795 

w Chicagiečiams Naujiena 
^LINKSMOŠ^IENOS^ 
2-jų veiksmu veizdelis iš liaudies gyvenimo su dainomis ir šokiais; 

Stato scenoje 
"ATEITIES ŽIEDO" VAIKŲ DRAUGIJĖ-Ė, 

Nedėlioję, Gegužio-May 19, 1918 
M. MELDAŽIO SVETAINE.) E, 2242 W. 23d PI. 

Duris atsidarys 5 vai. vakare. Lošimas prasidės 6 vai. vakare. 
]žanga 35c. ir 50c.; Įžanga vien tik ant šokiu 25c. ypatai. 

šis veikalas yra statomas dar pirmu kartu Chieagoje ir yra vio- nas iš graiiausių, kuriuos gali lošti maži berneliai. — l veikalą Jeina apie 10 dainelių ir šokiu. Kaip lošimą, taip dainas ir šokius — viską, atliks tik "Ateitios Žiedo" nariai — artistai ir artistės. Taigi gerb. visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti j šj puikų Perstatymą., kur turėsite progos pamatyti kaip daug galima prala- vint vaikučius ir podraug savo skaitlingu atsilankymu priduosite jiems daugiau drąsos ir noro jų tolimesniam veikime. 
Apart, lošimo bus dar ir šiaip visokių pamarginjmij, kaip tai: so- lo, duetų ant smuiko, deklem:.cijų ir dainuos visas vaikų mišrus choras keletą dainelių. Dainų Mokytoja P. s. STANIULIUTfi; Re- žisierius — J. SANKUNAS. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS. 

Koncertini! Išdirbyste 

Pearl Queen Koncertina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Musų krautuve—viena iš didžiausiu Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Maiši n č'lių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
siu, armonikų rusiškų įr prūsiškų išdirbyšeių. Ba- 
alaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
sius trijų centų krasą-ženklį gaus kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632So. Ashland Ave., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

PIRKITE ŠĖRUL NAUJO TA UTIŠKO DIENRAŠČIO. VIENAS ŠĖRAS $10.00. PIR 
SULYG SAVO IŠGALĖS IR PAREMKITE DARBĄ, KURIS DABARTINIU LAIKU 

LIETUVIAMS BŪTINAI REIKALINGAS. 

daugeliui lietuvių trūksta anglų kalbos, idant atsakius į tą klausimą. Todėl kiekvienas išmintingas lietuvis turėtų išmokti bent tiek angliškai, kad ga- lėtu kalbėti ir kiti suprastų jo kalbą. 
(ieriausias būdas išmokti yra per žodyną, kuriame yra išaiškinta an- 

gliški žodžiai lietuviškoj kalboj. Tą viską jus rasite šiame šaltinyje, "Lietuvos" 
išleistame žodyne. 

ŽODYNAS 

yra vienintelis 

vadovas, su 

kurio pagelba 

galima labai 

trumpu laiku 

Įmokti angliškai 

kalbėti 

Išmokite iš jo vieną žodi kasdien. Arba, sakysime, du žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metu turėsite 700 žodžių apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kto kalbą, ir patįs galėsite savo mintį išreikšti be jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtu suprasti. IR T Al GALITE PADARYTI NAM.1E. Nereikia nie- 
kur važinėti. Knyga aplanko jus, o Jus vakarais semiate iŠ jos sau reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo locnoj kalboj. 

Žodynas yra pilnoj skuroj apdarytas, o kaina tiktai $7.00. 
Pusės skuros apdarais tiktai $6.00. 
Už tuos pačius pinigus knyga prisiunčiama tiesiog į namus. 

"Lietuva", 814 W, 33rd S!., CSiicago, III. 
"LIETUVA". 

C i a. prisiunčiit $ ,„.u/ i.r; nialoTir-kitprisiųsti tnin 

''Lietuvos" išleistą 2 DYX \. 

Vardas *ldrcsas 
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