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Submarinai 

Pakrantese. 
Gen. Foch sulaiko teutonus.--Talki- 

ninkai atmuša juos visur. 

Kaizeris įveda baudžiava Lietuvoj.- 
Kaimiečiai sakoma, turi dirbti 

2 dieni ponams. 

Grekai sulupo bulgarus. 

Truir translation filrt! with tV poatmastcr at Chicago, 111, on Sth day of June 
1918, as rti|uired by the act of Octobrr 6, 1917. 

STJBMARINAI AMERIKOS PAKRANTĖSE. 

New Morkas, birželio 4 d. — Ilgai laukiamas vokiškų sub- 
marinų atsilankymas Amerikos vandenyse pagalios apsireiškė 
nuskandiimu mažiausiai dešimties amerikoniškų laivų, tkaip apie 
tai praneša žinios is p/airiu uostų Atlantiko pakraščiuose. 

Užpuolimas tapo padarytas, matomai, dviejto inilžiniškų 
submarinų ir didesnė dalis laivų nuskandinta pereitą nedėldie- 

nj, nors gauta žinių, kad du laivu nusiųsta dugnan dar prieš ge- 
gužio 26 d. Kiek iki šiolei žinoma, žmonių prie to nežuvo nei 

vienas. 
Žinios, kuria3 gavo Laivyno Departamentas šiądien anksti 

išryto, praneša, kad visi nuskandinti laivai yra maži laivai — 

didesnė jų dalis žėgliniai laivai, plaukiojusieji išilgai Amerikos 

pakraščių, o ne skersai didjurį. 
1 kt stoki nežinoma, kas past-" 

darė su laivu C a r o 1 i n a, cli-1 
džiausiu iš visu "paminėtu. C a- 

•ro 1 i n a vaika r davė tžinią be- 
vieliniu telegrafu, kad jj sub- 
marinas a-pšaudinėja. Daugiams 
žinių nuo jo iki šiolei negauta. 
Ant >ito laivo buvo 200 pasažierių. 
Jis taipgi 'plaukiojo tarp pakraš- 
čių miestų. 

[ Vėlesnės žinios pranešė, kad 
laivas nuskandinta, o žmonės iš- 

geU>ėti |. 
Svarbiausis tikslas šių vok iš- 

ku snsbm'arinu užpuolimo, kaip 
menama, buvo nuskandinti 
transportus, kurie veža Ameri- 
kos kari uroc nę Eitropon. 

Mat angliški ir amerikoniški 
skraiduoliai dabojanti Europos 

F pakrantes, padarė tenai subma- 
rinams ipekarštą pirtj, tai jie ma- 

nė, kad čia, AmeriKos pakrantė- 
se, jie turės lengvesni darbą. 
Bet tas tikslas jiems visai ne- 

pasisekė. 
Kitas vokiečiu tikslas, mano- 

ma, yra tas, kad įvaryti Ame- 
rikos 'gyventojams baimę. P>et 

tas, žinoma, taipgi nepasiseks. 
Tuojaus išsiųsti orlaiviai ir 

kariški laivai medžioja šitas vo- 

kiškas "žiurkes" Atlantiko vil- 

nyse. 

Trui- translation filcd with thc poMmastei 
ar Chicagn, III., on 29th day o£ Mav 
191H, as rtMiuireri l>y thc act of Octobrr 6, 
1917. 

CZN. FOCH SULAIKO 
VOKIEČIUS. 

Paryžius, birželio 4 d.—Fran- 

cuzai pagalios sulaikė vokiečiu 

besi veržimą linUcui Paryžiau?*. 
IUinų veržimą.:;! tęsėsi išviso 8 

dienas. Didelis vr*kiečiii smu- 

gis dabar subyrėjo ir išsidalino 

,j daugelį atskirų mušiu už vie- 

tines pozicijas. 
Aipieli>n<kėse upės Ourc<| vokie- 

čiai deda savo didžiausias pa- 

stangas. Siaurinėj šie fronto da- 

lyj svarbiausia strategiška vie- 

ta yra Villers-CotteJrets miškas, 
O prie pietinio galo, arčiaus 

Mamos, yra svarbios kalvos ap- 
liek Cochercl. A'bidvi ši'^s vie- 
tos vandasi franeuzu ranKose. 

Pranešimai rodo, kaid vokie- 
čiu užpuolimai yra atmušami vi- 
sose vietose. Baisi kova užvi- 
rė šiądien, kuomet <naujos vo- 

kiškos divizijos pasirodė ant li- 

nijos tarp Ourcq k Oise upių. 
mėgindamos sm didžiausiu at- 

kaklumu jeiti j ViUers-Cotterets 

mišką. Mestelis Favrolles, amt 

šio miško krašto tapo atimtas 
nuo vakiecių >po baisiausio rmi- 

šio .laike kurio hraneuzai ap- 
reiškė didžiausi didvyriškumą, 
kovodami prieš daug skaitlinges- 
nj priešą. 

True translation filcd with thc postmaster 
ar C'hicago, III., on 5th •<lay of Jun? 
1918, as re(|uircd hy thc act of October fi 
1917. 

VOKIEČIAI UŽVEDĖ 
BAUDŽIAVĄ LIETUVOJ. 
Washington, D. C. birželio 4 

d. — Amerikos Valstybės De- 

partamentas gavo žinių per 
Stockhoimą, kad Lietuvoj vo- 

kiečiai užvedė baudžiavą, kaip 
kad feodališkuose laikuose buvo 

Sulyg šito užvedimo, Lietuvos 
kaimiečiai priverstinai turi dirb- 
ti dvi dieni į sąvaitę ponams 
dvarininkams. 

Šios žinios praneši, kad Vo- 

kiškoji vyriausybė steigia tokią 
ekonominią valdžią, sulyg ku- 
rios nuo kaimiečiu turėsią teisę 
reikalauti, kad jie "prisidėtų sa- 

vo darbu". 

Truc translatinn filerl with thc postmnutcr 
.t C'hicagn. UI., on 5th iday of Jiipr 
101 K. a* requirer! by tlie act of October 6, 
1917. 

GREKAI LAIMĖJO DIDEL] 
MU5J. 

Londonas, birželio 5 d. — Pa- 

sekmingas greku užpuolimas anl 

Srka de Legen buvo didžiausi; 

laimėjimas ant Mokedonijof 
fronto (Balikanuose) nuo 191^ 
metų rudens, Icnomet Monastir 

tapo užimtas. Iki pereitos pėt- 

nyčios paimti bulgarų belaisviai 
jau siekė 1,712 vyrų. 

Aficierai, pakliuvusieji nelais- 
vėn, atvirai -prisipažino, kad gre- 
itai laibai gudriai atliko ataką 
ir užgriebė poziciją, ūcii ri iki 
šiolei skaitėsi nepaimama. 

Triu- tr.inslntion filiui \vitli tlu- po^ti\mMct 
:it l'hicago, III., im 5tli dny of Jiirtt 
I*> 1 K. as rc(|uirt'd hy tlie net "f (Vtoher (>, 
1917. 

VOKIEČIAI VARTOJA 
NAUJĄ "TRIKSA " 

Washington, D. C., Dirželio 
1 d.—Gen. I'. €. Mareli, pertlė- 
ti'nis Amerikos stabo, šiądien pri- 
pažino laike Senato militario ko- 
miteto "posėdžio, ikad buvo tam 

tikru netikėtu priežasčių, kurios 
privertė talkininkus pasitraukti 
toliaus liepti tikėtasi. 

Gon. Mairch paaiškino, kad vo- 

kiečiai pirmu syk pradėjo var- 

toti toli šaujamas kannoles su 

ypatingo gazo šovini., s. Pran- 
cūzu pozicijos už 'keliu mylių 
užpakalyj tapo u/bertos didelio 
kalibro šoviniais ir iš jų ireikėjo 

.pasitraukti net p'rmiaus megu 
vokiečių pėstininkai pasirodė. 

i ras ir pnvurtč francuzus darvti 
I didelius išsitraukimus. 
1 v 
i V o/kiečiai vartojo devynia-coli- 
nius šovinius, kupais jie šaudė 
7 ar # mylias fronto užpakalin, 
Šitie gaziniai "oviniai yra pri- 
!pildyti, ką ikariški expertai vadi- 
!na ''muštardimiu aliejum" ir kuo- 
met sprogsta, tai tasai "muštar- 
dinis aliejus" išsilieja ir išduoda 

1 muštafrdinį gazą, kuris la'lkosi 

prie žemės ir ypatingai miš'kuo- 
tose vietose ki.ą syk per ke- 
lias dienas. 

Iki šiam lai'kui talkiu*.inkai ne- 

išrado nieko t riki o. kuomi galima 
!>utų nuo to gazo apsisaugoti. 
Jis jsigeria j kareivio drabužius 
'r vienatine r.'psauga tam laikui! 

# 

vra gazinė kaukė (maska). Bet 
gazinčs maskos negalima nešioti I 

iiuiHčiicii ir loiiiM 'Miniui'i ,)uiAas 
kareiviu atsiranda gazu pripikly-i 
tose vietose, tai jis yra priverstas 

Į iš tcir. pas*'traukti. 
Tr"" translatinn filod wilh tlic postmastet 

a t Ch'cago, III nn 5tli <l:iy of J imt 
1918, a* r«'<itiircd l>y thc act r>f Oclohcr r.. 
1917. 

PARYŽIAUS LAIKRAŠČIŲ 
NUOMONĖ. 

Paryžius. Mrželio i d.— Fran- 
cu/.tt laikraščiai nemėgina 'su- 
mažinti svarbumo, okj turi vo- 

kiška pirmynei'ga. Ciabriel Ha- 
notaux, laikraštyje l'" i j,' a r o, pa- 
lygina dabartinį strategišką pa- 

dėjimą prie tokio pat padėjimo 
išvakariuose garsaus mūšio prie 
upės Maruos 1914 metuose, kuo- 
met vokiečiai buvo inuniušti at- 

gal iš-po pat Paryžiaus. Visi 
kariški rašytojai vienok išreiškia 

I pasitikėjimą, kad vyriausioji tal- 
ikinimkų komatwla sugebės sukon- 
troliuoti vokišką pi'rmyineigą, ku- 
ri, anot laikraščio L'Homme 

j L i b r e, pasiekė savo krizio va- 

kar. 

Kariškieji kritikai remia sa- 

vo viltį daugiausiai ant to, kad 

(abudu talkininku sparnai laikosi 

i ant vietos. Vokiečiai, jeigu jie 
•-.ori išnaudoti savo laimėjimą, 
kurį jie įgijo, įvarydami kylį 
j fronto viduryj, pirivalo taipgi nu- 

, mušti atgal šiuos abudu sparnus, 
0 tas jiems ilki šiolei nepasisekė. 
Kita priežastis, kuri suteikia 

traneuzų laikraščiams užsi'tifkėji- 
,mo, yra paskelbimas, 'kad talki- 
niin'kų rezervos pagalios atvyko 
j vietą. 

į Laikraštis K cho d e Paris 
sa'ko, ki;d įžengimas šitų rezer- 

vų i nvušĮ eina laipsniškai, be 

jekio nerviškumo sulyg pliano, 
kuiri 'i*, u statė generolai Foch ir 

Petain. 

į Ilavaso telegrafiškoji agen- 
tūra pafluoda sek a r. t j išaiškini- 

mą. 'kurį skaitoma pusiau-oficia- 
lišku pranešimu: 

1 "Greita vokiečių pirmynžanga 
įvyko todėl, kad talkininkai tuo 

.tarpu toj vietoj turėjo mažesni 

jkariumenės skaitlių. Dabartinis 

mušis yra ne tranščjirtis mušis, 
bet abiejų airmijų manevrai, idant 
tūloje vietoje tulu laiku turėti 

l'daugiaus kariumen'fts aegu prie- 
|šas turi. 
I "Prie šitokių aplinikybių tuom- 
į laikinė priešo pirmyineiga, &r už- 
! griebimas vieno-ikito miestelio 
gali nieko nereiikšti. Abelnoii 
uitluotis yra daug platesnė. Dė- 
lei jai žinomi] -prieias-Crių mūsų 
aijgščiausioji komanda nerado 
naudingu duoti priešui galutinį 
mūšį nei amt Somme fronto, nei 
Flandruose po to, kaip prasidėjo 
vclkiečių ofenzyvas kovo mėne- 

syj. 
'"Ar priimsime męs mušj da- 

bar, kaip 'kad pirmiaus priėmėm 
ant upės Marnos (1914 m.)? 
Tas t ra musii komaindos sekre- 
tas. Vokiečiai žino. kad męs tu- 

rime keletą milijonų 'parimktos 
<k a: i u menė s, kurią jie turės pasi- 
tikti—kur nors. 

"Jeigu vokiečiai gali pasirink- 
ti vietą save ofensyvui. t\ii męs 
iš kitos pusės turime -daug svar- 

besni pasirinkimą rmvšio lauko, 
ant <kurio Vokietijos likimas bus 

nusprvstas." 
"Iš to galima suprasti, kad i»ki 

šiolei nėra priežasties, "kuri galė- 
tu pagimdyti nusigam<limą. «_Yxa 
labai galimai daiktas, kad dabar 
iręs esame liudininkais prisiruo- 
šimų prie didelio mūšio, tkuris, 
sulyg abi ų pusių noro,, turi 
buti nulemiančiu. Todėl, su- 

prantama. kad musų komamjie- 
riai neveikia skubiai, -bet griež- 
tai prisilaikydami plianų, kurių 
jie nutarė laikytis." 

True translation filPil with, tbe po-'tmaMer 
st Ohrcago, III.. on'-5'.h' 'day of Tunt 
1918, as r«|u»red by thc acl o( Ot'iobti i». 
1017. 

NEGYVAS LAKŪNAS 
LKKJ.A dvi V1ALANDI. 
Londonas. N'avatnas atsitiki- 

mas su orlaiviu pasitaikė nese- 

nai ant vakarų fronto, katp apie 
tai pasakoja vienas anglišlkas la- 
įkuint; aficieras. Sulyg šito pa- 
sakojimo du angliški lakūnai ir 
jų orlaivis išsilaikė ore dvi va- 

landas, nors abudlu lalkunai buvo 
nušauti. 

Aiiiglų orlaivis B r i s t ol t v- 

po, su dviem sėdynėmis ir ka- 
nuolėmis priešaikin ir užpaka- 
lin. susitiko su vokišku orlai- 
viu Albatroso typo, kuomet 
jis 'buvo 3,500 pėdų ore ir lė- 
kė su greitumu 80 angl. mylių 
į valanldą. 

Tlrjs kiti orlaiviai, jų tartpe 
du vokiški, netrukus prišoko ši- 
tan mušin. B r i s t o 1 užataka- 
vo Albatrosą ir 'pagalios nu- 

trenkė j j ujem vn. Tuojaus po 
to jis užsisuko į .pvelus i»r pra- 
dėjo lyg slinkti žemyn. Iš 

ajpačios matyt buvo, j(kad jis 
bjauriai supėsi ore, .lyg iš kont- 
rolės išėjys. Bet visgi jis lėkė, 
pakol pagalios iš/nyko iš akių. 

Po tltviejų valandų orlaivis 
nukrito žemyn apie 20 angį. 
mvlių į vakarus nuo Arras. Abu- 
du jame 'buvusieji lakūnai bu- 
vo negyvi — peršauti kulkomis 
iš užpakalio. Petrolėjaus san- 

dėlis buvo tuščias. Aficieras, 
kuris raportavo 'vyriausybei apie 
šitą atsitikimą, sako, kad nėra 

abejonės, jog albuilu lakamai ta- 

po 'nušauti tuojaus po to, Ikaip 
jie pašovė vokišką A 1 b a t ro s ą. 
Po to, iš kokios nors priežas- 
ties, kuirios nielkas nežinos, or- 

laivio rankenos persimailnė ki- 
ton pusėn ir orlaivis padarė di- 

delį ratą, išlerrgvo mažindamas 
savo greitumą i'r inuolatai leis- 
damasi žemyn'. 

Tme tratislation filed with tlie postinast^r 
at Cliicago, III., on 5th *lay of jfunc 
1918, as renuired by iHt act of October 6. 
1917. 

VOKIEČIAI 46 MYLIAS 
NUO PARYŽIAUS. 

Paryžius, birželio i d. — Vo- 
kiškojo kronprinco armijos, ku- 
rios ipastaromis dienomis ata- 

kavo nuo Chamin des Dames 
j upės M ame klonį, dabar pa- 

EXTRA! 
IŠ SLA. SEIMO. 

(Nuo ruimų specialio korespondento). 

Pereitu panedėlį prasidėjo Su- 
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Seimas Philadel-phijoj, Pa. Sei- 
mo posėdžiai laikomi Lietuvių 
Svetainėje. 

Prieš Seimą, nedėldienio vak'a- 
re biuvo iškilminga vakarienė de- 
legatų priėmimui. Dalyvavo apie 
250 ypatų. 

Pirmu kallbėtoju buvo Dr. J. 
Šliupas, papasakojęs daug žin- 
geidžių dalylkų apie Lietuvą ir 
lietuvių vargus. Ragindamas už- 
sidėti mokesčius lietuvių ir Lie- 
tuvos gelbėjimui, Dr. šliupas iš- 
sitarė, kad tie, (kurie to nepada- 
rys, bus verti išgamų vardo. 

Jurgelionis, sumuštasai kandi- 
datas j SLA. prezidentus ir at- 

stovaujantis Seime ką delegatai 
vadina "bolševikišką" frakciją, 
piktai patėmijo Šliupui, kad, gir- 
di "ir tie išgamos 'busią Lietuvai 

į reikalingi" nesą, girdi, jie galė- 
sią teisti tuos karalius, kurie bus 
ant 'Lietuvos sosto užsodinti ir 
vėliaus nuversti. Žodžiu, Jurge- 
lionis salkė "drąsią 'kalbą." 

Apart jų kalbėjo datr: A. B. 
Strimaitis, V. K. Račkauskas. 
Tarnas Paukštis ir kiti. 

Pabaigoj Dr. Šliupas dar kal- 
bėjo apie reikalingumą visiems 
geriems lietuviams dirbti išvieno. 
Ka'psulką ir kitus lietuviškus bol- 
ševikus smarkiai papeikė už jų 
ardymo darbą. 

Pirmas Posėdis. 

Panedėlyj 10 vai. 10 m. išryto 
SLA. prezidentas Stasys Gegužis 
atidarė Seimą, trumpa prakalbė- 
ję j delegatus prabildamas. 

.Po to Seimą pasveikino. Plii- 
ladelphijos miesto vardu majoro 
atstovas Dr. Ed\va'rd James Cat- 
tell, o Philadelpbijos lietuvių 
vardu Dr. E. Klimas. Kalbėjo 
taipgi delegatai: P. Birštonas iš 

Shenandoah, Pa. ir P. Živatkaus- 
kas iš Scranton, Pa. 

Prezidentas Gegužis pa'kvietė 
į mandatų komisiją delegatus 
Dėdyną iš YVorcester, Mass., S. 
Kvietkausiką iš Cbicagos t r A. 

Makauską iš Forest City, Pa. 

Seimo vedėjas ir sekretorius 

(priėmė prisietą sulyg konstitu- 
cijos. Sulyg 'naujos ikonstituci- 
jos Seimą veda SLA. preziden- 
tas S. 'Gegužis, sekretoriauja A. 
B. Strimaitis. Tai yra pirmas 
teiks atsitikimas SLA. seimų is- 

torijoj. Padaryta tai vienok to- 

dėl. kad gavus SLA. ėarterį ir 

legailzuoti SLA. kuopas Massa- 
Ichusetts valstijoj, kurios įstaty- 
mai reikalauja, kad seimai butų 
valdybos vedami. 

Delegatų įpirmą diena yra (/>, 
—-dauguma tautininkų. Seimo 
atmosfera gera. 

(Bus daugiau) 

suko j vakarus ir piet-vakarius 
ir mėgina eiti linkui Paryžiaus 
per upės Ourcq klonį. 

Oficialis francu/n pranešimas, 
išleistas ši vaikant, pripažįsta, 
'kad vokiečiai užgriebė Chouy ir 

Neuilly-St. Front, kuris vra vi- 
(1 nikely j tarp Soissons ir Malr- 
ne. Pastarasis miestas yra 
Ourcą kilonyj } pietus muo upės 
ir bus tnai-daug apie 46 angl. 
mylios nuo Paryžiaus. Taikiu 
ihudu vdl< iečiai nuo vakarykš- 
čios dienos pasistūmė pirmyn 
apie 6 angl. mylias (9 verstus). 

Fraincuzų linija dar vis nėra 

sulaužyta. Prancūzai kovoja 
sun'kiai ant kiekvieno ižingsnio 
ir daro priešui didelius .nuosto- 

lius, išlengvo traukdamiesi at- 

gal. 

(Tąsa ant 2nro -pusi.) 

Dienraščio Reikaluose.' 
REIKALINGA 2,000 darbinin- 

ku—paimti po vieną šėrą dienraš- 
čio išleidimui. Darbas lengvas. 
\auda didelė. 

* * 

Kiekvienas lietu vys kovoja už 
Lietuvą. Kiekvienas tautietis pri- valo kovoti už "Lietuvos" dier- 
į'aštj. 

* * 

Xidkas dabar nemyli "sliakerių." 
Nebūk "sliakerių" Ikaslink "Lietu- 
vos" dienraščio įsteigimo. 

* * 

Dienraščio armija auga kasdien. 
Ar Tamisi'a jau stovi eilėje? Hur- 
r\ -up! Maršuosim visi sykiu. 

* * 

PIRMAS KVIESLYS. 
"Lietuvos" Dienraščio įsteigi- 

mui reikia 2,000 šėrų. Galutinas 
laikas tu šėrų surinkimui yra pa- 
skirtas sutartyje su Universal 
S'ate 1 lauku iki rugsėjo 1 d. Ret 
męs turime surinkti juos1 i'ki rug- 
pjučio 1 d., kad liktų pora savai- 
čių laiko prisirengimui prie dien- 
raščio išleidimo. 

Taigi tik du mėnesiu liko—ir 
tai karščiausiu vasaros mėnesiu. 
\Yell, ir darbas turės buti k'arštas, 
jeigu męs norime darbą atlikti. 

Štai jums, vyrai, siunčiame pir- 
mą kvieslį: 

"Nelaukit ilgai! Neatidėlio- 
kite ant vėliaus! Pradėkite 
siųsti savo šėrų užsakymus 
tuojaus! Duokite gerą pa- 
vyzdį kitiems! 

Daugeli — labai daugel j pritari- 
mų ir pasižadėjimų gauname, bet 
daugelis taipgi sako, kad truputį 
dar palauksią, nes dar laiko yra. 

Laiko, nors nedaugiausia, bet 
teisybė kad yra Bet štai, vyrai, 
kaine svarbumas: 

Kas išsyk gerą pradžią duoda, 
tas beveik pusę darbo atlieka, nes 
ir kitiems kelią parodo. 

Iš Europos Amerikon milijonai 
žmonių dabar plaukioja—ir niekas 
nesidyvija, niekas jų negarbina, 
nes tą šiais laikais bile kas gali 
padaryti—po to, kaip Koliumbas 
jiems kelią parodė. 

Taip yra ir su kiekvienu dide- 
liu reikalu. Taip yra ir su mušu 

dienraščio steigimu. Kuomet jau 
didesnė pusė bus prie dienraščio 
susispietusi, tuomet bus lengva ir 
kitiems sekti paskui pirmuosius. 
Bet ibūkite pravadyrais tame dar- 
be, buki'te "pirmais Koliumbais." 
Ką turite padaryti už dviejų mė- 

nesiu, padarykite tuojaus — jusų 
prisidėjimas dabar turės dvigu- 
bą vertę, nes kitiems kebą paro- 
dys. 

Siųsdami jums šitą pirmą kvies- 
lį. meldžiame jį vieštiingai priimti. 

* * 

Grūdas pavasary j brangesnis už 

gorčių rudenyj. Vienas dienraščio 
šėra.s paimtas tuojaus naudinges- 
nis už šimtą šėrų—kuomet jau 
bus per vėlu. 

* * 

CLEVELANDIEČIAI— 
VYRAI. 

Nusiimkit, chicagiečiai, kepures 
ir su priderama pagarba pažiūrė- 
kit, ką clevelandiečiai dienraščio 
reikaluose daro. 

Vietinis Clevelando laikraštis 
"Dirva" (kuris beje yra didelis 
dienraščio j steigimo rėmėjas) štai 
kokią puikią žinią praneša: 

"Gegužio 28 d. susirinkęs 
"Žvaigždės" svetainėn būrelis 
tautininkų (12 ypatų),— vado- 
vaujant Dr. J. Jonikaičiui,—po 
trumpo apkalbėjimo apie ren- 

giamą vidurinės sriovės dien- 
rašti Chicagoje, pasiryžo tvirtai 
paremti tą prakilnų darbą—per- 
kant šėrus ir veikiant to dien- 
raščio naudai. 

Tuoj ant vietos paimta 36 
šėrai. Pasižadėjo pirkti dien- 
raščio šėrus: 

Dr. J. Jonikaitis 5 
J. Gedminas 5 
Ag. Aksomaičiutė 5 
M. N'eura 5 
J. Garmus f, 
J. Yaizmužys 2 

J. G ritė 1 

J. Norkus __i 
Tai labai puiki pradžia. Ma- 

tyt, kad Clevelando tautininkai 
ir-gi padeda "varyt" ehieagitr- 
čiams dienraščio "draiv" — jie 
gal ir netikėjo, kad čia yra tiek 
daug "amunidjcs." O kiek dar 
rezerve—tai tuoj pasirodys! 

Clevelando tautininkai sako, 
kad, pirm'a negu "hunai" paims 
Paryžių arba panieks Calais, — 

Chicagoje turi pasirodyti tauti- 

ninkų dienraštis! 
Kas daugiau prie to darbo? 

Taip rašoma "Dirvoje." 

C) apart to, kaip mums prane- 
šama, cleveladiečiai yra davę žo- 
dį, kad jie 50 šėrų ">iur" dienraš- 
čiui pristatys, o jeigu kaip—tai. 
sako, j uokai-juokais, bet ir čielą 
šimtinę šėrų gali "užbambyti." 

Ot toksai darbas—tai bent dar- 
bas! Laikas, vyiai, ir kitose kolio- 
nijose pakaušius sau pasikasyti ir 
dienraščio tvirtovei po porą plytų 
užversti. 

Jis Jaunas, Bet Turi 
Seną Protą. 

Stasys Matulka iš Chicagos yra 
dar jaunas vark irtas, bet protą tu- 

ri kai filozofas su sieksnine barz- 
da. Žiūrėkit, koki jis nu rietė pa- 
mokslą, kuris tinka nc tik jau- 
niems, bet ir "mandriems" se- 

niams: 
— Nors aš dar faunas — sako 

jis — ir j kareivius dar netinku, 
bet šiądien kiekvienam yra aišku, 
ikaip ant delno, kad visi męs tu- 

rime būti kareiviais, t. y. kovoti 
su išlaukiniais ir viduriniais mušu 

tautos priešais. O jeigu žmogus 
negali kovoti už laisvę kardu ir 
durtuvu, tai turi šaudyti nors do- 
liariais. štai ir mano "dešimkė" 
už vieną dienraščio šėrą, o jei tna- 

tvsma reikalą—vadinasi, jeigu kur- 

tais striukai dar butų—tai bus ir 

daugiau, o savo broliams dar ir 

tai pridurti galėčiau, kad Kaizeris 
ir visoki mušu rautos nevidonai 

bijosi gero dienraščio daugiaus 
negu kanuolių baterijos." 

* * 

Eina garsaus savo protėvio 
pėdomis. 

Simanas Daukantas buvo vienas 
iš pirmų gfcrbingų mūsų kovotojų 
už Lietuvos laisvę. Jo garsi Lie- 
tuvos istorija priperėjo tuos lietu- 

vių legijonus, kurie šiądien šturmu 
eina. idant užkovoti savo tautai 

laisvę. 
\Vell, Chicagoje yra Domini- 

kas Daukantas, to didžiojo lietu- 
vio Sinfatio Daukanto ainis. 

— Simanas Daukantas, iš mano 

giminės, i..šė ir budino lietuvius 
savo gerais raštais,—sako Domi- 
ni,kas.—Aš nesu rašytcj.is nei is- 

torijas, bet galiu padėti jo darbą 
toliaus varyti, užsirašydamas šėrą 
dienraščiui, kad musų tautiečiai 

turėtų ką gero ir sveiko skaityti 
ir pasimokinti. 

"Aukštaičiai, Žemaičiai, 
Prusai, Kuršai, Lyvai— 
Tai viena Lietuvių šeimyna..." 

Girdėjote šitą dainą ? Nepame- 
nat? Well, o-gi "Birutės" ope- 

retėj ją dainuoja. 
Bet nieko iš to nebūtų, jeigu gy- 

venime to nebūtų, kas dainoje pa- 
sakyta. 

Augštaičių, Žemaičių ir Dzūkų 
^au savo lietuviškojo <!:enraščio 
šeimynoje turime, liet štai j nm- 

sų šeimynėlę jžengia ir "Prūsas" 
—Prūsų lietuvys, p. Oskaras Lie- 
lafS. 



— Žinau, sako, gerai, kad lie- 
tuviai vokiečių nemyli, bet tai ne 

mano dalykas, Aš esu ir noriu 
buti lietuviu ir savo Lietuvą my- 
lius, nes visi męs, kur negyven- 
tum, esame vienos mūsų močiutės 
Lietuvos vaikai," 

Ar jis (pirko "Lietuvos" dien- 
raščio šėrą? Dar klausi! Žino- 
ma, kad pirko. 

* * 

Sako, Visi turi remti. 

"Vienytbė Lietuvninkų", se- 

niausis lietinių 'laikrašti* Ame- 

rikoje, mano, kad chicagiečių or- 

ganizuojamo dienraštį "turėtų 
paremti kiekvienas lietuvis no- 

rintis iabo Lietuvai", nes jeigu 
laikraščiai yra tautos gyvenimo 
pulsas, tai tarp jų "svarbiausią 
vietą užima dienraščiai". 

Tikrai gero dienraščio, kuria- 
me spindėtų tikrasai gyvenimas 
kaip veidrodyje, męs neturime" 
— rašo "Vienyl>ė Lietuvninkų", 
o jo reikalingumą visi "ne tik 

jaučiame, ibet tiesiog reikalas 

spiria ipr:c to 

"Vien. .Lietuvninkų" neabejo- 
ja, Icad tokiu klienraščiu bus da- 
bar organizuojamas "Lietuvos' 
dienraštis ir todėl ragina, 'kad 
"to dienraščio parduodamus šė- 

rus visi turėtų pirkti. Visi tu- 

rttų remti kuom išgali". 
♦ ♦ 

,1 

"Laisvėje" rašoma, kad dien- 
raščio bendrovė jau dabar turi 

daugiau šėrininkų negu "Lais- 
vė", ir net jai išrodo, jog taiti- 
ninfkai surinlko visus 2,000 šėrų 
reikalingus dienraščio -leidimui. 

Vyrai, pagalvokim, k«;s su tau- 

tiečiais butų, jeigtu nesurink- 
tum !.. Pirštais mus užbadytų... 

Bet męs surinksim! Tik pri- 
dėkit ipo pirštelį. Tucja.u.s! 
Nelauki;! 

Pataisymas 
Mūsų atydą atkreipiama, kad 

"Lietuvos" num. 2i-me, Dienras- 
čio skyriuje, tapo paciaryta klaida. 
Paskelbta, kad A. Gudaitis pasi- 
žadėjo imti dienraščio sėrą. Vie- 
ton A. Gudaičio turėjo buti A. Ja- 
kaitis. 

Reikalaukit knygelės apie 
Dienraštį ui dyka. 

(KARĖS ŽUIOS) 
(Tąsa nuo i-mo pusi.) 

True tranulation filrd with the postmastffi 
at Chicago, III., on 5th tUy oi Junc 
1914, 11 requircd by tue act ot October 6. 
1917. 

PIRMAS AMERIKONŲ 
ATAKAS. 

Su Amerikoniška Armija 
Prancūzijoj, įgeg 29 d. — Ame- 
rikos Ikariumenė laike 3avo /pir- 
mo užpuolimo ant vokiečių Pi- 
kaJrdijoj įgijo puikų ■pasiseki- 

mą, Diena prieš tai ameriko- 
nai atmušė vdkiečių ataką, o 

ant rytojau? toj pačioj vietoj 
jie įsilaužė į vokiečių linijas, 
paėmė miestelį Camtigny ir už- 

griebė 200 vokiečių nelaisvių. 
Vokiečiai turėjo sunkių inuosto- 

lių, kuomet amerikonų nuosto- 
liai buvo sulyginamai lengvi. 

Amerikonai įsilaužė į vokiečių 
linijas bevei'k iki vienos angį. 
mylios gilyn. Amerikos kanuo- 
lės visai užpylė vokiečius ug- 
nim. Keletoj vietų, vokiškų li- 
nijų a>žipakalyj, kilo gaisrui. 
D/ylifka francuziškų 'kubilų' 
(tankų) gelbėjo amerikonų (pės- 
tininkams. 

Amerikoniški kareiviai, lipda- 
mi iŠ savo tranš"jų, Jdant šok- 
ti skersai laulką prie vokiškų 
tranšėjų, padarė tai drąsiai. 
Daugelis jų baikavo, kad "su- 

ėsią Fricą pusryčiams". Ameri- 
koną* kovojo, tarsi jie butų se- 

ni ja.. 3s veteranai. Kuomet afi- 
cierai sukilo ir pirmi šokdami 
atakon sušuko "Come on, boys"! 
visi kareiviai, be mažiausio 

•krūptelėjimo šoko iš savo tran- 

šefc. 
Leitenantas Gec rge E. But- 

JeT, Ikuris pirmiaus buvo advo- 
katu Iradianapolyj ir tkuris laike 
šio atako tapo lengvai sužeis- 

tas, pasakojo vėliaus, ficad štur- 
mavimas atsifouvo ant mūšio 

la/uiko tai-p, <-lyg tas butų buvę 
"namie" lavinimosi lageriuose. 
"Kuomet męs pasiekėm Cantrg- 
ny— pasakojo jis, — tai vietoj 
miestelio Ji-kosi tiflc krūva plytų 
ir akmenų. Musų artilerija s<u 

7«me sulygino miestelį. Vokiš- 

kų, kulkasvaidžių kul'kos byzgė 
kai gyliai, 'bet musų -vyrai įpaišė 
ji| tiek, kide paisytų 'k o n fe 11 i. 

.Visas- darbas tapo atliktas i tris 

berta&nius valandos. 
Alokiški belaisviai, kuriuos 

amdri'konai užgriebė 1 a i>k e šio 
a t alko, priklausė prie 'Bavariškų 
ir Sile/ijos pulkų. Nckurie jų 
yra labai jauni — 17 ir įK-os 

metu, o ikiti vėl tarp 45 ir 50 
metu aini;aus. Visi apsirengę 
labai blogai iir išrodė 'lyg nuo 

ilgo laiko nedavalgę. 
Kuomet vdkieėiai pamatė, kad 

pasipriešinimas bus •perniek, jie 
išlindo iš savo skylių tranšėjose 
ir, iškėlę rankas aivgštyn, pra- 
dėjo šavJk'ti "Kanierad!" ("'Drau- 
gai'' — rei».<ia: "'pasiduodam"). 

Tru«- tranMation filrd with the postmastrr 
at ( hicagu, III., o.i Stli day u t Juue 
1018, as rc<iuirp»l by the aet of Octolicr 6, 
1917. 

RAPORTAS. 
Gen. Pershįng, vadas Ameri- 

kos ikariumenės Firancuzijoj, iš- 

leido sekančius oficiališlkus pra- 
nešimus apie (Amerikos kariums- 
nės veikimą Prancūzijoj: 

Gegužio 28 d. vakare — 

"Šį rytą mušu ikariumenė Pi- 

kardijoj, mžataikuodama [prricšą] 
ant fronto ij4 angį. mylios il- 

gio, pastūmėjo pirmyn savo li- 

nijas ir užgriebė miestelj Can- 

trgny. 
"Męs paėmėm 200 belaisvių 

ir ipadarėme /priešui sunkių nuos- 

tolių uin»iUŠtais ir sužeistais. 

Musų nuostoliai buvo sulygina- 
mai maži. 

"Priešo 'kontr-atakai subyrėjo 
muo musų ugnies. 

Lotaringijoj i»r \Voevre arti- 

lerijos veiklumas iš abiejų pusių 
po senovei yra smarkus. Anksti 
ii ryto musų lakūnai nušovė 

priešo orlaivj". 

Truc translation filcd with the postmnstct 
at l'hicago, I!!., on 5th <day ot' Jun? 
1918, a s rcauircd by the act ot October 6, 
1917. 
MUŠIS SIEKIA 112 MYLIŲ. 

Paryžius, birželio i d. — Mu- 

šis šiądien išsiplėtojo iki 112 

auigl. mylių. Nuo Noyon iki 
Soissons yra 32 mylios; nuo 

Soissons iki upės Marne Ims 

apie 40 mylių, ir daugiaus negu 
40 mylių bus nuo Marne iki 
Re ims. 

Trur translation filcd vvith the postina.itcr 
at Chicago, 1)1., on 5th day of June 
>918, ua rcąuircd by the Act ot Gutob>r o, 
1917. 

TURKIJOJ GALI BUT 

REVOLIUCIJA. 
Atėnai, <G rėki joj, — Sulyg ži- 

nių, kurios, sakoma, yra vertos 

ui si tikėjimo, dalykų stovis Tu'r- 

kijoj yra la/bai liūdnas. 
Badas vr ligų epidemijos, sa- 

koma, šluoja žmones čielomis 
miniomis. Nežiūrint to, 'kad 

Turkijos valdžia slepia nuo žmo- 

nių 'žinias, jptu'blika visgi suži- 

nojo apie anglų pasisekimus Me- 

sopotamijoj ir 'Sirijoj ir labai 
kreivai už tai žiuri ant savo 

valdžios. <.]> 
Enver Bei rei»ieala,vo, kad Vo- 

kietija prisiųstų kairiumenės, sa- 

i ky<iamas, kad kitaip jis nega- 
1 lfesiąs sukontroliuoti žmonių' ju- 
dėjimo. Tame reikale iš Ber- 
lino išvažiavo gen. Lima von 

Samlers. 
Sakoma taipgi, kacl rimti ne- 

sutikimai kjla tarp turku ir vo- 

kiečių. Talaat Bei reikalauja Tur- 

kijos pasiliuosavimo nuo vokiš- 
ko jiu<ngo. Iš 'kitos vėl piuės 
Jaunaturkių partijoj ikjla dideli 

ginčai ir nelkurie partijos (komi- 
teto nariai atvirai išsireiškia 
prieš vokiečius. [Jaumatulrkiai 
yra politiške turkų tpartija, tu- 

rinti dabar valdžią savo ranko- 
se ir jtrauikusi Turkiją šion ka- 
rėn, vokiečių pusėje]. 

Iš miesto Smyrnos ateina ži- 
nios, kad a.pielinkėse keletas 

turkiškų batalijomi pabėgo iš a- 

riume.nės. Turkijos* valdžia iža- 

da amnestiją pabėgėliams, bet 
tie ndgrj'ž'ta. 

Turkijos politiškose sferose 

apsireiškia pavydėjimas bulga- 
rams, nes Vokietija jiems dau- 
giau pritaria negu turkams. 

True translation filed witli tlic postmaster 
[at Chicago. I1U o*l Sth <lay oi Jine 
1918, as reauircd by thc act of Octobcr 6. 

į 1917. 
SUBMARINAS SKANDINĄ 

S. V. LAIVĄ. 
V/ashington, D. C. geg/ 31 

d. — Milžiniškas '.Amerikos 
transportinis laivas vardu Pre- 
sidcnt Lincoln tapo tor- 

pėduotas ir nuskandintas. Jj 
■pasigavo -vokiškas s,ub marinas,' 
•kuomet tranapiortas, (pristatęs 
Amerikos kariumenę Europon, 
girįžo atgal namo. 

Oficialia pranešimas, kurj a<pie 
tai <pristatė admirolas Sims, va-' 

das Amerikoniškojo laivyno Eu- 

ropos vandenyse, nieko nemini 
apie tai, ar kas- ant >to transpor- 
to žuvo. Jis įpraneša tik, ika-cl 
l'ir e s i d e n t L i n c o 1 n išsi- 
laikė ant paviršiaus <lar čielą va- 

lamdą, po to nuskendo. 
•Laivas P r e s i d e n t L i n- 

co'l n buvo vienas iš didžiausių 
iki Šiol nuskandintų amerikoniš- 
kų laiv U. Jo di durnas buvo i8,- 
500 tonų. Plrmiaus jis įpriklau- j 
sė vdkiškai linijai Hamburg- 
Anverican Line ir nešiojo tą pa- 
tį vardą. Kuomet karė <prask!ė- 
jo, jis tapo internuotas Ameri- 
koj, o 'kuomet ir Amerika stojo 
ikarėn, tai jis įtapo konfiskuotas 
sylkiu su kitais vokiškais laivais, 
esančiais tuomet Amerikos uos- 

tuose, ir pakeistas į transportą 
pervežimui Amerikos kariume- 
nės. 

Trttr transUtion filcd witli the postir.aster 
at Chicago, 111., ori Sth <lay of Jimc 
1918, as rrąnircd by the ict of October 6, 
1917. 

DIDELI TALKININKŲ 
NUOSTOLIAI. 

Bcrlinas, via 'Lonidon, geg. 31 
d. — Vokiečių oficiali s praneši- 
mas, išleistas šiądien, skelbia, 
kad ntio pradžios dabartinio 
ofensyvo, vokiečiai paėmė daugiau 
negu 45,000 belaisvių, daug dau- 

giau negu 400 kanuolių ir tūks- 
tančius tkulkasvaidžių. 

Tnif translation filcd with the postmaMcr 
at Chicago, UI., ou Sth įlav of June 
191h, as rcąuiml by the act of October f>. 
1917. 

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 

KRONSTADTĄ. 
Londonas, .birželio 1 d. — 

Laikraščio d) a i 1 y M a i 1 ko- 

respondentas iš Kopenhageno 
paneša, kad, sulyg rusų laikraš- 
čio P r a v o, vokiečiai užgriebė 
ir fortifikavo nektiriuos fortus 
Kroštadto tvirtovėj, kuri randa- 
si Finų jlanikoj, netoli nuo Pet- 

rogirado. 

Trtir translation fileil with the postma«tct 
at Chicago, 111., 011 Sth 'day of Juno 
1918, as rcrjuircd by the act of October 6. 
1917. 

NUNUODINA VISĄ KAIMĄ. 
Londonas, geg. 31 d. — Te- 

legramos iš Petrogrado prane- 
ša laikraščiai Daily E x- 

press, kad vokiečiai, atkeršy- 
dami Ulkrajinos kaimiečiams už 

jų riaušes, paleido nuodingą ga- 
zą amt Ikelių kaimų. Tokiu bu- 
du keletas ikaimų tapo už troš- 
kinta. 

Trtie translation filcd with the postinastf 
at Chicago, III., on Sth day of Jiins 
1918, as re(i«ircil by the act of October 6, 
1917. 

NAUJI SUKILIMAI RUSIJOJ. 
Maskva, geg. 29 d. — Stip- 

rus revoliucijoniniai .būriai iš de- 

mobilizuotų vpaleistu) 1 (rusiškų 
kareivių ir ikaimiečių, apsigink 
lavo įkulkasvatdžiais ir kanuolė- 
mis ir sukėlė naują revoliuciją 
Ščikino dis»trikte, Kievo gu- 
bernijoj, mėgindami užgriebti 
sakižią j savo ranlkaS. Bolše- 
vikų valdžia išsiuntė savo kariit- 
ipenę numalšinti revoliucionie- 
rius. 

Trtic tran*lation filed vvith thr postmaster 
at Chicago, III., on Sth May nf J u:<e 
1918. as reqitired by the act of Octobcr t>. 
1917. 

VOKIEČIAI KANUOLĖMIS 
"RAiMINA" UKR/ JINĄ 

Washingtoh, D. C., birž 2 d. 
— Vokiečiai vartoja artileriją 
numalšinimui kaimiečiu sukilėliu 
L'krajinoj, kaip apie itai praneša 
telegramai iš Petrogrado. Kai- 
miečiai, saikcina, degina, miškus, 
naikina javus ir atsisako atiduo- 
ti vokiečiams žemdirbystės įran- 
kius. 

Trur trandation filcd vvith :lie po«tijia»tcr 
at Chicago, UI., on Sth <lay of Junc 
1918. us required by the act of Octolicr 6, 
1917. 

SUV. VALSTIJOS UŽJAUČIA 
CECHAMS. 

Washington, D. C., geg. 30 d. 
— Valstybės Sekretorius Lan- 
sing pasakė, Iktad Suvienytos 
Valstijos •žiuri su "tikira užuo- 
jauta ant taMtinių siekiu C'echo- 
Slavdkų ir Jugo-Slavu." 

Savo pranešime Valstybės 
Sekretorius išsitarė sekančiai: 

"Valstybės Sekretorius geidžia 
pranešti, kad Ibėgis Austro-Ven- 
grijos ipavetngtų tautų ikongreso, 
atsibuvusio R\me 'balandžio mė- 

nesyje. buvo sekamos šios vai- 
dižios su dideliu žingeidumu ir 
■kad tautiškos Čecho-Slavokų ir 

Jugo-Slavu aspiracijos (siekiai) 
prie laisvės turi širdingą mirsų 
valdžios užuojautą". 

šisai miestelis randasi F«lan druoso prie belgiško Pronto ir 
jame atsibuvo vienas iš karščiausiu šio pavasario mušiu. 

iš mm', 
True translation filcd with tli? ptutmastfr 

at Cliicago, 111., on 5t h <lay of June ;y!8. as rcąuirfd Ly tlic act of October t,, 
IV1 7. 

MAINYS UNIFORMUS. 
Washinį»on. D. C. Generalis 

geležinkelių direktorius McAdoo 
išleido paliepimą, sulyg 'kurio 
visi darbinimkai aut traukinių 
('konduktoriai ir t.t.), vieton da- 
bartinio mėlyno unitormo 'dė- 
vės smiltinės ppalvos uniformą, 
kaip 'kad kareiviai. Paliepimas 
Įeina galėti nuo liepos 10 die- 
nios. 

Permainos priežastis yra ta- 

me, !ka<l mėlyna gelumbė laibai 
Ipabrango: kas pirmi;utv^ atsiei- 
davo $22,50 tai dabar;, įkainuoja 
$48.00. Apart to valdžia 'reika- 
lauja mėlynų amlimų Ha i vyno 
uniformoms^ 

•Manoma,h'kad apar.tt keie/in- 
kelių tarnų, daugelis miestų pa- 
darys tą patį su savo policma- 
nų ir ugniagesių uniformais. 

Trttc translation filcd with tjic postmaste- 
I at ( liicago, III., 011 Sth itay oi Jmit 
'■ l'M8, a;. requirpd by the aut oi October <>. 
i 1917. 

"SĄŽININGŲJŲ PRIEŠŲ' 
YRA NEDAUG. 

Washirigton, D. C. — Iš vieno 
milijono 300 taukšta ilčių vyru. iki 
šiol pašauktų armijon. tik 6od 
ait'sirado tokių, kurie reikalavo pa- 
bučiavimo uuo kariunienės, pa- 
duodami priežastį, b. ik jiems jų 
"sąžinė" neleidžia 'kovoti su 

ginklais rankose. 
Šitą žinią paskelbė karės Sek- 

retorius Baker. Kariškoji vy- 
riausybė sako, kad tik vienas vy- 
ras iš 2,000 pašauktų padavė to- 

kį išsikalbėjimą, liet ir tas skait- 
lius bus dar mažesnis, kuomet 
visus ištiri speciališka (taryba, ku- 
rią Prezidentas YVilsonas palie- 
pė šiam ti'kslui sutverti. 

Jeigu šita tarvba po nuodug- 
naus išexaminavimo kiekvieno to- 
kio vyro atr'as, kad jis tikrai ir 
širdingai turi tokią sąžinę, kuri 
iš tikybinio pobūdžio uždraudžia 
jam ginklą vartoti, tai valdž'a 
ji paliucsuos nuo kareiviavimo, 
bet 'pastatys dirbti farmų dar- 
ais ir jis gaus algą tik tokią, 
koki.t gauna paprasti kareiviai. 
Tuom tarpu juos visus atskiria 
ir nuvež j Fort Leavemvortli, 
Kas., kur randasi garsus federa- 
lis kalėjimas ir čia juos ištini 
specialč taryba, kuri susiedda iš 

.trijų narių: teisėjo Mack iš 

.Liucagos, .stone — deikano Lc- 
lumbia teisiu mokyklos ir ma- 

joro Stoddard. 
Prie šitos kl?asos, žinoma, yra 

prileisti tik tie vyrai, kurie ga!i 
prirodyti dokumentais, kad dar 
prieš registraciją jie priklausė 
prie tmkios tikybinės sektos, ar 

draugijos, kuri užgina kareivia- 
vimą su ginklu (kaip sakysim, 
Kvakeriu sekta- ir keletas lotu). 

Tnie translation filcd with thc postmasfei 
»t Chicago, 1)1., oii Stli <lay of Tune 
1918, as reauired by thc act of October ft. 
1917 

PREZIDENTAS — GERAS 
DARBININKAS. 

Alexandria, VA. Prezidentas 
Wilso,n ir Mrs. Wilson, jo žmo- 

na, dalyvavo ceremonijose pra- 

dėjimo pirmo laivo, luirį padė- 
ta statyti šio miesto moste. Mrs. 
W ilson pa'kri'k.štino ji vardu 
''Gunstone llall", o prezidentas 
\Vilson Įmušė įpiriną vvnj Į plie- 
ninę laivo sieną. 

"Aš neturiu savo unijos kor- 
tos, ibet manau, kad bus a 11 
ri-g.h t"—tarė prezidentas, su- 

j duodamas ranka <per petį sto- 

vinčiam sale darbini nik u i po to, 
Ccaip jis užplakė baltą nuo 'karš- 
čio vvnio galvą. 

Darbininkas nusišypsojo ir at- 

sakė. pagildamas; "Pretty <good 
\vork, M r. President" [Pusėti- 
nai gerai padarei, .p. Preziden- 
te], 

Tri'c translation filed with thc po>-tiiiast< r 
at l'hicago, 111., on 5th -day of Jure 1918, as rc'juired bv thc act of Octobcr C, 
•1917. 

MIRĖ EX-VICE-PREZI 
DENTAS. 

Indianapolis, Ind. — Charles 
Fairba.nks, buvusis, Suv \ alsti- 
ju vice-prezidentas, mirė 4 d. 
birželio Jndianapolyj. Buvo gi- 
męs 1852 m. biednų formerių 
bakūžėj Unionville Center. Ohio. 

Ruvq Suv. Valstijų vice-pre- 
zidentu prie prezidento T. Roosc 
velto. 

Truc translation filcd \v!th tlie postmastct 
at C'liicago, iii., on 5th 'day of .Iui<<* 
• y 1 H. as required by the act of October 6, 
1917. 

NE TĄ BAŽNYČIĄ 
NUMALIAVOJO. 

Hastings-on-the-Hudson, N. 
V. — Tepliorių bosas taip jsiri- 
kavo ir tokio trukšmo (pridirbo 
su savu idarbininlkais, kad net 

jis Įsigavo per telegrafišką agen- 
tūrą i laikraštines žinias. 

Matai, jis nusiuntė savo dar: 
bininkus su kubilais maliavos, 
kad jie mutapytų šiame mieste- 

lyj šv. Mateušo \ Okišką Liu- 

teronų bažnyčią. 
Kuomet jis pats atėjo pažiūrė- 

ti darbo, tai tie jau buvo gra- 
žiai nutėplioją visus kampus 
Grasė Episkopaių įbaižnyčios. 

Darbininkai teisimosi, 'kad vi- 
sos įbažnyčios jiems panašios iš- 
rodė. Bet jos neišrodė >panašio> 
"bosui"', kuris turėjo 'kontraktą 
,ne su Grace, "bet su šv. Ma: 
fetišu, — o maliava dabar brau- 
gi... 

Koki pamokslą tas bosas da- 
vė savo darbininkams, tai vi 
sas miestelis girdėjo, bet laik- 
raštyje sarmata apie tai rašy- 
ti — patįs galit dasiprasti. 

is guin u'i 
Tnie translation filed witli tlie postmostri 

nt Chicago, III., on Stli 'day of Junt 
1918, as rcųuircri Ly the act of Oetobcr 6 
1917. 
DARBININKAI PRIEŠINGI 

STREIKAMS. 
Washington, D. C. Federa- 

lis Darbo Departamentas prane- 
ša, ikad laike savaitės nuo gegu- 
žio C> iki lo-to tris streikai ir 10 

nesutikimų tapo sulaikyta ir 4ca 1 

dalykų stovis šiuo žvilgsniu ei- 
na vis geryn. 

"Departamento taikintojai i? 
visur praneša, kad darbininkai 
noriai naudojasi valdžios Darbe- 

I 

departamento patarnavimais, 
idant išvengiu streikų; darbinin- 
kai sakoma toiiaus <; aneši- 
mc — visur velija išrišti įkilu- 
sius su darbdaviais ginčus arbi- 
tracijo- (trečiųjų teismo) keliu.'' 

T-"" »rTn<iiil',:,>n f'lfil :'li l'ic pn>:tinn«ta»r 
at Chicago, III., on .'tli May of Juiit 
.ylh. as r«quired Ly thc act oi Octolier 6, 
1917. 4 

UŽSAKO 30.000 KARŲ. 
Washington, D. C. (Jele/.in- 

kelių Direktorius McAdoo už- 

j sakč padirbti 30,000 naujų plie- 
ninių karų prekėms ir anglims 
važioti. Tikimasi, kad jie bus 

• gatavi dar šj rudenj. l'žsaky- 
' mas atsieis tarp 80 ir 90 mi- 
.lijonų dolia:rių. Apart to. eina 
derybos dėlei (padarymo dar 70,- 

'ooo vagonų prekiniams (tavori- 
'niams'i traukiniams. 
1 

JSTATYMAS apie gele- 
žinkelių DARBĄ 

PAVIRTINTAS. 
Washington, D. C. Suvie- 

įnytų Valstijų V'yriausis teismas 
•]>ripaižino, '"kad jįstutvmas, |ku- 
ris nustato gele/dulkelių darbi- 
ninkams, y valandų darbo dieną, 
palyti ne tik kitus geležinkelių 
darbininku?, bet ir telefonis-. 
jtus, dirbančius prie geležinke- 
lio. Chicago & Alton geležffvk?- 

I lis tapo apskųstas, kad jis ver- 

j čia savo telefonistus dirbti u 

I valandų vieton 9. Geležinke- 
lis pralošė bylą žemesniuose 
teismuose, o dabar ir augšėiau- 
?i> šios šalies teismas taipgi nu- 

sprendė prieš geležinkelio kom- 
panija. 

I 
MIRĖ DARBININKŲ 

VEIKĖJAS. 
\\ Washirigton, D. C. Cia mirė 

Gabriel Edmonstcn, 79 metu 
amžiaus senelis ir užsit*amavusis 
darbo dirvoje veikėjas. Edmcn- 

! ston buvo pirmu prezidentu 
Dailvdžių (karpenterių) brolijos. 

Į susitvėrusios 1881 metais. Vė- 
liaus jis užimldinėjo įvairius 

svarbius urėdus niinėtoj orga- 
nizacijoj. 

DARBO LAIKRAŠTININKŲ 
KONVENCIJA. 

St. Paul, Minn. Čia prasidės 
19 d. birželio metinė (konvencija.' 
j arba susivažiavimas organizaci- 
jos vardu "International Labcr 
l'rcss 01" America". Šita orga- 
nizacija susideda iš lai'kraštinin- 

įkų ir laikraščių, atstovau j ančių 
darbininkų reikalus. 

PLIENO DARBININKAI 
TURI "GERUS LAIKUS". 

Joliet, 111. — Lai'ke susiva- 
žiavimo delegatų organizacijos 

į "Amalgamated Association of 
1 Iron, Steel a:vd Tin \Yortkers". 

į kuri susideda iš dailininkų, dir- 
bančių prie geležies, plieno ir 
blėtos darbų, tos organizacijos 
prezidentas \Yilliams pranešė se- 

kančiai ; 

"Pereiti metai buvo musų or- 

ganizacijos istorijoj geriausi me- 

tai kaslink » nariu padidėjimo, ir 
lygiai bus pažymėti, kaipo laikas, 
laike kurio algos darbininkų, pri- 
klausančių prie šios organizaci- 
jos. pasiekė augščiausio laipsnio, 
ikokio dar nėra buvę panašiuose 
darbuose". 

ALGŲ PAKĖLIMAS 
Rochcster, N. Y. Arbitraci- 

jos taryba nutarė, 'kad organi- 
zuoti popierų lipdytojai privalo 
gar.ti pakėlimą algos ant 75 cen- 

tu Į dieną, o tapytojai (peinte- 
riai) pa'kėlimą vienu doliariu į 
dieną. 

* ♦ 

A" Minneapolis, Minn. Yalsti- 
ios arbifcracijos taryba nutarė, 
kad tapytojai miestuose St. 
Paul ir Minneapolis gautų al- 

gos pakėlimą ant jl/> centų už 

valandą. 4 

Omaha, Neb. — Shcet Mc- 
tnl \\'orkers Unija No. 3 gavo 
)akėlimą algų nuo 60 iki 65 cen- 

tų už valamdą. 

j | 

UT POTATOES FIGHT 
Tlicy Save "Vheat. 
Wherv yo\i eat "flotatoes 

dorit 

eat 

Bread 
Į v. a. roop ajm.i^^tratioh 

DIDŽIAUSIS DARBO 
LAIKRAŠTIS. 

fl Indianapolis, Ind. — 1' itcd 
Mine Woi\;ejs Suvienytu 

Angliakasiu organizacija pra- 
neša per savo vyriausybę, kad ji 
permainys ;avo organą "The 
l'nited Mine \Yorkers Journal 
iš savaitinio i pusiau-sąvaitinj 
ir siuntinės šitą padvigubintą 
savo laikraštį už dyką. Dabar 
laitk:aštis turi 400,000 skaityto- 
ji! organizacijos nariu ir tu- 

rą kito tokio darbininkiško laik- 
jaš,io, kuris turėtų tokią dide- 
lę cirkuliaciją. 

Lai'kraštj galėsią padi<linti, to- 
dėl ka«-'. pereitas organizacijos 
seimas paskyrė tam tikrą fon- 
dą mainierių apšvietos tikslui. 

Louisvillc, Ky. Tlie Yiss- 
nian Convpanv ir The Louisville 
Provision Co. pakėlė savo dar- 
binirtkams, bučerių unijos .na- 

riams, algas trims doliariais į 
savaitę. 

UŽSIBAIGĖ STREIKAS. 
Hei :ulaneum. Mo. Streikas, 

kuris tęsėsi per C mėnesiu;- prie'- 
švino <liilbtuvv St. įloe Lead 
Companv, pasibaidė. Kompani- 
ja prižadėjo pripažinti darbinin- 
ku nusiskundimo 'komitetą, o 

valdiškoji kariškųjų darbų taryba 
nustatys da!rbin;:ikų algas. 
•Streikas prasidėjo pereitą gruo- 
džio mėnesį, kuomet kampanija 
mėgino sumažinti algas ant 75 

Į centų į dieną. 

SUVALDĖ UGNĮ KASYK- 
LOJE. 

Pana, 111. — Per 12 dienų 
s;uto ugnis gilumoje angliaka- 
syklos Nakomise. Pagalios pa- 
sisekė gaisrą suvaldyti. Tiki- 
masi. kad į 10 dienų ugnis ka- 
sykloje bus pilnai užgesinta. 
Aštuoni šimtai darbininkų grįž 
prie darbo Į apie mėnesį laiko. 

Truc tran>!ation filrd \viih the postmi»tc 
at Chicago, 111., on 5tli day of June tVlti, as rcquircd by thc act ot October 6. 
1917. 

|| Amunicijos traukinys ant 

Kazaniaus stoties, Rusijoj, te- 

pliodavo ir nuo to 40 ypatų tapo 
užmušta ar sužeista, o nustoliai 
siekia 30 milijonu rubliu. Sep- 
tynios prekių krautuvės ir ^50 
prikrautų prekėmis vagonų su- 

degė. 

Truc tianslation filed with the postniaster at Chicago, 111., on Sth įlay of June 1918, a* riiiuircil bv the act o'f Octobcr 6. 
1917. 

|| Dr. John Moti, gent'ralis 
sekretorius kariškos tarybos Y 
M. C. A. (Jaunų Krikščionių 
Vyrų iDiraugijos), ^i^ivžęs iš 
Prancūzijos, pranešė kasi V. M. 
C. A. tuojaus inra lės rinkti 3,200 
vyrų ir moterių tos draugijos 
darbui prie amerikoniškų, fran- 
euziškų ir itališkų armijų, Sita 
draugija užlaiko 'knygynus, pa- 
silinksminimo vietas ir ^suteikia 
šimtus kitokių patarnavimų 'ka- 
reiviams. 

Truc translation fi!e<l vvith the postma<ter 
at Chicago, III., on Sth dav >t Junc 1918, as reąnireil bv the act of Oetober 6. 
1917. 

|į Xe\v Vo.'ko mokyklose nu- 

tarta išmesti iš mokyklų moki- 
nimą vokiečių kalbos net i'ki 'ka- 
rės galui. 

True iran>latii)n fi!cd \\ith the pr>-lmaV*i 
it l'hicago. 111.. 011 5th <!ay ot 'onc 
1V!». iis rt»quired l>y tho aot of Octolvr 6, 1<)|/. 

Į| Madrrd, Ispanijos sostapilyj, 
pasirodo epidemija, panaši j i,:ip- 
,ią. 120.000 susirgo. Ir Ispani- 
jos karalius Alfonsas guli nuo 
:os lovoje. Nekurie mano, 'kad 
ligą atnešė vokiški sutonu.rinai, 
nes tvuo jos pirmiausia susirgo 
suhmarinų belaisviai. 

cm, CONSUMEItS MU5T 
3UY WINTER SUITLY NOW 

Cortsumcrs muse bųy tlu'ir 
Vlntcr supply cf Caal durbj) Uvc Spriiu* ;uui Sumnuir tor 

iim>d:Lci ton is to 1» 
— mnintiincd. at- a 

nuxLmtrn andihi 
coantcy ejublzd 
t? arvoid 1 stzriouv 
Co-il shorhųic 
tlus NVujier^ 
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Apio lenkiškai-Rusiškai Uc- 
flegaiies Llaiunij Pravardese. 

Męs jau ne sykį esame rašę dt- 
lei lietuvišku pavardžių sulenki.i- 
tų arba surusintu gailinių. Sma- 
gu patčmyti, kad ir kiti laikraš- 
čiai pradeda apie tai atsiliepti. 
"(iar<as," •pavyzdžiui, talpina il- 
ęok;j J. Š-čk> straipsnį šiame rei- 
kale. 

Zingcidu bus mūsų skaitytojams 
jis pasiskaityti. 

* * 

Mušu pavardė daug ką reiš- 
kia. Su/incjci pavardę ir žinai, su 

kiu/ reikalą turi. Bet pamėgink 
lietuvį iš pav.iriV; įspėti. l'riarvg- 
si, o iš lietuviu tik pusę lietuviš- 
komis pavardėmis surasi. Kita pa- 
vardžių pusė susideda iš lenkiško 
ar rusiško padaro. 

Tikrai gražioms, trumpoms ir 

patogioms lietuviu p'avardėms len- 
kai ir rusų činavnikai prisegtoje 
"cvič," "cvski" ar mažiausia *'ski." 
Męs, 'kad tas pavardes sulietuvin- 

ti, iš "cvič" padarėme "evičius," 
is "evski" išrietėnle "auskas." 
"auskis" ir t. t. (ii kuomet pas 
anglą nueiname, ar su svetimu su- 

siduriame, męs net lenkišką pavar- 
džių »šymo budą vartojame, ar 

šiek tiek "suamerikoniname."' Ja- 
tiušas rašosi Janusz, Krušas — 

Kruszas, Inčiura — Inczur?, Al- 
hav čius — Alhovicz. 

Lenkai ir rusu činovnikai pri- 
segė mums lenkiškas uodegas ir 

męs tą jų prisegtą gėdą po šiai 
dienai noriai vartojame ir savo 

protėvių tikrOojų vardu pasivadin- 
ti nedrįstame. Vargstame ir pra- 

kaituojame su savo lenkiškomis 

pavardėmis. Mus <lcl jų svetimi 
lenkais laiko, amerikiečiai keikia, 
kad sieksninės pavardės "suspely- 
ti" ne^Mli, o męs patys iš pavar- 
dės nežino.ne, j ką pataikysime: 
lietuvį, lenką ?r rusišką (žydelį. 

"Laikas visiems vienu urmu 

nuo lenkų gėdos ir uodegų nusi- 

kratyti. Koks po galais jis Cibuls- 

kis, kad jis yra Cibulis! Urbona- 
vičius daug gražiau skamba į Ur- 
boną pakeitus. Budrevičių į Budrį 
krikštyti reikią, Miliauską j Milių, 
Račkauską į Račkų, Jankauską 
į Jankų. Juk kadaise Bendafavi- 
čiiis Bendorium buvo. Staknevi- 
čius Staktvu, o Šaulinskas Šauliu. 
Gerokai SkrituU'kis sulietuvėtų, 
jei j Skritulį pavirstų, o Lukoše- 

vičius į Luką. Buvo kadaise Kar- 
bas — dabar Karbauskas, o Sve- 
tulis į SvetuleviČiaus kailį įlindo. 
Sakalaukui į Sabalą atvirsti ja*i 
metas, neatsilikti reikėtų nė Kaz- 

lauskui į Kazlą atsiverčiant. Jure- 
vičius į Jurj, Brazauskas į Brazį 
ir Kasauskas i Kasį atvirtę nieko 

nenustotų. Vasiliauskas Vašiu ar 

Vasiliu, o Januliavičius su Cer- 

necku, Januliu ir Černių patapę 
prastesniais žmonėmis ipasida- 
rvtų. Kuo prastesnio Matulis už 

Matulevičių, Savis už Savicką, 
Girdis už Gvrdauską, o Janusas už 

Janušaujlka? Nieko nepelnijo Ra- 
monas Ramanausku tapęs, o Mcš- 
kus Meškausku virtęs. Jei lieptų 
man pasirinkti tarp Mikniaus ir 

Miknevičiaus, Buškaius ir Buške- 

vičiaus, tarp šupšaus ir Supsirts- 
ko, tarp Kaspare ir Kasparavi- 
čiaus — visuomet už p*mojo stver- 

čiaus. Jei tečiau galėčiau, iš Atba- 

viciaus Alfoj padaryčiau, o Alek- 

sandravičių pusiau skrosčiau, lik 

Aleksą tepalikdamas. { sveikatą 
išeitų operacija Kučinskui, j Kučj 
pakietus, o Rutkauską j Rutkų. 

"Galima butų skaitliuoti per 
kelias -paltas, bet visvien visų su- 

darkytų pavardžių neišskaitliuosi. 
Perdaug pas mus eibių pridaryta. 
Lenkai lig tiek lietuviškas pavar- 

des sudarkė, 'kad sarmata su jomis 
amerikiečiams-kitataučiams pasiro- 
ti v ti. Vieton savo pavardės atitai- 

syti ir žmoniškomis, lietuviškomis 

■padaryti — da*- labiau darkome. 

Ramanauskas išsrkeicia j Roman, 
Lukoševičius i Lukosavage, o 

Stasiulevičius j Stilson išvirsta. 

Po tokios operacijos lietuvio iš pa-l 
vardės nebepažinsi. Kas žino kiek 

dabar liet, vių karės laukuose krin- 

ta. nors visų vardai Amerikos 

spaudoj s'kclbiami? 

"Jei "Lietuvos" redaktorių, adv. 

B. K. Balutį, už ką pagirti gali- 
mi., [Ačiū už "komplimentą!" J. 
tai už Balcvičiaus nusikratymą. 
Lygiai kreditas ir F r. Gudui, 
"Darbininko" redaktoriui, buvu- 

siam Gudavičiui, priguli. Kun. J. 
f.iltnskas, ibent pas mane daug 
(hugiąu pagarbia /gija save Ži- 

lium vadindamasrs. i^-as K. Sčc:- 
nuleviėius, dabartinis A. L. 'I 
sekretorius, gerai padai ė save nu 

biaurios pavardės pasrliuosavęs i 
j Cesnulj išvirtęs. J r f>. A. M 
Marius senai visiems but ingrisę: 
jei seną Martuševičiaus pavard 
užlaikęs butų. Kun. J. Dabužius 
kas i Dabužį baigia virsti. Ir įprie 
visus kitus, kurie j lietuvius nctil 

dvasioje, bet ir pavarde išvirto, 

j :;alvą lenkiu. 
"Laik'as ir visiems kitiems len- 

kiškas uodegas nukapoti, atsime 
raut jau tai. kad jų lovai "uode- 
gočiais" nebuvo. () kiek po nuka 

ij >jiuio 1 is džiaugsmo, lengvumo! 
Su lietuviška pavardę negeda sve- 

timiems pasirodyti. Ji ištarti leng- 
va Kad lietuvio vaiikai Amerikoj 
ir ištautėtų, bet is pavardės visuo- 
met žinosi, kari lietuviško paėjime 
j U yra. Lietuviškos pavardės kei 
sti reikalo nėra: ji trumpa, graž 
ir 'ongvai ištariama patiems ir sve 
timiems. 

"Kurie save pavardžių j lietuviš- 
kai nenori ir nekeis, tie lenkų pri- 
'Cfitą gėdą su savim nešiosis. .Yni 
kaktos jiems uždėta kleimas, o jc 
nusivalyti nenori. Nepriklausomy- 
bės nuo lenkų, rusų, vokiečių ir 

kitokių 1 -tuvai reikalaujant, tie- 

(lamiršiki 'ikti liuosais nuo lenki 
ir rusų ai. ».?stų gailinių, "pris- 
mdkų." ^ 

J. š—as. 

KARŽYGIS LIETUVYS. 
Tru<" translation filed with thc po,tniastcr 

a t Chicago, III., on Sth day of Junc 19IR, as rcquired by thc act of October 6, 917. 

Amerikos 'kareiviai -dar nese- 

nai sulyginimai .pasirodė ant 

Prancūzijos fronto. Labai ma- 

žas jų skaitlius 'turėjo .pirmiaus 
karišką išsilavinimą, bet nei drą- 
sos nei ikaržygiškumo jiems nc- 

tnulksta. Daugelis jų jau lai- 
mėjo savo karžygiškais daubai 
C r o i x dc G u e r r c (Kariš- 
kąjį kryžių — vieną iš aukš- 
čiausių garbės ženklų, 'kurį 
Prancūzijos valdžia sutcilkia tik 
nepaprastai pasižymėjusiems aint 
mūšio lauko. 

Tarp jų randame vieną, kuris 
neabejotinai yra lietiuvys — Ser- 
žantas Joseph Petrush (Turbut 
Petrušis, Petruškevičius, ar Pe- 
rušaitis.) 

Apie jo pasižymėjimą Xcw 
Yoiiko laikraščio Sum- korespon- 
dentas taip aprašinėja: 

"Neatlaidus šaudymas iš sa- 
vo kanuolės ilgai ir ipo to, kaip 
likusios kanuolės jo baterijoj 
pasiliovė šaudę ir valymas griu- 
vėsių priešais savo 'kanuole lai- 
ke įbaisaus bombardavimo vo- 

kiškos artilerijos laimėjo ser- 

žamtui Juozai Petnvsh Croix 
d e G u e r r c. Jis miegojo sa- 

vo duobėje, lkuomet 'bombarda- 
vimas prasidėjo. D jta gazinio 
aliairtno ženklas ir už 'keliu va- 

landilių kanuolės personalas jau 
stovėjo įpritf kanuolės, gazines 
kauikes užsimovę. 

"Trįs vyrai šaudė iš kainuo- 
lės nesiliaujant. 'Kaniuolė nc- 

truJkus buvo jau tbeveik 'netikusi, 
bet seržantai Petrush su savo 

vyrais varė iš kainuolės nieko 
nepaisydami, nors jie manė, 'kad 
kamuolė bile valandą gali sprog- 
ti. Šešis sykius jis turėjo iš- 
lipti iš kanuolės duobelės ir inu- 

valyti griuvėsiius priešakyj savo 

Ikarvuolės — kelmus ir visokius 
kitokius gabalus, kuriuos vokiš- 
ki šoviniai suvertė prieš jo ka- 
įtuolę. Šovinių sprogimas tan- 
kiai ipasitailkydivo penkiuose ir 
dešimts jardų atstu nuo jo, t)Ct 
jis laikėsi savo džiabo ipric ka- 

nuolės. 
"Pagalios atėjo laikas, kada! 

kitos kanuolės jo .baterijoj pa- 
siliovė šamdę, bet Pc'rush'is lu-po 
iš savo Ikanuolės nieko nepaisy- 
damas. Jis manė, kad 'kitos 'ka- 
nuolčs sprogo, atsimindamas sa- 

vo locnos 'kanuolės stovį. Sti- 
pinai jo kanuolės ratuose tapo 
išdaužyti, o plieninis dangtis ant 
io kanuolės buvo visai sukapo- 
tas šrapnelių skeveldromis. 
Priešakinė dalis tapo šovinio 
nukirsta ir Fetrushis iki šiam 
laikui laiko j<j atminimui. 

"Pagalios seržantas nuspren- 
dė pereiti skersa! lauką įprie ki- 
tų ikariuolių ir pažiūrėti, ar jos 
Nprogo^ ar ne. -Atvykęs jis at- 
rado, kad joms paliepta pasi- 
liauti šaudžius. 

Tuomet jis sulgrjžo algai prie 

savo kanuolės ir "nutiWėM ją. 
i'iric kanuolės paprastai būva 

) septyni vyrai — dabar jų prie 
r l'eįtrusho Ikainuolės 'pasiliko jau 

tik ketn/ri ir jiems luižėmė visą 
tlirną la'lko, kol jie vietą aplink 
savo 'kanuolę sutvarkė — to- 
ki buvo aplink jų kanuolę baisi 

^ betvarkė, vokiškų šovinių ipada- 
c ryta.^ 

"Aštuonias dienas vėliaus Pc- 
trūšis .buvo gazo pagautas ir 
■nugabentas Hgon'butin. Čia jam 
beesant, kuomet jis jau pradėjo, 
sveikti atėjo nuo franeuzų 
valdžios kryžius ir jo vardas, 
Ikaipo karžygio tapo paminėtas 
armijos dieniniame prisakyme." 

UEmUĮtyĮttUU 
IŠ SCHENECTEDY, N. Y. 

Apie protesto blankas. Gaviu 
Tarybų Pildomojo Komiteto 
blankas iš Washingtono«, sc 

protestu prieš Vokietiją, vieti- 
niai lietuviai nutarė, kad ir jiems 
reik prisidėti ir parodyti, kiek 
čia yra savo tėvynę mylinčių ir 
susipratusių tautiškai lietuvių- 
Keletas vyrukų pradėjo rinkti 
parašus ant to protesto, vaikš- 
č:odami po namus. 

Kiek teko girdėti nuo šitų 
lietuvių, vaikščiojančių po na- 

mus, veik visi Schenectados lie- 
tuviai, kokių jie partijų mebutų, 
už Lietuvą stipriai stovi ir yra 
pasiryžę j.i užtart; uet ir tie, 
kurie yra sullenkėj^, — o tokių 
čia nemažai, — sakosi esą lietu- 
viais ir Lietuvos pilnai nepri- 
gulmybci pritaria. 

Suprantama, atsiranda ir 'ki- 
I tokių, kuriems viskas ir visur 
! tamsu. 

Pavyzdžiui, čia Schencetady 
yra lietuvių 'ko-operatyvis tia- 
n\a, vadinamas "Lietuvių Apšvie- 
tus l\l.", kuriame taciaus apšvie- 
tos labai mažai. Šis'ai kliubas da- 
bar yra socialistų kontrolėj. 

Parašų rinkėjai nuėjo su blan- 
kotnis ir į šitą ikiliuibą, bet žmo- 
nių ue<laug tenai rado. {prašė 
kliubo šeimininlkės, 'kad pasilik- 
tų protesto blankas ir duotų ir 
'kitiems pasirašyti, kuomet dau- 
giau narių sueis. Rinkėjai ti- 
kėjosi. kad čia gaus daug pa- 
rašų. nes "Apšvietos" kliubo ma- 
riai įprivalo gi :buti apšviestais, 
susipratusiais lietusiais. Bet ką 
jus manote? Air neapsiriks mu- 
šu rinlkčiai? 

L[ž kiek laiko nuėję atsiinuti 
,protesto blan'kas, megalėjo j u nei 
surasti — buvo kur dingę. 'Gi 
vėliaus nuo to kliubo "bolše- 
viku" išgirsta pasigyrimus, kad 
jie esą ant tu blanku daug vi- 

sokių cifrų prirašė "pynaklį" be- 
lošdami Ikazyromis, 

Tai, matote, kokių dar, at- 

siprašant, gyvulių tarp lietuvių 
atsiranda ir kolkių "Apšvietos 
Kili ubų" dar yra. Reik tą kliu- 
bą būtinai perkrikštyti, nes aiš- 
ku, kad Lietuvių "Apšvietos" 
vardas jam taip tinka, (kai kar- 
vei balnas. Tėko vėliaus suži- 
noti, 'kad tame 'kliube apšvietą. 
mariai semia ne iš knygų, o iš 
kazyrų. Taigi nors ir nesinori 
man niekinti, bet morisi šaukt; 
musų brolius prie 'k uitu ros, mo- 

kslo ir susipratimo, idant už 

tėvynės laisvę visi stotum. 

Lietuvys Pilietis. 

Iš RACINE, WIS. 

Šeimyniškas išvažiavimas. — 

Vietinė Amerikos Lietuvių Tau-j 
tinės Sandaros 35-ta kuopa sy- 
kiu su "Lietuvių 'Muzikantų: 
Benu" rengia įvairų šeimynišlką 
išvažiavimą ir "pira'kalbas. Kai- 

( 

'betoju bus Dr. K. 'Draugelis iš 
Chicago, 111. 

A'part prakalbų bus ir dai- 
nų, nes yra -pakviestas Bi>rutės 
choras. Likusioji -programo da- 
lis susideda iš deklemacijų ir 
įvairių žai'dimų, 'kaip ve: vir- 
vės tiraukimo, lenlktynės, risty- 
nės ir t.t. 

M'uzfka bus suteikta puiki: 
gricž benas ir apie 30 muzrktn- 

Šiam išvažiavimui yra užsaky- 
tas speciališlkas extra 'karas, ku- 
ris nuvež ir "parvež eksikursan- 

1 uis. Norintieji šiuo karu važiuo- 
[ti privalo ateiti į gatvekarių sto- 

tį įprie Main St., lygiai 11 vai. 
išryto, 16 U. šio mėnesio. 

Išvažiavimas bus į >Midway 

Vokiški 'kareiviai neša sužeistu anglų kareivj. Sužeis- 
tasis, 'kaip matyt, nedaug sati daro iš žaizdos: .Matosi 'kaip 
jis, kepurę (nusiėmęs, sveikina, » 

Pairk, o ti'kietus išanlksto gali- 
ma gauti .pas sandariečius ir 
Lietuviu Beno muzikantus. Kaip 
vietiniai, taip ir kaimynai iš 
Miluaukcc ir Keno?ha yra kvie- 
čiami širdingai. M. K. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
') 

Socialistų prakalbos. Vietiniai 
nrusų socialistai, parsikvietė iš 
Ncw Yorko tulą Herman (Iš pra- 
vardės galim'a matyti, kad lictiu- 
vys, bet- sutnonkevęs savo pravar- 
dę vokišku kailiu) ir surengė jie 
gegužio 25 d. prakalbas. 

Pirmiausiai kalbėjo šį-t;} apie 
Marksu. Iš kalbos galėtum m'a- 
nyti, kad mūsiškiai j j kokiu pus- 
dieviu laiko—toks fanatiška ger- 
bimas, o savų lietuvišku veikėjų 
ir lietuviškų didvyrių, tai jie pa- 
gerbti visai nemoka. Mat s^eku- 
ric lietuviai vis dar "svetimus die- 
vus" garbina be tuicros, be saiko. 

Paskiaus kalbėtojas pasakojo 
apie gegužinę šventę, bet kad r- 

jo menkas Kalbėtojas, tai niek- 
nei rinito nei gražaus iš tos pasa- 
kos neišėjo. 

Užtai vyras kai pakliudė Lie- 
tuvos laisvę, tai visai susipeizavo. 
Pradėjo vyras dergti Lietuvos Ta- 
rybą. buk ji -pardavusi Lietuvą vo- 

kiečiams (o dabar, kaip matyt iš 
Dr. Šliupo pranešimo, tas visai 
yra netiesa ir šmeižtas), š'aipėsi 
vyras kai komedijantas iš Lietu- 
vių delegacijos, kuri prašė Lietu- 
vai užtarimo pas prezidentą Wil- 
soną YVashingtone, o pagalios r'a- 

gino "draugučius" grįžti po karės 
Lietuvon, nes, esą, dabar ten tu- 

rėsim kovoti už laisvą Lietuvą 
(nuo kaip senai? Kor.) 

Šitie vyrai, jeigu kalba apie 
Lietuvos laisvę, fai supranta tokią 
laisvę, kaip kad bolševikai Rusi- 

joj turi. Už tikrą Lietuvos ne- 

prigulmybę jie niekados žodžio ne- 

ui taria. 
Buvo klausimų, l>et kalbėtojas 

išpradžių iškolioja tą. kuris klau- 
sia, o paskui jau neva atsakinėja. 
Kuomet tą Hermaną paklausė: 
''Ar Rusijos socializmas yra de- 
mokratiškas, ar laisvė ten yra, ar 

despotizmas, nes geriausiais laik- 

raščius bolševikai uždarinėja, ir 

žmones žudo," tai kalbėtojas atsa- 

kė, kad jeigu esą taip ilgai butų. 
tai ir jis pats už tokį socializmą 
nei penktuko neduotų, bet esą vis- 

kas dar susitvarkys. 
Susitvarkyt, tai žinoma susi- 

tvarkys, nes žmonės tokiu skerdy- 
nių ir tokios sauvalės ilgai nekęs. 
Tiktai sutvarkys' tai ne bolševiką5 
ir ne socialistai, o prisies sutvar- 

kyti kitiems žmonėms, 'ką bolševi- 
kai sugadino. Bet tūkstančių ne- 

kaltai ir perniek nužudytų žmo- 

nių tai jau nesutvarkysi, nes jiems 
atimtos gyvybės nesugrąžinsi. 

Beje, reik čia dar pridėti, kad 
ir šias prakalbas policija dabojo. 
Sakoma, kad Gedimino svetainė, 
kuriij kontroliuoja socialistai, taip- 
gi yra po nuolatine policijos nuo- 

žiura. Tai mat 'kokį vardą ant 

lietuvių užtraukia šitie rnusų "pro- 
gresistai." 

Draugijos turėtų pasidaboti, kad 

tokių nužiurėtinų vyrų nerinktų j 
jokius komitetais, o ir patįs mūsų 
bolševikai, jeigu jienvs nors kiek 
dar rupi geras lietuvių vardas', 
neturėtų į tokius komitetus apsi- 
imti, nes iš to lietuviams tik ne- 

smagumų gali fruti. 
Svečias. 

U 1 Auli. .1* 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Išleistuvės. Birželio 26 <1. šv. 
Petro parapijos choras buvo su- 

rengęs koncertą, po vietinio var- 

gonininko p. J, Kudirkos vadovy- 
ste. Podraug atsibuvo ir išleistu- 
vės pašauktų kariumenėn jaunų 
mūsų vyrų, (kurie antrytojaus iš- 
važiavo į Rockfordą. Išleistuvės 
sumanė -padaryti vietinės draugi- 
jos "Birutė" ir šv. Petro ir Po- 1 

vylo, taipgi ir vietiniai dainoriai. 
Nepaisant labai 'kaitraus oro, ! 

•žmonių prisirinko daug. Die- 
nos kallbėtoju buvo p. Giraitis 
iš Cbicagos, kuris gana gerai 
nupiešė Lietuvių padėjimą da- 
bartiniu laiku, o tnipgi padarė 
plačią prr/vn^ą \ 11 tu j>rie- 
žasčių, ikm'rios privertė šią šalį 
stoti karėn priei teutonus ir u 
kokius principus ši šalis kovoja. 
Ragino, k'ad iletuvini butų ištikimi 
šiai šaliai, idant ūiek galėdami 
remtų pinigiškai, pirkdami viii 1 
džios bondšus, aukautų Raudo- : 

nam Kryžiui i'r 1.1. O labjau- 
siai kalintojas persergėjo, 'kad 
neklausytų jolkių kurstytojų, mes 
tokie žmonės \isados <paskui pa- 
kliūva bėdon. Žodžiu, įkalba bu- 
vo, gera, įspūdinga -i? žmonėms 
naudinga,—ypatingai atsisveiki- 
nant su naujais kareiviais: dau- 
gumas ižmotiių net apsiverkė. 

Trumpą atsisveikimimo prakal- 
bėlę pasakė II. Labanauskas ir 
įteikė dovanas išeinantiems į ka- 
riumenę—išpradžių minėtų drau- 
gijų inalriams, o paskui visiems 
kareiviams be skirtumo. Primi- 
nė kareiviams, Ikad kenošiečiai 
savųjų nepamirš ir prašė, kad 
reikalui esant šauktųsi prie jų, o 

"męs čia namie likę jus neap- 
leisi m"—sakė (kalbėtojas. 

Po to programo vedėjas, p. 
S. Bacevičius, pa'kvietė karei- 
vius. J. Kamiinskas, K. Činga, 
T. Jelenevskis—visi jauni karei- 
viai—išreiškė ačiū draugijoms, 
giesmininkams ir »p. Kudirkai už 
palinksminimą .dovainas ir šir- 

dingas išleistuves ir patvirtino, 
kad jie visuomet bus ištikimais 
vaikais Dėdės Sanio ir Lietu- 
vos. 

Dainoriai a 11 ilk o savo užduotj 
laibai gerai, už 'ką kaip jiems, 
taip ypatingai p. Kudirkai, pri- 
klauso didelis kreditas. Iš at- 

skirų daiuiininlkų reik <paminėti 
D. Vaičiunaitį ir A. Viršilaitę 
,(ypač -ui duetų 'Eikim j Dar- 
želį"). Minėtinas taipgi vra A. 
Lauraitis už dckliamacija "Že- 
maitė." 

Cia reik priminti, kad (kuomet 
dainuojama ar grajinama Ameri- 
kos tautiškas liymnas "Star 
Spangiled Banncr" (Žvaigždėmis 
Kaišyita Vėliava), tai būtinai 
reik visiems visados atsistoti. 

Kariumenėn išvažiavo šie lie- 
tuviai: A. Šydagis* A. Bau'bomis. 
J. Judeika, F. Šilkas, J. Milkin- 
tas, J. Arlauskas, P. Latoža. K. 
t'negis, F. Jankauskas, V. Šeš- 
tokas, J. Šilailkis, T. Jelenevs'kis, 
P. Vanagas, K. Čitiga, J. Ka- 
mimskas, M. Mališauskas, K. 
Leskevičius ir B. Katiis. 

Gero laimikio jums, mušu jn.U'- 
ni kovotojai! 

Vietinis. 

IS RACINE, WIS. 

Išleistuves. 'Gegužio 26 d. p. 
Dokšu namuose atsibuvo išleis- 
tuvės į ikariumenę Jono Taus- 

•kclo^. Tauškelė prigulėjo 'prie 
15iriitčs dainorių, tai ir ibifrutie- 
čiai atėjo savo draugą išlydėti 
ir linksmomis dainorris save 

draugą (palinksminti. 
(Svečių prisirinko pusėtina* 

būrelis. Pašnekučiuojant nami 

savininkas p. Dokšus "prisimini 
ir apie savo seną tėvynę Lietu- 
vą. Pasakęs trumpą prakalbėlę 
pakvietė esančius svečius pakal- 
bėti. Kalbėjo P. Radzevičius, 
velydamas Tauškelei kuogeriau- 
sio laimikio ir laimingai sugrįž- 
ti,, vdkietį apgulėjus. Paskui 
kalbėjo M. Kasparaitis, nurody- 
damas nuopelnus i'r garbę t g 
vyru, -kurie šiądien eina kovoti 
ne tik už S.uiv. Valstijų, ne tik 
už Lietuvos, 'bet podraug ir už 
viso pasaulio laisvę. 

J. Taušlkelė yra geras vyras, 
kokius yra garbė turėti oile tau- 

tai. Prabilo ir jis. 
"Muvau. ir busiu ištikimas šiai 

laisvės šaliai — sako jis — ei- 
nu ginti brangią laisvę ir de- 
nOkratiją nuo barbaro vokiečio: 
neužmirštu taipgi ir Lietuvos, 
kuri mane užaugino ti'kru savo 
sunumi" — i'r 'padėjo du do- 
Hariu aukų. 

Susirinkusieji svečiai labai 
buvo sujudinti tokiais Tauške- 
Jės įžodžiais ir tokiu gražiu jo 
pavyzdžiu. Taigi noriai pra- 
dėjo aukauti. tP o d o 1 i a r j 
suaulkavo šie: f. Klreišmonas, I J 

P. Juška, J. Staponas, I). Jcc- 
kevičius, A. Kenauskas, M. Kas- 
paraitia. 

Po 50c.: J. Dokšus, O. Do- 
cšienė, F. Radzevičius, 15. Ra- 
dzevičius. Viso surinkta $10.00. 
Aukos perduota M. Kasparai- 
:iui, idant pasiustų į "Lietuvos 
N' ep r i p til m\Jl>ės Fondą". 

Po to birutiečiai su'dainavo 
keletą dainelių, o >p. O. Dokšie- 
nė su S. Kavelicne padainavo 
duetą 'Sudiev. Uetuva". Yė- 
liaus clioro vedėjas -p. P. Sin 
kus pasakė atsisveikinimo /o Ij 
Po vakarienės svečiai, dručia 
įaspaudę dešinę Tauškelei, išbi- 
ik irstė. 

P. J. Tatvš'kelė jaunas, 1>et 
rimbas vaikinas, gerai racinie- 
:iams pažįstamas. 'Jis apart 
Birutės choro, ptrikilausė prie 
FMD. 121 -os kuojos, prie šv., 
Kazimiero dr-jos ir prie. S.L.R.- 
K. 'A, 

Visų raciniečių perais linkė- 
jimais lydimas, antrytojaus jis 
švažiavo j Rocktordą. 
Apart Taitškelės, šiuo laiku 

švažiavo dar apie 10 "lietuvių, 
jet jų tikrų pravardžių nežinau, 
tai ir apleidžiu. 

M. Kasparaitis. 

IŠ SAND POINT, IDAHO. 

Jonas ir Petras Jankauskai, 
įesenai pradėjusie čia ūkinin- 
kauti, tapo pašaukti pas Dedę 
Samą kad jam ipagelbėtų Yokie- 
:į apgalėti. S. 

[•Jonas Jankauskas per 8 me- 

tus yra "Lietuvos" skaitytoju ir 
pranešdamas apie savo išvažiavi- 
mą, dėkoja mums "už gerą laik- 
raštį", prašydamas podraug pra- 
nešti apie jo išvažiavimą jo 
dirautgams. Abudu broliai pa- 
:ina iš Kauno gub., Vilkmer- 
gės par., Anykščių valsčiaus, Mai- 
gių kaimo. Jonas buvo dir- 
bęs anglių 'kasyklose Reti Lodge, 
Mont., gi nesenai buvo nusipir- 
kus čia 40 akru 'žemės, 'kurią 
daba'r, išeidamas kariumenėn, pa- 
liko valstijos globoj]. 

SENI "ILETUVOS"' 
SKAITYTOJAI. 

P-as Motiejus Vidugiris iš 

Hamtnond, Ind., turi 74 metus 
ir 4 mėnesius amžiaus. Jau ->8 
1; tai kaip gyvena Amdrikoj, o 

"Lietuvą" s/kaito nuo pat pir- 
mo jos 'pasirodymo, — daugiau 
negu 25 metus. Jis yra tos 

nuomonės, kad žmdgus, (kuris 
laikraščio neskaito, yra taip 
tamsus, 'kaip taboka tabakicr- 
Ikoje, nes jis nieko nežino, kas 
po pasaulį tarp žmonių dedasi. 
O kita p. Vidugirio nuomonė 
yra tokia, kad ''iš visų lietu- 
viškų ga/.ictų — tai "Lietuva" 
yra geriausia". 

Ir nors šisai senukas jau ne- 

turi ant senatvės tokiu gerų alkių, 
kaip kad 1>u'davo jaunystėj tu- 

rėdavo, ibet "Lietuvą" nuolatai 
skaito. 

Nežiūrint savo garbingo am- 

žiaus, p. iVidugtris dar di'i^ba ir 
neblogai užidirba, 

Paeina jis iš Naujokų kaimo, 
Panevėžio pavieto, Kauno'gub.— 

Vėliname savo senam sik&itj- 
tojui ir gafbinkam seneliui dar 

ilgų metų ir geros sveikatoj. 

P-as Ignas Tamašauskas yra 
kitas senas "Lietuvos'' armijos 
skaitytojas. Amerikoje p. Ta- 
mašauskas ; ra jau bus 30 me- 

tų, o ''Lietuvą" jis skaitė da'r 
tuomet, kada ji nesivadind'"Li£- 
tuva," bet "Reforma" ir dar ėjo 
lankų įkalboje, pirm negu ją lie- 
tuviai nupirko ir padarė iš jos 
lietuvišką laikraštį vardu "Lie- 
tuva.'' Nuo to laiko <p. Tama- 
šauskas skaito 'Lietuvą" nuola- 
tai ir dabar nenori jos išsižadėti. 

P-as Tamašauskas turi kriau- 
čių šapą prie 14-45 W. Chicago 
Av., Cliica; )j<\ K riaiui Akiems 
darbams einant gerai, pas jj dir- 
ba nuo "o iki 60 vyrų. 

— O ar?—pasiklausta p.ls 
Tamašau1 Lj. 

— Dabar dirba tik apie 20. 
nes mušu darbai eina dabar men- 

kai. Su darbininkais yra sunikai, 
mes daugelis j kariumenę išva- 
žiavę. Tai beveik geriau* eiti 
amuniciją dirbti, afha kariume- 
nėn pastoti ir eiti vokietį lupti.'.. 
Šiur... Ar neteisybė? 

Ir teisybė yra. P-as #tama- 
šauskas, nors sakosi turįs 50 me- 

tų, bet neišrodo <laugiaus megu 
40, o vyras kai aržuolas ir Fri- 
cui blogai 'prisieitų tokį arzuolą 
pasitikus. 

<t y 

Žinios Žinelės. 

ShencH^ah. Pa. 
— Helena Visockiu t ė, 15 mėty 

mergaitė, n.m jo maudytis su ki- 
tomis drau;; imi i i'ergerio prū- 

dą ir prigėrė uucinct j.'t pagavo 
traukutis. 

— Jonukas Žemas, 9 metų 
vaikiukas, rinko anglis ant ge- 
ležinkelio. U/bėgusis traukinys 
nukirto jam abidvi koji. Mirė 

ligonbutyj. 
"•Albertas $ kis tapo "pa- 

šautas savo bro..o, kuomet jie- 
du išėjo "pašaudyti" ant netoli- 
mo nuo čia kaipo. 

>»< 

Kencsba, Wis. 
«=» Išsirgęs apie metus laiko, 

mirė nuo džiovos Jotia? Žemai- 
tis. 27 metu amžiaus. Palaido- 
tas vietinėse šv. Jurgio-fcapinš- 
se- IM 

V 
Brooklyn. N. V. 

«=- Cia buvo nav&fnas atsiti- 
kimas. Gyveno du 'broliu Ja- 
cintas i r Simonas Cernauskfti. 
Jocintui prapuolė suvirs $1500.- 
00. Pasirodė, kad juos pavo- 
gęs jo locnas brolis Sim^n^s, 
kuris dabar sėdi už apkaustyto 
langelio. 

\Vesternport, Md. 
«= Čia susitvėrė nauja SLA. 

•kuopa, kur. duota eilinis nu- 

meris 277. 

Bridgepori Conn. 
= Oi:-. vietiniai amatniiikai 

atidarė vakarinę amatų mokyk- 
lėlę, 'kurios instruktoriais yra 
K. Buiidvilas ir A. Žilisskąs. 
Mokinių lankosi snuo 20 iki 40. 
Geras, vyrai, darbas. 

Waterbury, Conn. 
-=» Milžiniškoj Raudonojo Kry- 

žiaus parodoj pirmu sykiu daly- 
vavo ir lietuvaitės — apie 60 

j'f- 

Ncw Britain, Conn, 
— Vietinis Ceutral. Komiteto 

j4k"<ntis esąs bene vienas iš veik- 
liausiu skyrių: 15 vietinių drau- 
gysčių tprie jo -prisidėjo ir remi* 
jo 'darbą 'rinkimą aukų uiu- 

kentėjusiems nuo karės lietu- 
viams. 

So. Omaha, Neb. 
— "Vietinės lietuvių* draugijos 

rengia didelį apvaikščiojimu ir 
įprakal'bas "^oprięulmvbėa Die- 
noje", 4 d. liepos. Kalbėtojas 
muta'rta parsikviesti i** Chica^o. 

Milwaukee, Wis. 
= -* Iki šiol buvusis čia klębo- 

Jam. Slavvnas išvažiavo vjlii- 
cagon, kur jis užėmė "Draugo" 
administratoriaus viet;j. Jo vie- 

toje Mihvaukee .pasiliko kwn. 

Ja'kštas, 



"LIETUVA" 

Lietuvių Savaitinis laikraštis 
Leidžia Llthuanian Publishing Co. 
*>14 W. 33rd SL Chicaga 111. 

uedaktoriu.t Alv. Bronius K. Balutis. 

Visi lAliik.il. korespondencijos Ir 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
matyje, privalo buti pažymėti auto- 
riaus parašu ir adrettu. Pasirašan- 
tieji p3eudoniuiai.s privalo paduoti ir 
savo tiktjj pravardę Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka snu tei«ę pri- 
siųstus Jai ran kraičius taisyti Ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui, bus Jam gra- 
žinami tik tuomet, J<\igu «u rankraS 
ČJals buH pridustu ir užtektinai kra- 
sos ženklelių. 

Rolkia visada ra^yt' plunksna, pa- 
liekant plačius tarpus tarp eilučių, 
Ir tik ant vienos pusSs lak*ito. 

Apžvalga. 
True IransUtion filrd wilh the postmaster 

a» Chicago, III., on Sth (<lay of June 
1918, as re<|uired by the act o( October 6. 
1917. 

ANT VAKARŲ FRONTO. 

Prasidėjusia milžiniškasis mu- 

šis ant vakarų fronto gali buti 
r»ušis nuletnentis visą šitą ilca- 
f* 
,A «.• 

Pasiliuosavę nuo rusų fronto 
šimtai tūkstančių vokiečių tr 

linkstančiai ikanuolių su visu sa- 

vo įnirtimu mėgina sutrinti uvar- 

sią Francuziją ir ištvermingą 
Angliją tpirmiaus <ncgu pilna 
Amerikos jiega stos ant mūšio 
Jauko. 

Demokratija, kraujais apsilėda- 
ma. ant žut-ar-but ginasi nuo 

mrlitariško despotizmo. 
Smagu, turbut, dabair žiūrėti 

tLms judošiams — Leninui, 
Trockini ir su 'kompanija, — ku- 
rie, paliuosuodami daugi aus mi- 
lijono vokiečių nuo Rusijos fron- 

įto, įbnvko tuomi kaizeriui mili- 
joną kardų, idant jisai galėtų 
jais pasaulio demokratiją pa- 
skersti. 

Jie, šitie demokratijos išda- 
vikai, -pi hiena mums .patarlę 
tpie šunį, Ikulris kanda ranką, 
kuri jį penėjo. 

True translation fifed witb thr po«tinaster 
at Chicagn, III,, on 5tlt l»lay of June 
1918, as reqtiir*d by the art of October 6, 
1917. 

"GALINGA LENKIJA." 
Centru lenkiškos pra, įgandos 

jau nu© senai buvo Paryžius. 
Pastaraisiais lai'kais, sugriuvus 
Rusijai, lenkai dairo dideles pa- 
stangas, idant įtikinus pasaulį, 
jog Rusijos vietą Rytinėj Euro- 

poj turi užimti Lenlkija, kaipo 
vienatinė siena, kuri galėtu at- 

laikyti vokišką stumimąsi linkui 

Ryt?;. O 'kad Lenkija galėtų -tai 
atlirfcttj tai reikalinga yra, kad ji 
butų "galinga," 'kitais žodžiais 
tariant, idant ji butų atstatyta 
"od morza flo moirza" (nuo jūrių 
iki jūrių)—savo ijtoriskose rybo- 
se. 

Tas reiškia, kad Lietuva ir 

Uk rjtyuna turėtų {būti Įprie jos 
prijtngtos. Tuomet ji suda- 

rysianti "galingą viešpatį j;. kuri 

galėsianti Vokietiją sulaikyti. 
Panašios mintis pas lenkus jau 

nuo senai yra, bet jos neturėjo 
daug pritarėju kitose tautose, nes 

•Rusija buvo nepereinama Vokieti- 

jai siena. Šiądien vienok, griuvus 
Rusijai, lenkai vėl išstatė šią 
savo teoriją pirmyn su dviguba 
energija. Ir kaip rodosi jie pra- 
deda įgyti jau malonių sau pa- 
sekmių. i->tai Francuzijoii pre- 
mieras Clemenceau [išt'ark: Kle- 

menso'], kaip skelbiama laikraš- 
čiuose. sitsirinJkime vaisbininku 

Paryžiuje, taip turėjęs išsireikšti 

Lenkijos klausime: 
"Talkininkai — buk sakęs 

Clemenceau, — absoliutiškai 

f Tiegali leisti, 'kad viespatijėlės, 
kurias sutvėrė vokiečiai Rusi- 

joj, pasiliktu tuose rulbežiuose, 
'kaip <?abar ir kari jos butų pri- 
klausomos nuo Ypkietijos.*** 

"Šiądien dalykai taip išrodo, 
kad Kuršas, Lietuva, Livonija, 
Rumunija ir L'krajirfa yra Vo- 

kietijos vasalais. Rusija gi yra 
sunaikinta, bcjicgė ir absoliu- 
tiškai negali gintis. Baltiko 

jūrės dabar randasi pilnai Vo- 

kietijos rankose ir iš ju pa- 

daryta 
" Vokietijos ežeras". 

Kadangi Rusija apvylė talki- 

ninkų viltis, tai jos vietoj turi 
buti galinga viešpatija, kuri ga- 

i lėtų duoti užtikrinimą, jog ji 
v sulaikys vokišką pirmyn eigą 

linkui Rytų. Tokia gi viešpa- 
tija gali buti suvienyta, nepri- 
gulminga ir galinga Lenkija. 
Lenkijos sutvėrimas jau g'alu- 
tinai taf>o nuspręstas: ji vie- 
nok privalo buti galinga ir to- 

dėl privalo atgauti visas savo 

žemes, kurias jai atėmė Pru- 

sai, Austrai ir Rusija. Lenkija 
privalo but. taip galinga, idant 

plati viena sugebėtų laike karės 

atsilaikyti Vokietijai, šitą už- 

duot] talkininkai perves, nepai- 
sydami to, kiek dar kraujo nu- 

tekės. Nes tiktai galinga Lenki- 

ja g'ali užtikrinti ramybę ir už- 

laikyti politišku lygsvarą Eu- 

ropoje". 

Viršminėtą Prancūzijos premie- 
ro prakalbos tekstą paimame iš 

lenkų "Dziennik Zwi«įzko\vy". 
Jeigu jis tensingai yra paduotas 
— o už tai neg'alima gvarantuo- 
ti. nes jau įpirmiaus parodėme, 
,kaip šis laikraštis moka falšuo- 
ti net oficialius dokumentus, — 

tai tuomet reikėtų manyti, kad 

letrkų agitacija pasiekė savo ti- 

kslo bent Prancūzijoj. 
Lcnlkai, matomai, jtikrino frati- 

euzu (o gal ir kilų talkminkij) 
oficialokas sferas, buk Lenkija 
busianti galing'a, jeigu ji bus at- 

naujinta savo istorinėse rybose 
— su Lietuva ir Ukrajina. 

Faktas vu nok yra, kad tokia 

Lenkija butu "galinga" tik ant 

žemlapio. Tikrenybėje gi jungi- 
mas prie Lenkijos plotų apgy- 
ventų lietuviais ar u'krajinais hu- 

tų Lenkijai ne galybės šaltiniu, 
bet viešpatijinės silpnybės prie- 
žastim. Yra negalimas daiktas, 
kad tautiškai atbudusi Lietuva, 

patyzdziui, galėtų sugyventi vie- 
nuose rubežiuose su Lenkija. 
Lietuviai velys greičiau žuti kai- 

po tauta negu prie Lenkijos pri- 
sidoti. Tas pats yra ir su Uk- 

rajinais. Žmonės, kurie pažįsta 
šitų trijų tautų santykius, neturi 
nei mažiausios apie tai abejonės. 
L* tuomet, ažuot turėti "galingą'' 
Lenkiją, pasidarytų tik milžiniš- 
ka Meksika su niekuomet nesi- 

liaujančiomis revoliucijomis "ga- 
lingos" Lerfleijos' rybose. Tikrai 
— tame nebūtų Lenkijos "galy- 
bės", bet iškiltų naujas "Ryti- 
nės Europos Klausimas'', prieš 
kur] buvusis Balkanų klausimas 
butų trk Icaip žvakė prieš gaisrą. 

Tokia "istorinė I^enkij'a" butų 
"Europos Ligoniu" nuo pat savo 

dienos gimimo. 
Iš to privalo būti aišk*t, kad 

"istorinės Lenkijos" atstatymas ne 

tik kad neužtikrintų Europai ra- 

mybės, bet kaip sykis butų pa- 
sodinta stiklą naujoms dar bai- 

; sesnėnis karėms. 

Galingiausia Lenkija ga!i buti 
tik tuomet, kuomet ji susidės vien 

is lenkais apgyventų plotų, r.^s 

viešpatijos galybę sudaro ne tiek 

geografiškų plotų d'durnas, kiek 

jos gyventojų vienodumas, susi- 

tarimas, sutikimas ir jų vlt. 
siekiai. Rusija yra vėliausis ir 

geriausis šios teisybės pavyzdys. 
Rusijos pavyzdį turint po akių, 

sunki, yra tikėt i, kad talkininkai 
rimtai manytų apie tokios «mi!- 
tinas lenlkų "g"dyibės" Statymą. 
Jeigu gi jie mano, tai aiški' kad 

jietns trūksta tikrų informacijų 
apie tikrąjį <lalykų stovj, kiek tas 

palyti viršminėtas tautas. 

I 

ALIEJUS VIS VIRŠUN 
IŠPLAUKIA. 

Teisybės nepa^kandinsi. Melu 
netoli nuvažiuosi, ir dar pargrįžti 
i galėsi. 

Tą dabar turėti] atsiminti visi 
tie, kurie, Lietuvos laisvės skrais- 
te prisidengdami, gandus pasigavę, 
suskubo Lietuvos Tarybą Vilniuje 
"Lietuvos pardavimais" apšaukti. 

Tik-ką pargrįžusis iš Europos 
Dr. Šliupas pirmoje savo prakal- 
boje Brooklyne tarp kit-ko, , ra- 

nešė sekančiai, kaip apie tai pa- 
duoda "Tėvynė": 

"Kalbėdamas apie lietuviu po- 
litiką pačioj Lietuvoj, — rašo 
"Tėvynės" Reporteris—Dr. Šliu- 
pas papasakojo dalykus iki šiol 
mums negirdėtus. Paskelbimą 
nepriklausomybės Lietuvos vis 
atidėlioję vokiečiai. Buvo ti- 

kėtfisi, jog nepriklausomybė Lie- 
tuvos bus paskelbta sausio 8 d. 
š. m. Bet to vokiečiai nepada- 
rę. Pagalios vasario 16 d. š.m. 
Lietuviu Taryba Vilniuje pa- 
skelbė neprkilausomybf. Už 

atspausdinimu tokio q>askcll>imo 
taj>o sustabdytas "Lietuvos Ai- 
das.'' o vokiečiu laikraščiams 
ntlbuvo leista apie tai rašyti. 
Stockholmo lietuviai, sužinoję 
apie tai, pradėjo apie tai skelb- 
ti svetimtaučiu laikraščiuose: 
Danijoj, Švedijoj, Šveicarijoj. 
Tokia žinia aipie paskelbimą ne- 

priklausomybes pradėjo pasiekti 
ir vokiečių spaudą. Vokiečių 
valdžia pasijuto esanti nesma- 

giame padėjime. Tada ji nuta- 

rė, savo vardu su savais pridėč- 
tkais, kuriems Lietuvių Tary- 
ba priešinosi, .paskelbti pasau- 
iliui nepriklausomybę Lietuvos. 
Lietuvos liaudis ir inteligenti- 
ja y;ra tos nuomonės, kad Lie- 
tuva 'butų nepriklausoma de- 
mokratiška republika. Kunigi- 
ja, ir tai ne visa. geidžia mo- 

narchijos. 
Taigi išrodo, kad naujieniškis 

štabas ir inusų socialistai, staiga 
pasidariusio "kovotojais už Lie- 
tuvos laisvę," pasakė "op!" pir- 
miaus, negu per grabe peršoko. 
Turės dabar vyrai darbo, kol i.š 
to savo purvyno išlys. 

LIETUVIŲ JUDĖJIMĄ 
V \RLE VADINA 

Kas? Na-gi, žinoma, kas kitas 
butų. icaip ne tnusų "braeiai" len- 
kai. Jų organas—tas pats lietu- 
vių ėdikas "Dziennik Związko\vy" 
—savo numefVji 129-am, aprašęs 
mitingą ukrajmiečių, prisimena ne- 

senai buvusj ir lenkams nepavy- 
kusį "lietuviškos šlėktos" mitingą 
ir rašo: 

"Nesuprato to [t. y. Unijos 
su Lenkija gerybių] tiktai bol- 
ševikiškai-lietuviška (?) frakci- 
j'a, juokinga saujalė, sulyginus 
su galybe Lenkiškai-Ukrajiniš- 
kos unijos, jeigu prie jos pri- 
eitu [Taigi,—"jeigu prieitų"]! 
Kaip varlė pučiasi toji frakcija, j 
norėdama su milžinu susilygin- 
ti, bet laukia ją tas pats liki- 
p*as, kaip varlę. Sprogs: ji dėlei 
savo ir Lietuvos naudos, nes 

šiądien ne sidalinti, ne naminę 
kart (tėmyk: "naminę"., palio- 
kėlis mat skaito lietuvius savo 

namiškiais)—ne naminę karę 
vesti, bet vienytis rei'kia [k'aip- 
gi—Lenkijai gerklėn lysti rei- 

ikia], idant tikrą (?) laisvę, tik- 
rą neprigulmybę išgavus." 

Taip buizoja tasai dokumentų 
falšuotojas. Bet buizojimas nieko 

negelbės. Galite, ponuliai, buizo- 
ti, spjaudyti, šmeižti, meluoti ir 

net dokumentus falšuoti—ant lie- 
tuvių ir Lietuvos jus ilgiau ne- 

ponausite. 

True .ranslation filcd with the postmastri 
at Ch'-ago, III., 011 5Hi Iday of Junt 
1918, as rerjuired by the r.ct of October 6, 
1917 

JAUNIEMS PRANEŠIMAS. 

Birželio 5 dieną turėjo užsi- 
registruoti savo "lok'aliuose 
boaM'uose" visi jaunuoliai, kal- 
inėms suėjo 21 metai nuo hii- 
ko .pereitų metų registracijos, 
t. y. visi tie jauni vyrai, 'kurie 
vra gimę tarp 6 d. b*f„.;lio 1896 
m. ir 5 d. Ibirž. 189/ metų. 

Jeigu butu 'dar tokių, kurie 
dėlei nežinystės, iper apsilendi- 
rną, air per keno nors blogą 'pa- 
tarimą iki šiolei nesiregistra- 
vo, tai tai tegul tuojaus eina į 
"Local Board" ir užsircgistiruo- 

/ 

;a. 
Už nesiregistravimą tuos jau- 

nuolius laukia siun'ki bausmė: 
metai 'kalėjimo ir paėmimas tuo- 

jaus kariumenėn. 

N'eklausyikit nieko. Jeigu jus 
gimėt tarp 6 d. 'birželio 1896 
metų ir 5 d. birželio 1897 m-. 0 

iki šiolei nesiregistravotc, tai 
tuojaus eikite ir registruokitės. 
Jeigu žinote tokj, kiilris iiiesire- 
gistravo, patarkite jam tuojaus 
užsiregistruoti. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 
Šiame numeryje pradedame 

talpinti jau musų skaitytojams 
pažįstamo p. "J- A." straipsnį 
'NMintys ir faktai apie Lie- 
tuva". Šio straipsnio au- 

torius \ira tas ipats, kuris 'ne- 

senai pateikė charakteristišką 
Ski-ėą. antgalviu "Draugas •(iri- 
gaitis", o kiek ankščiau — "Gy- 
venimo Komisijos Raportas." 

Ir šitie, dalbair talpinami, strai- 
psiniai žada buti įdomus. Skai- 
tytojai gerai .padarys jų nepra- 

! leidę. 1 

Mintys ir Faktai Apie 
Lietuvą. 

Ra.šo J. A. r { 

'Kuomet, jie'gos, ardančios mi- i 

litarj despotizmu, (paJkelė obalsį 
savistovio tautų apsisprendimo, 
tuomet Lietuvai nauja nušvito 
viltis. J 

Ilgais metais po despotų jie- 
ga ji Ikon tėjo; šiądien gi, idant 
dapildžius kfntėjimą saiką, ji tri- 
jų tautų kariumenėse kraują sa- 

vo lieja. Akyvaizdoje šių faktų, 
o taipgi, akyvaizdoje žmonijos 
ideailų, tik įpilna Lietuvos laisvė 

tegali 'būti jai atlyginimu ir uiž- 
molkesniu. (Sio mž mokesnio — 

Laisvos, suvienytos, nepigulmili> 
gos Lietuvos,—ji "pageidavimą iš- 
reiškė. 

Partijų Programai—Nesvarbu. 
Išrciš'kus Lietuvai neprigivlmy-i 

bės pareikalavimą, visi musvĮ 
tlanbai ant naujų .pamatų stojo, j 
Nesvarbu šiądien rašinėti tnusų 
partijų ir pakraipų 'programai ir. 
įplatformos. Jos dainiaus yra sė- 

•kla naujoms riaušėms, nes savo 

pagrindose ti'k vieną mintj tė- 
tuli i: "jeigu jie ne/iirytų stvlyg 
Įmusų noro, m}ys ore tik nieko ne-, 
darysim, bet dar jų darbą gaišin- 
sinv" Šiądien svarbu ne tiek pro- j 
gramai iir platformos, >kiek noras j 
prie rimto darbo dėtis. Drau- 
gijos laisvė paeina ne >naio vieš- 

patavimo tos, ar kitos pakraipos, 
bet nuo kompromisų visų <pa- 
Ikraipų. šį supratę, męs turime 

sulyg visų musų išgalių ir ;pa- 

jiegų prie rimto darbo dėtis, su 

tuomi augštu pilietystės pajau- 
timu: jei kokia ypatinga paklrai- 
,pa turi užviešpatauti, tad, laikui 

bėgant, (patyrimais išmėginta, 'bus 

ji geriausiai (prisitaikiusioji. Šią- 
dion tad tik nuoseklus darbas 
mus laukia,—darbas 'Lietuvos at- 

statymo. 
Pažinkime Patįs Save. 

Dabar, idant šį datfbą—darbą 
Lietuvos atstatymo—nuosekliau- 
siai varius, pirnųausiaj yra rei- 

kalinga pažinti savo šalį, jqs is- 

torija, medžiagin] jos .stovį, joje 
nardančias mintis, jos reikalus. 
£ias žinias ne visada lengva įgy- 
ti, įtves kai-(kuriomis šaltinių trūk- 
sta. Męs turime gerą "Istoriją 
Lietuvių Tautos" -Dr„ Šliupo ir 
ikif.-Į—Daukanto, neskaitant rank- 
vedžių. Iš čia galime savo isto- 

riją naižinti. 
Męs turime (neišpasakytai svar- 

bius ir šiądien neišpasakytai 
brangius Duonelaičio raštus; pas- 
kui turime raštus Dr. Kudirkos, 
—to lietuviško Lessi/ngo, iš ku- 

irių galime paižinti Lietuvišką 
mintį. Pasikiui turime daugybę 
kitų raštų, kaiip Dr. Basanavi- 

čiaus, ir vyskupo Valančauslko 
"Istorija Žemaičių Vyskupystės" 
—visi svarbus ir draugus raštai 
Lietuvos nuodugniam pažimimui. 

Stoka šaikinių apsireiškia tiik 
statistiškame tellkime faiktų apie 
medžiagišką Lietuvos padėjimą. 
Tolraus aš paaiškinsiu, kodėl ta 

stoka įvyko, dabar gi ti'k patė- 
tn'ysiu, jog sdkanti straipsniai 
bus mano monka pastanga vienu 
mažu lašeliu sumažinti viršminė- 

tą statistikos stoiką. 
Dabar, 'besiūnant už to darbo, 

tuojaus daugyibė sunkenybių pra- 
sideda. Pirmiausiai susitbnflcame 
akis-akin su pragaištingomis pa- 

stangomis nutrinti Lietuvos var- 

dą nuo žemės paviršiaus. Vokie- 

tija vieną Lietuvos dalį vadina 

Rytmetine Plrusija: R'usija-gi ki- 

tą jos dalį vadina 'Šianir-Valkarine 
Rusija, arba "Sievero-Zaipadnyj 
Krai." Taip vadinamos "Balti- 
•ko Provincijos" yra tik Estonija, 
Livomija ir Kulršas. 

Su lyg šių "informacijų" ir pa- 
saulis apie Lietuvą (kalba, kaipo 
apie "East Prussia" ar "North- 
\vestern Russia," talrsi Lietuvos 
ir nebūtų. 

Iš kitos vėl -pusės, sulyg žinių 
apie Lietuvą, (kurias gausiai da- 
lina musų geri kaimynai lenlkai, 
(visad su slidžiu, it žaltys, liežiu- 

vėliu), Lietuva esanti Lenkijos 
provincija, "'broliais lietuviais" ir 
"lenkais didžiumoje" apgyventa. 
Tie "broliai lietuviai" esą palio- 
kais ; gi tilkrieji paliokai esą "ikul- 
turos žiburiais." Taip vadinami 
"tikri lietuviai," esą, anot lenkų, 
tik -keletas išgamų., palaikai (Mic- 

kevičiaus "pospolstvvos,"' neturin- 
tieji inei (kulturos, nei .savitos is- 
torijas, nei literatūrines kalbos, 
— žodžiu, tai esąs daiktas apie 
kurį "gerose vietose" neprivalo- 
ma ir 'kalbėti. 

Tikrų žin«u apie Lietuvy įvai- 
riose kalbose yra labai daug, 
bet jos lytis musų kulturos, isto- 
rijos ir tos svi;rbos, 'koklį ji turi 

filioliogijos, psycholiogijos, istori- 
jos fr kituose molksluosc. Apie 
medžiagiškąjį Lietuvos 'padėjimų 
svetimose 'kalbose žinių beveik 
nčra—tas nebuvo naudinga Lie- 
tuvos gaspadoriams-priešams. 

Statistikos stoka. 
Lietuviškų šaltinių a'pic me- 

džiaginį Lietuvos stovj yra labai 
maiž'ai. Ta stoka paeina iš prie- 
žasties, 'kad. Lietuva, netekus lai- 
svės, papuolė j 'baisų medžiagiš- 
ku išnaudojimą, o paskui j poli- 
tikinį (persekiojimą. Lietuvos 
žmonės svetimtaučių išnaudojami 
ir 'politiškai persekiojami, nega- 
ilėjo ir neturėjo iš ;ko tais daly- 
kais rūpintis. Pankui, laikui bė- 
gant, prislėgė juos medžiagiškas 
ir dvasiškas skurdas ir jie be- 
veik pasiliovė tais reikalais rūpi- 
nęsi. Pamiršo jie savo gražias 
tradicijas, puikią istoriją ir pras- 
mę, kurią jie Europoje turėjo; 
i pamiršo brangią savo kalbą, kurį 
it skaistus žiburys, per amžius, 
nuo pat pradžios istorinių i'.aikų, 
šviesą leidžia ir takams 
žmonijos šviečia; žodžiu, Lietu- 
vos žmonės tapo prislėgti kuno 
ir dvasios vergija. 

A'Uyvaizdoje tolcio Lietuvos pa- 
dėjimo apsišvietusių jų užduotim 
buvo daugiaus jų tautinę dvasią 
gaivinti negu medžiagiškas sta- 

tistHįis telkti, kuTios tuo Ikart 
jokio palengvinimo nenešė. Iš 
čia ir ta statistikos stoka paeina. 
Dabar, 'kuomet aš einu prie tų 
zvn į teHkimo, meldiiu nesupras- 
ti, jog žadu buti gausus ir kad 
viską, nuodugi.iai išsemsiu. Prie- 
šingai—nežadu to nieko, nes mc- 

ėsu jokių ypatigų tyrinėjimų pa- 
daręs. Žinios, kurias čia paduo- 
siu, nebus pasekmė tiesioginių 
apskaičiavimų. Jos bus to'kios, 
kokios paprastai į rankas skai- 
tytojui q)apuola. Gal but, jos yra 
.nevertos spausdinimo ir jeigu jas 
įirengiu spaudai, tai tik todėl, kad 
pasinaudoti jau esamomis skait- 
linėmis ir iš jų padaryti išvadas, 
■kurios mealbejotinai yra šiuo lai- 
ku ne tik žingeidžios, bet ir 

į svarbios lietuviams žinoti. 
Idant geriaus žinotume, kuomi 

esame, ką galėtume padairyti lai- 
svę Lietuvai gavę, -pažiūrėkime 
pirmiausiai, kidk mųs yra ir ko- 
kius plotus mūsų Lietuva titri. 
Tas svarbu, nes pradėdami bile 
■darbą, pirmiausiai turime apskait- 
liuoti savo jiegas. Jas pažinę, męs 
pamatysim, kad kitos, iiądien lai- 
svos, tautos neturi liek pajiegų, 
kiek Lietuva. O vienok jos ne- 

-prigulmingos ir džiaugiasi liuosy- 
be. Kodėl gi Lietuva negalėtų tos 

liuosybės turėti? 
'Žemiaus paduodame lentelę, ku- 

rijoje parodoma gyventojų skait- 
lius ir jų šalies olotas. Jos vist/s 
yra laisvos. Sulyginkite jas su 
Lietuva! Šita lentelė privalo buti 
geriausi s atsakymas fiems musų 
broliams, (kurie dėlei savo neži- 
nystės dar turi savo širdyje abejo- 
jimo sulyg to, ar Lietuva galėtų 
buti (pilnai neprigulminga. Sita 
lentelė parodo, kad Lietuva nėra 
invalidas, ar silpnučiukas kūdikis, 
kuris negalėtų apsieiti be svetimos 
"mamkos," arba pašalinės para- 
mos. Štai šitoji lentelė: 

Plotas Gyv. 
myliomis skaitlius 

(Montinatro) 16,000 500,000 | 
Guatom»la 47,000 2,000,000 | 
Norvegiją 124,411 2,391,782 
Danija 106,167 2,725,041 
Šveicarija 15,950. 3,753,293 
Bulgarija 37,202 4,327,516 
Serbija 34,560 4,600,000 
Grekija 43,522 5,000,000 
Portugalija 35,500 5,960,056 
Hollandija 12,700 .. 6,000,000 
Rumunija 51,000 7,000,000 
Belgija 11,370 7,423,784 
Lietuva*) 86,651 9,205,200 

•(Lietuvę imu iš Suvalkų, Kauno. 
Gardino, Vilniaus ir Minsko guber- 
nijų: 

Pastaba: Angliška mylia turi 528 
pėdų arba 1760 yardų. Ketvirtainė 
mylia yra mylia ilgio per mylię. pa- 
platinta. 

{-oliaus '^us^ 

barden oa88 
♦Siuvę® IVhcat for Soldier Boyi 

Laimėjimo Ekonomiją. 
True translation filod vvith tli<- jKistmaster 191K, as re'juiicd l>y tlic act of October n, at Chicago, 111, <>11 5tli day of Junel917. 

Neatsižvelgiant kiek pinigų Suvienytų Valstijų valdžiai ir žinelėms prisieis išleisti, visgi išeis pigiau išlošti šią ka- 
rę, negu pralošti ją. 

Vokiečiams išlošus, pramonės bei pinigiški nuostoliai butų nesuskaitomi. Viskas ką męs išleidžiame, pražūtų, nesuskaitonu/s atlyginimus prisieitų užmokėti. Negana to, užsieninė pirkHba nyktų ir tas viskas reikštų pražūtį. Apart materiališkų nuostolių, męs netektume tautiš- kos laisvės bei neprigulmybės, nustotumėm jiegos jgvti tarp- tautiškas teises, taipgi teisę gyventi pasaulyje, vedamam žmoniškumo bei civilizacijos tvarkintojais. Tiktai perga- lėdami męs turėsime Suv. Valftijas, kaip ir pirmiau,—šalį annimo ir prieglaudos. Todėl karės išlošimas ūmame lai- ke turi apeiti kiekvieną vyrą, moterį bei kūdikį. Nei vienas Amerikos pilietis. neaKiyvpImnn* 
v J1'1 Du t ų gimęs, nei vienas šios šalies gyventojas, nors įis ir neimlų piliečiu, negali daleisti sau minties, kad Vokietija privalo išlošti karę todėl, kad ii yra pakilus augščiau civi- lizacijoje ir turi ją po prievarta paskleisti po visą pasaulį. Šis išdidumas vra įsigimęs pas militarišką aristokrati- ją, kaip luomą daug augštesnį ir pas vokišką jaunimą ir kaip vieniems, taip kitiems, k^po viešpatijai, trūksta poli- tiško išsivystymo. Vokietija yra jauniausia didžiųjų vieš- patijų tarpe, turi vos. trečdalį amžiaus, sulyginus su Su- vienytomis Valstijomis. Valdonų kliasa tiki. kad karė yra viena iš prakilniausių tikslų, kuriuom aristokratas gali at- siekti kad ne žmonių balsais, bet durtuvais reikia tvarkin- tis ir kad jų armija yra nepergalima. Yra vienatinis bū- das permainyti tokių žmonių nuomonę, ir suteikti kitoms 

tautoms, mažoms ar didelėms, teisę laisvo pasaulyje gyva- vimo ir apsisprendimo. 
Tokiu budu mes kariaujame už laisvę ir ncpHgulmy- bę musų tėvų, brolių ir giminių anapus Atlantiko. 
Niekados pasaulio istorijoje nėra buvę tokių imtynių už skirtingus idealus. Eina kova už laisvę ir demokrati- ją priešais autokratiją ir utilitarizmą. Męs esame karėje ir turime žinoti, ką tas reiškia, ir atsiminti kokios gali buti 

pasekmės. Męs negalime buti bailiais. Męs turime išlošti 
šią karę, todėl kad pralošimas yra nevaliojamas. Klausi- 
mas dabar kįla, ar kiekvienas iš musų stengiamės tą at- siekti? Męs turime ue tik patarti kiekvienam padiegian- čiam stoti į eiles kariautojų, bet tie. kurie pasiliekame šioje pusėje Atlantiko privalome gelbėti įgyti Laisvės Paskolą, karės ženklus "\Var Savinos Stnmn« anU..H 

Kryžiui ir praktikuoti taupumą visokiais budais. 
Atsakantis pristatymas maisto mūsų jaunimui ir talki- 

ninkams anoje pusėje yra taipgi pamatiniu darbu šiose im- 
tynėse, kaip ir pristatymas ginklų ir vyrų, kurie kariauja. I'ik pažvelgkime j ūkininkus Prancūzijoje, kurie gyvena prie pat mūšio linijų. Jie pasiunčia šeimynas tolyn, bet 
patjs pasilieka ten pat, idant išdirbus kiekvieną žemės skly- peli. ant kurio galima šį-tą užauginti. Tik persistatykime, Į kokiose sunkenybėse ir pavojuje jie išdirba žemę. Yra to- 
lei apgailėtina, kad karės daržai Chieagoje yra sumažėję. Raportas Apsaugos Tarybos Cook Paviete parodo, kad dar- 

i/.ovių užderėjimas 1(^18 metuose yra 25% mažesnis, negu 1917 metuose. 
Męs siunčiame savo vaikus anapus jūrių, kovoti su 

nepamatinių priešų, tačiaus męs, čionai pasilikę, nesude- 
dame visas pastangas, kad pagaminti maistą, kurio jiems reikia pristatyti. Męs turime atminti, kad užauginant dau- 
giau daržovių maistui, palieka dar daugiau javų išsiųsti 
anapus Atlantiko. Dėl šių tai priežasčių, kiekviena šeimy- 
na Chieagoje privalo šįmet turėti karės daržą, ar tai dide- 
li, ar mažą. 

Nors tai yra vėloka, visgi yra pakaktinai laiko, kad 
užauginus gerą daržą. Valstijos Apsaugos Taryba mano, 
kad kiekvienas turi laikyt už patriotišką pareigą turėti na- 
mini daržą ir todėl kreipiasi j kiekvieną miesto gyventoją pagelbėti šiame dalyke. P-ąs Tlios. \Yilsonas, prezidentas 
vienas skerdyklų firmos yra padaręs sutarti su Valstijos 
Apsaugos Taryba pagaminimui seklu tiems, kurie yra ap- 
sigyvena netoli Kedzie Daržu, prie 47-tos gatvės ir Kedzie 

jAvenue Chicagoje, kur jis yra įgijęs žemęs eklypus tos 
firmos darbininkams. Sis, žinoma, reiškia gerą garbę 
firmoje, kuri ima aktyvišką dalyvavimą dalykuose, paliečian- 
čiuose publiką. Jeigu daržai buvo netik išarti ir aptrešti, 
bet jiems buvo pakviesta pagelbon cxpertai daržų augin- 
tojai, kurie suteikė patarimą kur ir kokias sėklas yra pa- 
togiausiai sodinti. Jeigu iškaščiai, galima sakyti, siekė tik 
penkias-dešinits penkis centus už sklypą. 

Visgi, jeięu yra darbininkų, kurie turi žemės užpaka- 
lyje savo namų, lai patariama auginti daržoves—atlikti 
šį patriotišką darbą ant vietos. 

Tikra tiesa, kad Wilson Kompanijos darbininkai dir- 
ba iki 3:30 popi«gų, t.y. 2:30 pagal saulės tekėjimą, tas 
duoda užtektinai laiko pagelbėti šiai šaliai ir jos talkinin- 
kams, auginant daržoves. Yra tai puikiausias darbininkų 
būdas praleisti liuosas valandas, randantis darže, tyrame 
ore, apsuptas nariais savo šeimynos. Yra tai sveikiausias 
darbas, vaikai-gi prisidėdami prie šio darbo, jaučiasi, kad 
ir jie prigelbsti kovoti prieš Kaizerį. Yra didelis sma- 

gumas. matant, kada daržovės auga ir daiktas, kirį pats 
užaugini yra daug skanesnis, ypatingai kada žmogus žinai, 
kad su šiuo darbu atftni šaliai pagelbon pergalėti priešus, 
o pergalė juk labai daug reiškia kiekvienam iš musų dau- 
geliu atžvilgių.—Apgarsinimas, j _ ^ * 



MERGŲ TURGUS RUSIJOJ. 
Tnie translation filed with thc postiru<.ter **- Chicago, III., 011 5th day ol Junc l'l*. as rfmiircd by thc act of October 6, 

k 1917. 
i>o1 •' ojus" Rusijoj, 

Pwatp rodosi, -žada buti daug gc- 
resn's ir už turkišką rojų. Ma- 
honvedas, kaip žinome, savo ti- 
C<v'. os -pasekėjams žada rojų, ku- 
rio did/iausis smagumas yra "pūt- 
ikai gražių merginų, vadinamų 
g u r i j o m i s. 

1 Tiek vienas gčras tr.rkas, nc- 

turOjusis gero laimikio džiaugtis 
sayo locnit haremu šiame pa- 

tslyje, turės tokį haremą po 
muties. 

P-jsijos ultra-revoliucijonieriai 
tai'p ilgai laukti nenori. Jie tu- 
rės ?;avo rojų čia pat ai:.t žemės. 
Ar ..a.lrl>i'<;j jie tą žmonėms ža- 
dėjo, pranašavo? 

iinios praneša, 'kad nekuriosc 
Rusijos vietose, jie imitarė įsi- 
steigti sau "rojų" Čia pat ant 
žemės, nelaukiant ateinančio gy- 
v< mo po mirties. Sulyg to 
"c, kaip pranešama, panaikino 

Kibus ir moterystę, o įvedė taip 
va inamą "moterių soctalizaciją," 
kas su'lyg jų ireiskia, kad mote- 

ris toliaus ne)busiawti "vergė 
vieho vyro, het gali buti "lais- 
va.' — prigulėti visiems tūlos 
ap;* irik<*«» vyrams. Kas bus s i 

vaikais? O, tas yra mažmožis. 
\iu.»nystės jausmas taip pat yra 
vien s iš "atžagareiviškų j aus- 

ini;,"—'prietaras, muo kurio "lais- 
va" Rusija turi pasilhiosuoti. 
Sulyg to, merga ^ali "mergauti," 
šiądien su vienu, rytoj su kitu: 
vyrns gali "buliauti" tokiu pat 
bu lu. o pasitaikiusie vaikai bus 
"valdžios užlaikomi." 

Išrodo panašu į vietininką, ar 

g) .uliską "stainelę," bet tai tik 

"atžagareiviams -bun.'iujams" — 

"progresyvišikiems bolševikams" 
tas yra aišku, kai "'u s\'!t du 
kfcturi, kad tuomet aut žemės 
bus; ilgai žadėtas "rojus.' 

Šisai tHolšev'k'skas "rojus" to- 

kiu budit žada sumušti j dulkes 
ir : mahometanizmą, nes, matote, 

tftrkas, turi pinniaus numirti ant 

muši'o lauko, jeigu jis nori įsi- 
gauti į save rojų, o čia, kaip 
matote, jums nereikia eiti 
let j to-kj '"trirbclj" ir jtj.s galite 

-džiaugtis rojum,čia pat ant vie- 

tos, tuojaus. Gi apart to, jbolše- 
vY.<i:icas rojus turi dar vieną ypa- 
tybę, prie kurios Mahomedas ne- 

das'prato: Mahomedas, matai. 

parūpino Haremus tiKtai vyrams, 
o bolševikiškas "rojus" parūpino 
juos abicjoms Ivtims—lygiai mo- 

terims, kaip ir vyrams. Tu gali 
sau turėti moterių, kieik nori, o 

ji gali sau turėti vyrų, 'kicik mo- 

ri... Ar ne puiku? Žodžiu, pil- 
na "laisvė" visiems... 

Mums, paprastiems šių laikų 
chilfzacijos žmonėms, gali pasi- 
ro lyti, ka«l tiems "naujo progre- 
so" ir "naujos laisvės" skelbė- 
jams ratukai galvoje susimaišė. 
Gi kitiems iš musų nesinori ti- 
fort", ka'l žmonės vardan laisvės 
ir progreso prie tokio idiotizmo 
prieiti g?lėtų. 

Vienok, kad Rusijoj daugelis 
vietų ištikro pavirto j beprotna-j 
mius, apie tai gauname tokių ži-i 
•nių, kurioms negalima neti'kėti. Į 
Tos žinios paeina ne iš kokių 
nors "atžagareiviškų," "buržujiš-j 
kn." ar "konrtr-'reyoliucijinių" j |&šav nių, bet iš pačių "raudoniau- 
sių socialistų." Daugelis karštų į 
radikalų, kurie dar nelabai sc-į 
nai 6uvo karščiausi revoliuicijo-' 
nieriai, dabar su pasibaisėjimu 
žiuri, prie ko bolševizmas Rusi- 

ją privedė. 
Maxim Gorkij, garsus rusų ra- 

šytojas ir vienas iš "raudoniau- 
siti tarp raudonųjų," štai k;j. ra- 

šo savo laikraštyje N* o v a j a 

Ž i z n: 

Vieni Kitus Išsimuš. 
,,visi, kurie šiądien tėmija kai- 

mus,—rašo Maxim Gorioj,—vien- 
balsiai yra tos nuomonės, ikad 
su .imas ir demoralizacija auga 
tenni [Rusijos kaimuose] su rce- 

siti;i!koma jiega. Kaimiečiai, iš- 

dvarininkų dvarus; išsida- 

linę tarp savęs, arba tiesiog iš- 

na'kinę tų dvarų gyvulius ir tur- 

tus; suardę •:et namus ir buda- 
voues,—tie kaimiečiai dabar ren- 

► ginsi prie ikarės vieni su kitais, 

nes negali pasidalinti išplėštu lo- 
bi" 

Prie to dar prisideda bado »ne- 

laimė. Nefkuriuose d is trik tuose 

gyventojai jau senai sunau.lojo| 
-visus javus, neišskiriant ir javų 

sėklai; yi kituose d is trik tuose, 
'kur .buvo geras uo<lerčjimas, kai- 
miečiai slepia javus ir uct že- 
mėm juos užkasa, idant nesida- 
linti jais su savo 'kaimynais, iš 
bado mirštančiais. Visa tai turi 
privesti, ir vietomis jau privedė, 
prie karos visu prieš visus, o iš 
to kjla baisiausis chaosas' ir vi- 
suotinos skerdynės bei išnaiki- 
nimas/' 

Vergija Sugrįžo. 
"Pasibaisėtini gaudai platinasi 

apie armiją, grįžtančią iš Mažo- 
sios Azijos | iš l'žkauka/.ioĮ. Pa- 

sirodo, kad šita armija parsiga 
beno į Krymą didelį skaitlių 1110 

teriŲ-vcrgiu ir Teodozijos mies 
te įsitaisė reguliariską vergu 

turgavietę; vergių pristatymai 
(pardavimui buvo taip didelis, kad 
kainos už vergę inetrukus nu- 

puolė nuo ioo ar 150 rublių i'ki 
25 ar 30 rublių." 

"Ar gali hile sarkazmas jkąst: 
labiaus negn tuiki dalykai? Su- 
lyg oficiališkų [bolševikiškos val- 
džios] u/tiikrininni,—rašo Gorkij 
toliaus, męs pradėjome žengti į 
Komunizmo karaliją, kur pilna 
lygybė viešpatausianti tarp žmo- 

nių, kur "buržujiška"' nuosavybė 
yra visai panaikinta ir kur daik 

tų saviuiinkys'tė yra visai sulau- 

žyta. Ištilkrųjų gi męs žmogiš- 
kas esybes paverėiam j papras- 
tus -daiktus: męs atnaujinatn t-j o 

lai'kus, ikurie buvo dar prici- 
"Iboržuazijos'' pasirodymą—žmo- 
gystės nuosavybę [baudžiavą, 
vergiją J, o rcvoliucijinės armijos 
kareiviai viešai pardavinėja ver- 

gus, kaip kad plantatoriai parda- 
vinėjo [negrus] p. Beecher Sto- 

we lailkuose." 
"Buržujų" Išskerdimas. 

Ir toliaus M. Gorkij su baisi;, 

ironija sekančiai pašiepia bolše 
vizmo 'beprotystės pasekmes: 

"Taip, minių disciplina pro- 

gresuoja milžiniškais žings/n^ais. 
Revoliucijinės armijos garnizona.^ 
Sevastopolyj (Kryme) jau pra- 
dėjo paskutini; kovų su "buržu- 

azija.' Ilgai "negalvodami, jie 
nutaisė išskersti visus "bur/ua- 

zus," kurie gyveno jiems pasic 
kiamosę vietose. Jie nutarė tai;., 
ir (padarė taip. Išpradžių jie iš 

skerdė gyventojus dviejų "bur- 

žuišikiausių" gatvių Sevastopo- 
lyj; po to tolkia pati operacija, 
nežiūrint ir vietiuvio Sovieto 

pasipriešinimo, tapo padaryta 
Simferopolyj, o paskui atėjo eilė 
ir ant Eupatorijos [Visi yra mie- 
stai Kryme I. 

"Matomai, panašus raclikaliski 
kliasinkovos budai netrulkus bus 

ipanaudoti ir Didžiojoj Rusijoj 
nes męs jau turime poną Iileich- 

mann'ą (anarchistų lyderį), ku- 

ris energiškai varo panašią a^i 
taciją Petrogradiškio Sovieto 
sienose." 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 
Tūlas A. Z. (klausia, ar Joan- 

na D'Are (Orleano Mergelė) 
yra šventoji ir prašo žinių apie 
jos gyvenimą. "Draugas", at- 

sakydamas, 'kad ji yra šventoji' 
ir paduodamas šį-tą iš jos gy- 
venimo, aiškina keliose vietose, 
ikad "ji mirė kaipo ikanlktnč ant 

laužo už ti'kėjimą ir už savo 

kraštą' ir ant galo: "Ties Com- 

piegne Joanną Arkietę (?) suė- 
mė anglų karu.menė. Angliai 
apšauikė jį ragana 'ir .nuteisė su- 

deginti. Ji mirė, šaukdama at- 

•!<a:rtotinai vardą Jėzaus, mirė, 
už tikėjimą ir už tėvynę." 

Taip paaiškina "Draugas". 
Kad ji mirė ax tėvynę, tai tas 

yra žktoma. Bet kad ji įbutr 
galėjusi mirti "už tilkėjimą" — 

tai yra tiesiok nesuprantamas 
dalvikas. Nes ka::p ji galėjo mfir- 
ti "už tikėjimą". 'kuomet j«i pri- 
pažino "ragana" ir nutarė ją su- 

deginti ne kas kitas, ikaiip to 

paties katalikų tikėjimo atstova- 
— 'katalikų (kunigija? Ar nega- 
lėtut to paaiškinti? 

Juozas J—io. 
"Dviejų grybų ipcrdattg Į vie- 

nus ha ščius" — sako patarlė. 
Turbut taip atsitiko ir su tuo 

paaiškinimu — persudho. Jei- 
gu ji butų mirusi "už tikėjimą", 
tai galėtų mirti tik nuo tikėji- 
mo iptrieŠų. Gi pripažinti jos 
teisėjus katalikų tikybos prie- 
šais, reikštų pripažinti katalikų 
tikėjimo priešais to paties tikė- 
jimo tuolaikinius atstovus bei 
vyriausybę. 

Kaip išrodo saulės vaini- 
kas laike pilno užtemimo. 

te*. 

Saules 
Užte .nimas 

Chicagoje 
ir Kitur 

Šuv. Valstijų žemlapis parodo 
vietą, kur bus pilnas saulės užtemimas. 

Šią subatą po piet, jeigu •(lan- 
gus bus 'grynas, chicagiečiai tu- 

rės -progą pamatyti laibai 'retą 
regyklą—saulės užtemimą, apie 
kurį plačiau jau buvo aprašyta 
pereitam "Lietuvos" numeryj 
ant -puslapio trečio. 

Saidės -užtemimas bus mato- 
mas visoj Amerikoj, bet tik siau- 
roj juostoj, kuri parodyta aint 

paveikslo, telpančio šiame nu- 

meryje, saulės užtemimas bus 

pilnas. Visur kitur jis bus tik- 
tai dalinis. 

Chicagoje saulės užtemimas 
prasidės 5 vai. 24 minutas >po 

■p i c t. subatoj, birželio 8 d. Apie 
6 vai. 25 minutas mūnivlis pri- 
dengs daugiaus negu tris ket- 
virtdalius saulės, o po to užte- 
mimas 'pradės vėl atslūgti. 

Kitose vietose (ne Chicagoje) 
laikas pradžios ir užbaigos bus 
šiok-tiek 'kitoilcis negu Chicagoje, 
sttlyg to ar vieta yra toliaus j 
rytus ar j valkarus. 

Pirmas saulės .užtėmimO ž.enk- 
.las, t. y. kad mėnulis pradeda 
savimi dengti saulę, "pasirodys 
Chicagoj 5 v. 24 m. po'piet. (n.u>- 
sistatvkit gerai savo laikrodėlį 
išanksto). Tuomet saulės rato 

apačioj iš dešinės pusės pasiiro- 
Jdys mažytis juodas įdubimas, 
lyg kas saulės krašt;j 'pradėtu 

i 'k ;į s t i. Pusiau šeštiį šitas "sau- 
lės atkandimas" bus jau pusėti- 
nai aiškius, o šešiose arti pusė 
sau'lės bus uždengta—juoda. Ilki 
6 vai. 25 min. juodumas ant 

saulės vis augs ir uždengs dau- 
giaus 'negu ^ saulės skritulio. 
Nuo 6 vai. 25 min. net iki 7 vai 
22 saulė pradės vėl "atslūgti", 
aiškėti ir paminėtu lail.cu tik ma- 

žas juodas taškelis pr.sili»ks vir- 
šutinėj saulės ritulio dalvj iš 
kairės įpusės. 

Pilnas saulės užtemimas 'bus 
matomas juostoj pažymėtoj ant 

paveikslo. Šitas ruožas bus apie 
60 acvgl. mylių pločio ir prasi- 
dės m c tol i A'berdeen, \Vashing- 
on valstijoj, 2 vai. 55 n'in. po 

piet. Oregano valstijoj pilnas 
saulės južtėmimas bus matomas 

Balker City 3 vai. 03 min. po 
piet; klalio valstijoj, mieste Po- 
.catello—4 vai. 12 min. po piet. 
YVyomingo valstijoj miestas 
Green River turCs -pilną saulės 

užtemimą 4 vai. 16 mini.; Den- 
ver, Colo. 4 vai. 22 min.; G.rr- 
den City. Kans.—4 vai. 27 m. 

Oklahomos valstijoj Enkl'oj 
bus 5:30; Camden, Arte.—5:35; 
f'ackson, Miss.—5:37; Grove 
Hi'll, Ala.—5:38 ir Orlaimlo Ci- 
y, Floridos valstijoj—5:41. Vi- 

sose šitose vietose 1>us pilnas 
saulės užtemimas. 

Tik Amerikoj šisai pilnas sau- 

iės užtemimas 'bus matomas. 
Toks atsitikimas pasitaiko gal 

tik sykį ižtnogaus gyvenime, to- 

dėl yra žingeidu, tai geirai pa- 
tėmyti. 

N'orime persergėti skaitytojus, 
<ad butumėte atsargus su žiu- 

ronėliais arba padidinančiais 
stikliais. Per juos galima bus 
iišikiau matyti, bet per juos ne- 

galima kitaip žiūrėti, kaip tik 
užidėjus tam tflerus tamsius stik- 
lus (smnlked glass). Nemėgin- 
kite žiūrėti per žiuronėlius be 
tamsių stiklų—saulės spinduliai 
gali jums akis pagadinti Tam- 
sus alkiniai <bus taipgi 'abai pa- 
togus užtemimo dabojimui. 

Galite dar ir štai painė- 

ginti: pasiimkit didoką storos 
■popicros lapų (card!board). iš- 
darykite jos viduryj trundiną s»ky- 
lv, nedidesnę kai viena aštunta 

Vlalis colio. Pastatykit ją prieš 
saulę taip, 'kad iper slkylę perei- 
tų saulės spinduliai, o užpa- 
kalyje pastatykite llap;} storos 
baltos popieros. Saulės spindu- 
liai, -perėję per skylę, atmuš ant 

baltos popieros labai aiškiai sau- 
i lės skritulį—ypač jeigu kamba- 
rys 'bus pusiau apytamsis. Ant 
šito balto lapo galėsite tėmvti, 
tkaip saulės ritulys laipsniškai 
vis keisis, "kol nepasidarys 'kai 
naujas mėnulis. 

j Užtemimas tęsis beveik dvi va- 

Į landi, todėl galite išmėginti vi- 
sokius tėmijimo budus. 

Baltiko Jūrės. 

Pašndkėję apie Lietu vo* .prie- 
tikius prie Ikkimynų, negalime, 
praeiti -pro šalį savo svarbiau- 
siojo kaimyno, kuriuorifi yra 
1-kaltiko jiiTcš. T Irkluos ir trans- 

porto klausiniai paprastai už tem- 
dina politiškąjį* jiftų reikšmę, 
ir tik nesenai svietas įgijęs yra 
keletą labai įdomiu veikalų van- 

denynu Iklausime, kaip va P. 
Mahan'o "The influertce ot sea 

oower upon bistorv" (1K89), 
Schatcrio "'Deutschland z,ur 

See", ir Ratzelio "Das Mcer als 
Quelle der Yolkergrosse". 

i Baltiko jūrės pradžioje vidur- 
į amžių išraižomos buvo laiva'u 
normanišlkųjų plėšikų, pirklylbos 
gi laiku ji tapo, įsisteigus Hau- 
zos sąjungai (1293 m.), kada 24 
miestai mio Naugardo ir Rčvclio 
šiaurėje iki Koeltuti pietuose, su- 

sitarė politikoje ir 'pirklyboje 
bendrauti", o ginčams kilus leis- 
ti, tegul H aituos sueiga Lubcc- 
koje juos gvildena. Tuomet 
Hanza įsijo didelę politišką 
spėką. Kovoje su Danijos ir 
Skandinavijos valstybėmis Han- 
za privertė dar XIV-tame am- 

žiuje Stralsundo santalkoje Bal- 
tiko jūrės valdymą jai pripažin- 
ti ir ji ne tik įvežimą ir išvežimą 
pnl-'nių prisisavino, bet pasi'plė- 
šė ūkišką 'patarnavimą viduje 
tų šalių. Tačiaus Danija turėjo 
savastį Oresundo: ji ėmė muitą 
nuo praeinančių laivu, arba juos 
ir užgrobdavo. Mūšyje pas 
Svendiborg'j Hanzos galybe ta- 

po sutrupinta. 
Dar XV-tame amžiuje ima 

čion it Hollandų laivai lan'ky- 
tiesi. bet Hanzos <pavydumas ir 

privilegijos privertė ciesorių Ka- 
roli V 'k-reipitis .orieš Dan'us ir 
sraliatis Speyerio Miesto traktatu 
Sundas taipo atklaru Hollandijos 
laivams, užmokant paprastoj j 
muitą.. Dabar palcjla Anvtverpen, 
kur 1531 m. biržė taipo įtaisyta. 
Didelis laivynas, 2—300 laivų 
su javais iš Baltiko jūrių dusyk 
j metus namon parkeliaudavo. 
Kc.da Aleksandras iš Parmos už- 
kariavo Antverpeną. 'pirklyba 
perėjo j Amsterdamą. Nors 
Amerikos.; atradimas suteikė vi- 

duramžių pirklvbai snuigj Tarp- 
žeminėse jūrėse, vienok tdkio 
smūgio neatjautė Baltiko jūrės: 
iš čion gabenama buvo laivų 
statymo rrmlcga net Ispanijon ir 

Portugalijon, o javai Ainglijon, 
Ispanijon ir Ttalijon. Turbut 

!»alt'uo jūrės davė didelius pel- 
nus, 'kad Ilollandų neįveikė Pili- 
pas II su Amerikos auksu ir si- 
iabru! 1595 m. iš Amsterda- 
mo plaukė 85 laivai į Braziliją, 
ivineiį ir Rytų Indiją, o j Hal- 

tl'ko jūres 640 laivų su 100,000 
tonų važtos! Tik 1602 m. Ry- 
tų Indijos ItompanijU 'jstdigta 
tapo su 6/j milijono dukatų ir 
800 pirklybos ir karės laivų, o k 
tai dar 1666 m. trys ketvirtada- 
liai Amsterdamo biržės kapitalo 
buvo įdėti Baltiko jūrių pii'kly- 
tbon. 

Jau Gaugnini Le.ntkams nu- 

rodinėjo,reikia Gedanoje statyti 
laivus 7—800 tonų ir atsidaryti 
"kelią į Veneciją, ir veikiai tas 

miestas apėmė fs dalis visos 
pirklybos ant Kaltiko jūrių. 
Metinis apsivertimas čion siekė 
ilki 30 milijonų lenkiškųjų auksi- 
nių, o skaičius apsilankančiųjų 
laivų 'kartais pakildavo iki 1,200 

Gedama, "Vyslos karalienė," lab- 
inus (pražydo už patį Lubrc- 
Iką ir čion rymojo laimikis Len- 
kijos ūkio žydėjime. [Gedana 
lenkų yra vadinama Gdarisk, c 

vokiečiai vadina jj Dainzig]. 
Į Balti'ko jtirčsc persipynę buvc 
j ir tebėra interesai visu viešpatijų 
j kurios vakaruose viena su kita 
j varžėsi ir dčl piklybos ir dėl 
| nolitiškos galybės. Net Kur- 
šo hercogas Jokūbas (164J— 
1082) suprato jūrių išuašumą ir 

i todėl mėgino savo laivyną įs- 
teigti ; todėl juk ir Rusija sten- 
gėsi ''langą j vakarus", t. y. į 
Baltijos jūres, išsiikirsti... Jū- 
rių svarbą supranta visos 'Paju- 
rėje gyvenančios tautos, išsky- 
rus tik Lietuvius, kurių inteli- 
gentijos dalis svajonėmis, o ne 

■lišaliais tautos reikalais gyveno 
ir tebegyvena. Pas Latvius 

(•Valdemaras (i&)7 m.) žinojo, 
ką darąs, ikada jūrinėje Rusų 
draugijoje sekretoriaudamas, 
Latviams įsteigė pajurėje net 
dvi jūreivystės mokyklas! Lat- 
vių pakilo pirklyba veikiai ir 
L.itviai iki šiam laikui ur.ima 
vietas Rusijos laivyne nepainiau- 
sias. 

Tad nebu'kime aleli! Pajūriuo- 
se gyvendami, atsiminkime, kad 
Lietuvių-Latvių padermė "lan- 
gus vakaruosima" turi Karaliau- 
čiuje, Klaipėdoje. Liepojuje, 
Vent'pylyje iir Rygoje. Pražiop- 
soti tuos uostus — tai ženklintu 
ateityje tie/k pat, kiek Lietuvą 
priversti vergauti Lenkams ar 

Vokiečiams! 

Lietuvos uostai turės žymiai 
p?įkilti, n>žsą (ten bus centiai par- 

davimams ar pirkimams, atveža- 
miems .ne ti'k iš mūsų žemės, 
bet gal-but iiš Gudijos, Rusijos 
ar Lenkijos. Laivai arba išga- 
bens musų ir mušu kaimynu 
gėrybes svetur, arba iš svetur 

gabens namon, ar (kaimynams, 
kurie tolinus nuo juriij gyvena. 
Su (kaimynais galima >bus pasida- 
ryti sutartis tai įlietai ir — jei- 
gu reikės — už tranzitą jokių 
mukų neimti. 

I' :,:u pelno jau- 'nestokuos iš 

jūrinės pirklybos, tai pats laivų 
statymas turės šaliai but pelnin- 
gas. tuomi la'biatis, ikad tam rei- 
kalui musų girios įpravėrs. ]gvs 
tad musų žmonės daugiaus pa- 
tyrimų, daugiaus drąsos, dau- 

i 

giaus įsitikėjimp į savo jiegas, 
ir nebeliks Ikliučiu Lietuviui pa- 
stoti tikru žmogun, gerbiamu 
žmonijos nariu! 

[Iš Dr. Šliupo knygos "Lie- 

tuvių-Latvių Respublika] 

Kariaujančios valstijos, kaip 
žinoma, iškėlė ant savo vėlia- 
vų tautų teisių apgynimų. To- 
dėl prislėgtosios tautos rūpina- 
si parodyti pasauliui tikroji sa- 

vo padėjimą, -kad lailkui atėjus, 
joms butų pripažintos tautinės 
jų teisės. Tam tikslui yra įs- 
teigti, ypač r.eutralėse šalyse, 
informacijos biurai; leidžiama 
taipgi, žurnalai, spausdinamos 
knygos ir knygelės etc. 

Lietuva ticflc iprisrkentėjusi 
kitą įkartą, o daibar šūviais išar- 
dyta, krauju aplaistyta, be abe- 
jo, pasinaudos karės laiku augv 
tai paskelbtomis tautų teisėmis 
ir įgys piln-ą ir visišką lihiosybę. 
Todėl ji nemažiaus -už fkitas 
•prislėgtąsias tautas turi rūpin- 
tis iškelti aikštėn tikrąjį savo 

Į (padėjimą. 

Apie Lietuvą 

'Musų tautiečiai, kaip pp. Vi- 
dunas, Verbelis, Gaigalaitis ir 
(kiti, gana daug yni parašę a .p i c 

I musų šalį vokiškoje kalboje. 
Kaiip žinoma, Amerikoje, Phi- 
ladelphijos mieste, kun, J. K?.u- 
lakis, leidžia anglu kalboje mė- 
nesinę jvpž'alg-ą A Plea f o r 

L i t h u a n i a. Europoje 
darbuojasi toje srityje J. Gab- 
rys. Tarp jo d art) u reikia mi- 
luti fcrancuzišficoje kalboje lei- 
džiamą apžvalgą Pro L i t- 
ua.ina, kuri pradiėjo enti Pa- 
ryžiuje ly15 m., ir vokišką aip- 
žvalgą Litaue>a, pradėjusią 
eiti 1916 m. Friburge. Sis pa- 
starasis laikraštis dalbar jau 
kaip ir nebeina. Beto, >p. Gab- 
rys talpina straipsnius ir žinias 
apie Lietuvą dar savo redeguo- 
jamoje apžvalgoje L e s A 11- 

n a le s d c s X a t i o n a 1 i t e s. 

Tie visi leidiniai, kaipo peri- 
odiniai, rūpinasi daugiausiai at- 

sakyti į pavienius .klausimus, ko- 
kius dabartinis musų Krašto pa- 
dėjimas ifkelia. Savaimi aiškiu, 
kad jie neduoda .svetimtaučiams 
platesnio supratimo apie musų 
tautos gyvenimo visumą. 

Tai spragai užkimšti aš išlei- 
dau peniai metą francuziš'coje 
kalboje k'rvygą JL, a L i t u a n i e 

et j a Guerre (Lietuva 
Karėj), 206 "puslapių, su devy- 
niais skyrium nuo teksto <pa- 
ve'kslais ir dviem žcjnlapiais. 
Toje knygoje rūpinausi iparody- 
ti garbinga mūsų tėvynės pra- 
eitį, vargingą daibartinj jos pa- 
dėjimą, jos pribrendimą prie val- 
stybinio gyvenimo ir, arrt galo, 
išdėsčiau elementus, kurie tu- 

rėtu sudaryti naujai steigiamą 
politūrą jos organizmą. Toje 
savo 'knygoje kalbėjau apie Lie- 
tuvą daugiausiai politišku žvil- 
gsniu ir daug šiai/p jau svar- 

bių i-r žinotinų dalykų tenai pra- 
leidau. 

Tuos mano "knygos trukumus 
puikiai, man rodosi galėjo už- 

•pildyt V'rduno veikalas L i e t u va 

kitados ir dabar (Litauen 
ui v crgangenhett und uegen- 
\vairt). Todėl, gavęs autoriaus 
leidimu, išleidau tą gražią kny- 
gą fancuzų kaUboje. Paveikslus 
(iliustracijas) padaviata visus, 
kokie autoriaus buvo padaryti. 
Beto, pridėjau du savo žemla- 
piu. Istoriškasis mano žemla- 

pis rodo Didžiąją Lietuvos flcu- 
nikaikštiją Vytauto laikuose, tarp 
lenkų karalijos ir Maskvos ku- 

nigaikštijos, <kad aiškiau* mato- 

ma butų musų tėvynės galybė 
tais laikais. Etnografiškasis žem- 

lapis rodo lietuviškai kalbančių 
mūsų tautos gyventojų užimtą 
plotą sulyg valdiškų statistikų, 
kaip Didžiojoj. taip ir Maiiojoj 
Lietuvoje. 

Aišku 'kiekvienam, kad ypač 
dabar reikia rūpintis suvartoti 
visus politiškus verksnius, kurie 
gali tarnauti tėvynės laisvės iš- 
gavimui. Katalikų spėkos, prie 

(to prisidėjusios; nemažai gali 
čia nusverti, nes musų šalis yra 
dalugiausiai katalikiška. Tuo 
tikslu parašiau ir išleidau fran- 
suziškoje 'kal'boje tknygą !L a' 
L i t ui a |n L e R e 1 i g i e u s e1 
(Lietuva tikėjimo žvilgsniu),' 
350 puslapių, su 23-mis Skyrium 

nuo teksto (paveikslais ir dvien 
žemlapiais. 

Pirmoji tos knygos dalis pa- 
įduoda trumpai politiškąją Lie- 
tluvos istoriją, antroji išdeda jos 
tikybų istoriją, o trečioji apra- 
šo tikybų žvilgsniu dabartinį 
musų tėvynės padėjimą. 

Ant galo, laikau reikalinga pri- 
minti, 'kad baigiamas yra spaus- 
dinti mano leidžiamas francu- 
zų kalboje rimtas K. Verbelio 
vciikalas: R u s s) i sic h-L ą ta- 
vi c n, Statitisch-etnogTapliische 

Į Bctracbtungen( Rusų Lietuva, 
statistiškai-otnog'rafiški tyrinėji- 
mai). 

iKas norėtų tų knygų gauti, 
lai kreipiasi arba prie manęs, 
arba prie mano leidėjo: Atar, 
S. A., ii, rue de la Dole, Ge- 

' nėve, Suisse. 
Kun. Dr. A. Viskantas. 

Adresas: A. Viscontis, Alber- 
tinum, Fribourg, Suisse. 

Lenino Mėginimai Ant žmoniy 
Kailio. 

True translatinn (i!ed with llie pos<ma»tet «•* Chicapo. 1U.. on 5th day of June lgl". as re<iuired by the act of Oclober 6, 1917. 

Savo laikraštyj N o v a j a 

Žizn (Naujas Gyvenimas) gar- 
sus rusų rašėjas ir pats karštas 
socialistas, Maxim Gotfcij iš- 
reiškia šokančio nuomonę apie 
'bolševikų vadą Leniną: 

"Leninas — Tašo jis — yra 
vienas iš nepaprasčiausių žmo- 
nių socialistiškam "internaciona- 
le". Jis yra labai gudrus ir turi 
visas kokybes, reikalingas "va- 
dui". Jis į /taipgi' febsoliuUiška.1 
nepaiso ant (pasekmių, kokios 
'gali iš jo dairbų išeiti. 

"Kartais jis yra sentimerta- 
liškas, bet tuo pačiu laiku jis 
neturi jokio pasigailėjimo žmo- 

nių minioms. Ir jis tiki, kai jis 
turi tiesą daryti šitą saivo bai- 
sų [-bolševikišką] band'vmą ant 

Rusijos žmociių. 
"Nuilsę nuo karės ir labai ne- 

laimingi šitie žmonės jau užmo- 
kėjo už Lenino baindymus" 
tūkstančiais ir tūkstančiais savo 

gyvasčių. Ir tas kaštuos dar 
dešimtis tūkstančių gyvasčių 
daugiau. Bet šita pasibaisėtina 
tragedija meapeina Lenino nei 
kiek. Jis yra vergas savo dog- 
mos, o jo pasekėjai yra jo ver- 

gai. 
"Leninas nepažįsta paiprastų 

žmonių. Bet iš savo knygų jis 
žino. kaip sukelti miuvias ir kaip 
užlic-psnoti miniose jų aršiau- 
sius, žemiausius instinktus [pa- 
1 i ruimus). 

Daibiuiitilkiškos kliasos reiškia 
Leninui tiek, kiek reiškia mi- 
meralai metahurgistui. Ar gali- 
ma padaryti iš šito mineralo 
socialistiškai-tautišką valstybę? 
Ištiklro, negalima, — ir pats 
Leninas apie tai abejoja. Bet 
kc*lėl nepaniėginti? O ?<uom 
Leninas rizikuoja, jeigu šitas 
mėginimas nenusiseks? Jis pat* 
nedaug rizikuoja [Tik kitų žmo- 
nių — minių — gyvastis). 

"Ir Leninas tokiu 1>udu varo 

savo bandymus toliaus, lygiai, kai 
chemikas savo labaratorijoj. Bet 
kuomet chemikas ilirba su ne- 

gyvais mineralais. Leninas, ant 

nelaimės, daro savo mėginimus 
ant gyvų žmonių kailio. C) tie, 
kuriuos jis naikina, yra geriau- 

sios rūšies. Leninas veda re- 

voliuciją .prie bedugnės. To už- 

ginčyti negalima". 

LIETUVIŲ 
AUKOS UŽ LAISVĘ. 

True translation filcd \vith the postmaster 
at Chicago, III.. 011 S«h >lay o( Junc 
1918, as reąuircd by thc act of October t. 
1917. 

Oficiališkuose Suvienytų Yals- 
ti jų surašuose randame sekan- 
čias lietuviškas pravardes tari1 
užmuštų ir sužeistų Amerikos 
kareivių Francu'zijoj: 

Gegužio 29 dienos su- 

rasas: 

Juozapas Dameškevičius iš 

Pittsburgh, Ta. — užmuštas mu- 

šyje. 
William Ringus iš St. Paul, 

Minn. —• sužeistas (paskelbta 
Kanados surašuose). 

Į Lakūnų Leit. Buckus, s vikiu 
'su instruktorius Leit. P. G. Mili- 
leder iš Tali'aferro netoli Fort 
\Vorth. Tex.. nukrito su maši- 
na ir lengvai susižeidė. Jo drau- 

gas Mihleder ta>po sunkiai 3'j- 

i.eistas ir mirė]. 



Birželio 2 dienos su- 
iša.«: 
Scrž. E. F. Pettis iš Gordo, 
la. — mirė n"o žaizdit. 
Damininkas Zutskis ir Erie 

Pa. — sunkiai sužeistas. 
Birželio 3 dienos su- 

rasas; 
Teodoras Bcnevičius iš \Ycbs- 

ter, Mass. užmuštas? (pirmiaus 
pvkelUas, kaipo sužeistas. 

Pasižymėjo. 
L. Kantravičius, tarnaujantis 

prie ku/kasvaidžių, taspo sykiu su 

'eitais pažymėtas divizijos pri- 
sakymuose už apreikštą mūšyje 
r.a'rsumą. 

Ignas Parėdnė, iš Lavvrcnee, 
Mass., kaip praneša tos vietos 

anglu laikraščiai, už nepaprasta 
narsumą mūšyje tapo franeuzų 
valdžios apdovanotas kariškuo- 
ju kryžium. Jis yra lengvai su- 

žeistas. 

SUKRUSKIM. \ 

Męs lie'uviai privalome aty- 
d/iai tėmyt gyvenimo 'bėgį, — 

Įeitai;) męs negalime daug at- 
siekti. Nuo spaudos atgavimo 

męs padarėme didelį žingsnį 
pirmyn, tačiaus dar toli iki 
to, kol męs pasivysime progire- 
syviškas tautas, ypatingai pra- 
monėje. 

Pora desėtkų metų atgal Lie- 
tuvoje męs patįs mažai užsiė- 
mime pramone. Tą atlikdavo 
kitataučiai. Męs-gi arėme že- 
mę. Šis užsiėmimas, matyt, la- 
biausiai tinka t;»k lietuvio ra- 

miam budui, teisingai jo sąžinei. 
Apšviestesni musų (broliai, nors 

dvasioje dauguma ir buvo lie- 
tuviais nuo pradžios iki pabai- 
gai, taciaus, prafktiškam gyve- 
nime dėlei įvairios rųšies pric- 
-ftaulu. turėjo paskęsti ištautė- 
jimo vilnyse. 

Kaimiečio dvasioje išauklėti, 
męs at'keliavom Amerikon ir 
tUojau> turėjome griebtis už da- 
Ukii mums visiškai svetimų. 
Ūkininkavimo sąlygos čia visiš- 
•kai (kitokios, o antra, -tuojaus ta- 
pome apsvaiginti miesto sma- 

gumais bei įvairumais. Daug 
sumkiau yra ramiam kaimiečiui 
grumtis miesto sukuryje, tarpe 
nepažįstamų žmonių, girdint ne- 

suprantamą kalbą. Praeina daug 
laiko, kol žmogus susipažįsti <iu 

naujomis gyvenimo sąlygomis ir 
<wandi įbudą, kaio lengviau ko- 
voti už būvį .neprielankiose ap- 
linkybėse. Čia pramonė, indust- 
rija, amatai, kurių męs nemoka- 
me, ncpažj.stame. Turime išpra- 
d/ių su viskuom susipažinti, o 

t'ik vėliaus šį-tą pasekmingiau 
dirbti. Patarlė saka: "Pradžia 
darbą gaišina" ir visi mes su> 

tuo sutinkame, nes visi męs 
naujai Amerikon atvykę? (pirmo- 
se dienose pusėtinai turėjome 
skursti. 

Ilgiau pabuvus, dalykai ge- 
rinosi ir patyrus daugiau, 'pra- 
sisiekėme vieni vaizboje, kiti 
•profesijoje. Tą męs padarėme 
kas savo atskiromis jiegomis. 
Susijungę-gi (krūvon, męs ne- 

tsame dar ką nors svanbesnio 
jvykdinę. Yienoje-4citoje vieto- 
je įsteigtos nedidelės koopera- 
cijinės 'krautuvės, bet jos pa- 
prastai neilgai gyvuoja, o kurios 
gyvuoja, tai netperpuikiausiai. 

Amerikos (pramonininikai aty- 
džiai tėmija kasdieninį £yveni- 
nio bėgį ir umu laiku pagamina, 
Vas žmonėms «r c i>k alinga. Tą 
•padaro sujungtomis spėkomis. 

Kas iabjausiai reikalinga šią- 
dien Lietuviams Amerikoje? Per 
penkiasdešimts metų neturėjome 
spaudos. Neturėjome tpcogos is- 
mekti skaityti. Daugjumas ipa- 
tįs per save jau suaugę prasi- 
lavinome atkeliavę Amerikon, 
nes čia mctkyklos dieną ir nak-, 
tj atdaros. 

Gyvename žingeidžiausiam pa- 
saulio laikotarpy]. Žinias 'dabar 
turime gauti kasdieną. Rei'kia 
dienraščių. Didesnė musų vieav- 
gervėių dalis, apart prigimtos lie- 
tuviškos kalbos, jokios kitos ne- 

ipažįsta. Apskaitliavus lietuvius- 
Amerikoje, pasirodo, kad turime 
tirrėti dienraščius desėtlkais. 

Laikraštis "Lietluva", rki ši im 

lai'Vui čjvs kartą j sąvaitę, ne- 

užilgo žada būti dienraščiu.. 
Tėmydami į lietuvių reiika- 

lavinvus, męs matome didelę dir- 
vą šiam laikraščiui. -Amerikos 

Lietuviams butinąi ireiflcalinlgas 
švarus įpraikilnus dienraštis. 

Sujungtomis pajiegomis, pa- 
gaminkime tą, be 'ko męs lietu- 
viai ilgiau negalime apseiti. 

Pirkime dienraščio šėrus. 

"Lietuvos" dienraščio 'Komisija, 
814 W. 33rd St., Cbicago, 111. 

VISŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ DOMAI. 

Iš kelių vietų mums pranešama 
apie lenku pasitaikąs iš lietuvių 
išgauti iparašų po tam tikromis 
įlankomis. Iš Pernsylvanijos ii" 

Nevv Jersey tulų kolionijų mum? 

praneša, kad, ten lenkai, vieną- 
ikitą sulenkėjusį lietuvį pasigavę, 
vaikščioja po lietuvių stubas ir 
kalbina lietuvius rašytis jx> tu-j 
la rezoliucija, įkurioj buk užreiš-j 
kiama, kad LIETUVIAI N'ORįj 
PRIE LENKIJOS KARALIJOJ; 

[ 1 RISIDflTI. \ ai'kščioja lenk'ai 

j — parenkama žmones lietuviam.' 
žinomi — dažniausia laiku, 'kuo- 
met vyrai dirbti išėję, o iš 110- 

] 
terių parašai j vairiais bauginimais 
išgaunami. 

J viršminėtus dalykus atsižvel- 
giant, ikad nedavus progos sve- 
timiems lietuvių prigauti, atsi- 
kreipiame į gerbiamą 'kunigiją 
laikraščius ir visuomenės veikė- 
jus, kuoplačiausa skelbti lietu- 
viams iš sakyklų, per spaudą, 
draugijų susirinkimus ir visais 
prieinanti a is budais: 

a) Kad lietuviai nesir'ašytų jx»j 
jokiomis •kitomis rezoliucijomis, j 
kaip tik tomis, kurias užgyrė 
Lietuvių Tarybų Pildomasis Ko 
mitetas, o Amerikos Lietuvių 
Taryba išsiuntinėjo, 

{b) Rašytis, vien tiktai .pu 
PROTESTU prieš Vokietijos no- 

rą Lietuvą pasivergti. Tame pro- 
teste 'Lietuvai visiškos nepriklau- 
somybės reikalaujama. 

(c) Sti lenkų ar kitais nežino- 
mais parašų rinkėjais lietuviams 
neko bendro neturėti, 

Amerikos Lietuvių Taryba. 
I 

IŠ CENTRALlfiO KOMITE- 
TO POSĖDŽIO. 

Ara. Liet. Cent. K-tas 28 
d. gegužio iuirėjo savo poaėdį. kur dal/vavc>: j. S. Lopatto,"Dr. 
J. Šliupas, R. K'aruža, F. Živat- 
kau.4;ast Dr. Bacevičia, M. Bu- 
činskas, V. F. Jankauskas ir raš- 
tinės vedėjas P. Bukšnaitis. Tą 
dieną pasirašyta ir ant C. K-to 
čarterio, kuris inkorporuojama 
Aukščiausiame Teisme. 

Čia reikia pažymėti svarbiausie- 
ji nutarimai, padaryti šiame po- 
sėdyje : 

1.—Prispėti prie rengimo Dr. 
Šliupui maršruto, kuomi užsiims 
trįs organizacijos: L. N. I;., C. 
K-tas ir A. L. T. S. Komite- 
tai! išrinkta V. K. Račkauskas. 

2.—Priimant čarterį, C. K-tc. I 
telieka reguliariai nari'ai-direkto- 
riai, kurie už visą C. K-to darba 
atsalko prieš valdžią ir n rusu vi- 
suomenę. Taigi buvusieji iki.šio' 
kandidatai patįs savr;mi atpuola. 
Dabartinė sąstatą K-io nariu yira 
šitoki: pirmin. — J. S. Lopatto: 
vice-pinnininkai — F. Živatkaus- 
kas tr 1'. \ ilfflont'as; iždininkai 
— M. \V. Baish; seikretorius — 

V. K. Račkauskas; nariai: I)r. 
J. šliupas, T. Paukštis, R. Ka* 
nuža V. F. Jankauskas, Dr. A. 
Bacevičia, B. K. Bakutis, K. Ma- 
karevičius. 

3.—Liikyti atdarą C. K-to 
ofisą lietuviams kareiviams, lan- 
kantiems Nevv Yorką. Prie to. 
susinešti su Y. M. C A. ir kreip- 
tis i visas musų redakcijas, kad 
jos siuntinėtų bent po porą ko- 
pijų savo laikraščių ir knygų j 
visų camp'ių knygynus ir po ke- 
letą egz. — į franci ją, veikian- 
čiąja! armijai. 

Mezliavos jau pradėtasai dar- 
1 bas (šiame susirinkime visiškai 
lužgirta. Komiteto nariai, kurie 
iki šiol nebuvo antsidėję mokesti- 
mi, dabar pasirašė ant pasižadė- 
jimų. 

Mokės kas mėnuo nukentėju- 
sios Lietuvos Iždan sekančiai: 
Dr. J. Šliupas — $to.a>; Dr. A. 
Bacevičia — $10.00: poni L. Šliū- 
pienė — S^.00; V. F. Jankauskas 
J. S. Lopatto, pirm. — $10.00; 
r- $5.00; F. Žiyatk*au4kas — 

$2.00; M. W. Busli — $7.00; 
raštinės vedėjas ,P. P>i?kšnaitis— 
|l.OO, 

1'" 

; 

REIK STIPRINTI LIET. 
ŽEMĖS BANKAS. 

Lietuvių tauta dideliais žings 
sniais astinasi ipiic laisvės. Gir 
dėtis, »ka<l lietuviai visur stci 
gia savo jstaigas, reikalingai 
kiekvienoj neiprigulmingoj šalyj 
Ateina žinios, kad neužilgo ren 

giamasi iš Voronežo perkelt 
Vilniun ir Kaunan visas Lie 
tuvižlkas nu>kyklas. 

Neužilgo, turbut, — 'kad tiVt 
aibei n a kairė pasibaigtų, — galėt 
ir Lietuvos Žemės Bankas pra- 
dėti Vilniuje veikti. Reilkia prie 
to rengtis, ir tai rimtai rengtis 
Abejonių negali btiti. Norėjome 
Lietuvos, tai dabar norėkime 
prisidėti ir 'prie jos atstatymo, 
prie jos sutvarkymo ir pakėlimo. 
Ivitaip visos mūsų pastangos nu- 

eitų iviefkais. 
Iki šiol Liet. Žemės Ban- 

kui sumdkėta apie $75.000 
Tuli, užsirašiusieji L. t. 'Ban- 
ke šėrus, dalį įmokėjv, dar lau- 
kia. Viso 'pasidairys, kai visi 
sumokės, apie $125,000. liet 
ką t;ii reiškia tokiam rimtam 
ir tokiam svarbiam -dalykui? 

Su šimtu linkstančių. — kad 
ir su dviem, — valstijos neat- 
statysi, Lietuvos lenkų-dvari- 
nirikų neišparceliui ->i, ūkininkam; 
daug pagelbos paskolomis neat- 
neši. 

Reikia Slaugiau surinkti, c 

•kad suririkus, re i'kia dirbti, o 

pirm visko reikia, -kad pritari- 
mo ir pagelbos gero noro Lie- 
tuvių turėjus. 

Taigi įprieš. išvažiuosiant j 
Lietuvą. b y tik karė užsibaig- 
tų, aš dą kartą manau apva- 
žiuoti (bent svarbcMnes lietuviš- 
kas 'kolionijas. (Lankjysiuosi, 
kur ir kaip prisitaikysiu: -p. 

Šimkus 'kartas? nuo kartto rengia 
yienuHkitur chorus; jei busiu 
vietiniu rengėjų "kviestas, prir 
choro -prisitaikysiu. 

\Vashirogtono Lietuvių Intor- 
mocijų Biuras ir susirinkimas 
Lietuvių Washingtone lanky- 
muisi pas prezidentą tarė leisti 
kalbėtojus po Lietuvių kolioni- 
įas. Mane kvietė prisidėti. Ten 
'kartas nuo 'karto prisišliesiu. 

Tūlos kolionijos, kuriose vi- 
siškai nebuv.s, arba 'kuriose 
nors buvęs, bet kurios Lietu- 
vių sumanymams turi priejautos. 
jeigu užkvies, — ten pats vie- 
nas atsilankysiu. 

įPirm visiko vienok, sakiau, ti- 
kiuosi, kad garbingieji laikraš- 
čiai, gerbiamieji (klebonai ir taip lietu viai-tautieciai tame darbe 
man pagelbės, nes ištikrųjų yra reikalas ir laikas. 

Kun. Jonas Žilinskas. 

KODĖL PRAGYVENMAS 
YRA BRANGUS? 

Ar jus picai to t laikraščius kožną 
dienį? Jeigu skaitot, tai esate 

,patėmiję, kati dabar karės laikuo- 
se yra stoka maisto, ir Amerikos 
tuikinink'ai neįstengia išmaityt pusę 
pasaulio, nes Amerikoje yra vi- 
sai mažai ūkininkų, ir tie patįs 
ką užgina, tai atimta didžiausias 
kainas, ir jie dabar pastojo to- 
kiais neprigulmingais, kad ir di- 
džiausias miesto kapitalistas turi 
jam galvą lenkti. Bet, dabar tai 
cfar nieko. Po karei, kaip išvež 
maistą j>o visas pasaulio dalis, tai 
nežinia kiek jis tąsyk ims už sa- 

vo produktus, o (be maisto nei 
vienas negali gyventi, kad ir tur- 

tingiausias žmogų s.Š Ir jis turi 
turėti maiste. IJrt jeigu jis tu- 
ri milijonus, tai jam dar šiaip 
taip pragyventi, l>et Nednas žmo- 
gus, jeigu jį darbdavys neišnau- 
doja, tai tąsyk ūkininkas pasiima 
j savo rankas, ir tas viską niv 

jo atima. 

Tai broli tautieti, cik ant ukė; 
ir buk neprigulmingu, nes d'dbat 
ūkininkai vaklo pasaulį; j uju ran- 

kose yra visų žmonių gyvasčiai 
ant j uju visi pasitiki, ir j juo 
visi žilu i. 

\ ažiuokite j lMielps, \Yiscon 
.siu. o ten rasite žmogų, kuri? 
jums pagelbės, "duodamas jum> 
pradžią, parduodamas jums t'fy 
ant lengvų išlygų. Miesteli 
Phclips yra labai grasioj vietoj, 
ant ežero kranto, jame yi'a puikii; 
fabrikų, gražių 'krautuvių ir ap- 
gyventas gere budo žmonėmis, ii 
jau yra keletas lietuviukų šei- 
mynų. 

Ten yra didelė kompanija, kur 
turi suvirs 30,000 akrų žemė? 
prie viršminėto miestelio, prie gc 
rų kelių, upelių ir ežerų. Ta 
jųs rašykit jiems, o jie duos jum- 
geresnes informacijos, pas juo 
yra lietuvy žmogus, A. J. I»achu- 
nas, tai jųs galite rašyti rašyt' 
lietuviškai. Jųjų antraš'as yra 
Sanborn Latul Co., Phelps, \\ is 

(Apgarsinimą? 

Geriausias būdas dėl įtrinimo 
Nctr-i stokuot nei viename name 

D-r v Richter'io 

PAIN-EkPELLER 
Jau tilto 50 melų yra vienu iš numylėtų 

naminių budų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKARA" 

35c. tr G5c. buteliuku *ptleko»o arbi 
nno 

P. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Wa«hlngton Mrect, New York. N. Y. 

ajžešJ<"Djiar?,a». 
Jurgis Y. Yenčiukus iš Huktiuin- 

kų, Simno purap., Suvtilkų gub. Pajleškaiu Stenluko. Girdėjau, ji« 
gyveno VVorcester, Mass., o dabar 
nežinau kur, ir .Juozo Yenčiuko, pir- 
miaus gyveno Detroit, Mlch., 691 
Trembul. 

Atsišaukite adresu: 
Jurgis Y. Yenčiukas, 

3252 So. llulstod Sa., Ciiicago, Iii. 

Pajieškau savo sesers Vero- 
nikos Romaniški, po vyru '/Aš- 
montienė. Y'iduklės iparap., Kait- 
ino gub. Gyveno 4 metai at^ąl 
Minersville, Pa. Dabar nežinau 
•kur randasi. 

Aasišaukite adresu: IVtirot.č 
Lazauskienė 2421 So. Lcavitt St., 
Chicago, 111. 

f 

Pajieškau savo brolio Juozapo l'd- 
ros, Klaviškiij kaiaio, Salaku parap., 
Zarasų pav., Kauno gub. 

Jis ,pats. ar kas apie ji žino mol- 
džiu asišauktl adresu: 
Mr. V. Ūdras, P. O. B. 31 Hilcrest, 
Abbarata, Canada. 

REIKALINGAS GERAS ZE 
ceris spaudos darbu statymui 
Taipgi reikalingas AGENTAS 
ir geras VAIKAS, };uris norėtu 
išmokti spaustuvės darbą. 

LIETUVA. 81/ W. 33rd St. 

SATURDAY~j 
CMS KCAL 

VREATLESS 
MJCAA CtUTO I. 

VifVB (* lUMiAn ioots 
COUTAMdnU WItEAT 

PvJU PROGA LIETUVIUI 
OTOGR.AFISTUI. 

Parsiduoda išdirbtas biznis (Photo- 
gnipihie gallery) su visais pritai- 
symais, už prieinama prekę. Biznis 
daromas su Lietuviais, Lenkais ir 
Slavokals bei Hungarais. Dėl pla- 
tesnių žinių kreipkitės pus: I 

M. K. Mockevičių 
22 Maryland Ave, Dayton, Oliio. 

Pigiai parsiduoda krautuvė, ku- j 
rioj užlaikoma groseris shldainiai ir, 
Sodinė Smetona (Ice creani). Gera 1 

lietuviais apgyventa vieta. 
Priežastis pardavimo — liga. At- 

sišaukite pas, 
Reynalds, 2955 Emeratd Ave. 

BUK ŠOFERIU. 

tq. Nieki:omet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimą 
kiek vienam pabaigusiam kursas 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokhj rūšių. Prityrę maSinistai 
paniokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- j 
sių automobilių Lr kitų prietaisų. \ 
Užtikriname tamistai kad tuojaus i 

gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Fedfral Ass'n of Auto 
Sngineers, 1214-16 Jackyon Dld 
(Inc.) 

SUNDAY 
O.CI M£AX 

VHEAILESS 
V5I UO KMAH CUA^RCU. 
ĮASTOK cm BULAKTATT rOOPf 
COMTAINIKU WI'£AX 

Kapitalas i Sausio, 1917, $'45.000 
Pomirtinių išmokėjo $92.715 
Ligoje pašalpų $52813 

Moka pomirtinių $150, $300, $5ooJ 
ir $1.000.. Mok?4 ligoje pašalpos—! 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.l 

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir refhia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

i 

nMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašty „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 kultūros i 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 

prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopes, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo ac;rcru: 

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

Amerikos Lietuvių Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy« 
6tės, stenografijos, typewriting, 
pirkly boa teisių, Suv. Val3t. istori- 

jos, abelnoB istorijos,-' geografijoj 
polltlkinės ekonomijos, pilietyst 
dalliarašyBtės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki G po pietų: vak. nuo 7:30 1U 
9:80 
3106 So. Halsted Bt., ChicagoV UI.1; 

Dr. K. Dranocils 
Dcntistas 

3261 So. Halstcd Street 
PhOTK Drover SOS3 

ChiC*£0 | 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valand) kas vakaro. 

Sutaimni ir nediliomi 2 vi' po piett^ 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Cis prirokuojarat ir kans mok«»jtįs 
Tai yra puikiausiaviets 
praleidimui liuoM) laiko 

T«lcpho«# Ytr^i 5Ci4 

Dr. P. G. Wiegaer 
Pri4at.n« vil<nd«<: aut tiki 1211 ryto 

Ir oao 7 Iki « vakar# 

3325 S. Halsted SL Chicafo, Ui. 

JOSEPH A. AMBROSIDS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai 
69 W. VVashington Street 

Imbi 1008-1009. T«l. Ottnl 2579 

3214 So. ItlittJ St,\ W. Yuii 7271) 
• CHICAOO, ILL.** 

« g 
Cfiss Tel. Carai 114 Rcat| T«l. Ciul 21 
*»'• I—I m »l»t liili ią tfiMą' 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

fljrvarrtmaii: 
731 W. 18th St., netoli Raistai St 

(HIms: 
1900 S. Halited St., kampas 19tos 

UKES - - 

Atsakymai 
PIRKĖJAMS 

ir Darodymai 
Simcai žmonių atrašo mums klausdami: "ar tai gali but, kad 

jusų Kompanija pagelbėjo ūkininkams del prasidėjimo?" Ir kaip tai ga'i but, kad jusų kompanija parduoda ukes taip pigiai ir ant 
tokiu lengvų išmokėjimų. Gal but, kad žemė nėra labai gera, ir 
gyvenimo negalima padaryti? 

Butų .didelė musų klaida, kad mes garsintume per laikraščius 
ir skelbtume laiškuos, jog taip yra, mes taip darom ir išpildom, o 
ištikrųjų yra kitaip ir mes neišpildytume to, ką sakom. Nes toks 
pasielgimas mums naudos neatneštų, žmogus atvažiavęs sužino- 
tų, kad taip nėra ir kad musų kompanija neišpildo to, ką skelbia, 
tai ne tii< ką jis nepirktų, bet ir savo draugui pasakytų. 

Mes turime šimtais žmonių, kuriem mes esame padarę ir taip darom taip, kaip mes skelbiame. Visi džiaugėsi atradę tokią pro- 
gą kaip musų kompanija duoda. Netikėtai gali duoti paliuodiji- 
mą nuo *>avo ūkininkų, bet ir nuo AVisconsin valstijos. Jie žino 
labai gerai musų kompaniją ir musų žemę, ir jie myli musų kom- 
panijos pardavimo budą. 

_ 

——————s 

KUPONAS 
GERBIAMI TAMSTOS:— 

Malonėkite prisiųsti man visus informacijas apie jusų ukes. 
kurias jus garsinate. 
Vardas ir pavardė 
Adresas 

Miestas 
.DEPARTMENT O. 

Kodėl mes galime parduoti taip pigiai 
Kožno vertelgyste yra prakilnesnes organizacijos kurios stovi aukš- 

čiau visų kilų, organizacijos, kurios žino ir yra išsilavinusios tam tikslui, 
ir kurios užsidirbusios sau vardą per teisingumą, nepailstančiu patarna- 
vimu del žmonijos labo, tai lokia organizacija gali gyvuot tarp žmonijos 
per mete. metus. 

Ką lokios organizacijos reprezentuoja į laukuš vertelgystčs Sanborn 
Žemės kompanija, reprezentuoja pardavimui žemes, ukes-farmas. 

šita oiganizacija turi tuksiančius akrų žemės, prie gražaus miestelio 
IMieJps Vilas County \Viseonsin. 

P»1 s esame didelė organizacija ir valdome didžiausius plotus žemės, 
bet mes atjaučiame žmogų kuris nori 10 akrų, ir duodam tokį pat patar- navimą" kaip ir katras nori 160 akrų ar daugiau, pas mus abiejų srovių žmonės yra taip pat užganėdinti, taip biednas kaip ir bagolas. 

Mes turime ūkės žinovus ir jie visada yra pasirengę naujam gyven- 
tojui • •alarnauli, ir tą viską atlieka jis jam be jokio atlyginimo. 

Mes rskolinani pinigus savo naujiems gyventojau s pirkimui gyvulių, statymui daugiau triobų ir del pagerinimo ūkės ir už mažą nuošimtį. 
Mis duosime jums daugiau informacijų jeigu iškirpę tą KUPONĄ at- 

siusite mums adresuodami: 

SANBORN LAND CO. 
Phelps, Vilas Co. \Visconsin 

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius. 



Lietuvos Atstatymo Bendrove 
r — =•=: ==; —- ^=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 biie koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas vra laikraščiuose rubliu kursas. Užsakymus siųskite ir reikalaukite 

informaciiu šiuo adresu: 

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

" 

IŠTIKIMAS NET IKI GALUI 

A_ stovi ties lavonu savo užmušto "pono". Gulin- 
tis ant žemės vyras *yr'a au-'tru kavaleristai nuskintas 
italu kulkos. 

& .LIETUVOS, 
13 A *»¥J- 

AR LIETUVA GALI BUTI 
NEPRIKLAUSOMA 

VALSTYBĖ? 
1. 

Plotas ir žmones. 

Dabartjneje karėje iškilo rr 

Lietuvos vardas, nors, be abejo, 
ne tam buvo šioji karė .prasi- 
dėjus. 

Jau nuo senai skelbėme Lie- 
tuvos nepriklausomybės reikalin- 
gumą. Mažiau turėjome pro- 
gos pagalvoti, kaip ji atrodytų 
gyvenime. 

Musų kraštas — Lietuva — 

susideda iš Kauno, Vilniaus, 
►> 

ir dalies Gardino gubernijos su 

siaura pajūrio juosta 'Kwšo gu- 

bernijoje. 
Tas žemė,s plot?', turi apie 

106,832 kv. kilometrų *) ir tu- 

rėjo 4,882,754 gyventojais (skait- 
menys 1909-iqio; metų). 

Smulkiau išdėstant, jei skai- 

tytis su vokiečių okupacijoms 
(užėmimo) ribomis, kurios, kaip 
tyčia, sudaro rytuose mjusų že- 

mės skiriamąją sieną, tai Lietu- 
vos .plotas susidėtų tokiu budu: 

kv. kilm. 

Kauno gub. (be vandeny)—50,188 
Vilniaus gub. (be Vileikos Ir 

C'nrdino gub. ( e Bielskio, 
Brąfttos, Ir Kobrino apskr.)—25,720 

Suvalkų gub. (be Augus- 
tavo ir Suvalkų apskr,) —8,799 

Naugarduko apskr. dalis 

(Minsko gub.) apie —2,000 
Kurio pajur > juostelė (nuo 

Rusijos sienon ligi Šventosios 

upės) aplo —84 

♦ Iš viso 106,832 

Lictjvos gyventojų tame pa- 
čiame plote buvo (1909—1910 
m.) 

Disnos apskr.)—30,040 

gubernijoj žmonių 
Kauno 
Vilniaus 
Gardino 

Suvalkų 
Kurdo 
Minsko 

—1,760,70P 
—1,438,220 
—1,147,550 
— 465,000 
— 2,284 
— 30,000 

Išviso 4,883,754 
Savo tautybe didesnė pusė yra 

lie tuviai, daugiau #c. *p 20% —< 

pii bi. Lenkai, žydai fasiskirstę' 
įj<> visą kraštą sudaro -po 12% 
(nuošimčiu.) 

N'eprošalj butų sulyginus savo 

kraštas su kitomis mažomis Eu- 

ropos valstybėmis. 
Mažiausią žemės <plotą užima 

Belf:ia, kuri turi 29,455 kv. kil. 

su 7,451,903 gyventojų. 
toliau eina; 

kv. kllm. 
33,078 
38,069 
41.324 
48,303 
92.R75 
96,345 

131,383 
322,981 

Holandija 
Danija 
Šveicarija 
Serbija 
Portugalija 
BuigariJn 
Rumunija 
Norvegija 

•) Kilometras—tai 

Iš tų valstybių, 
ir I.ietuva -naujai 

gyventojų 
, 5,858,175 

2,692,000 
3,765,052 
2,853,659 
5,423,132 
4,329,108 
6,9604)00 
2,382,698 

vienas verstas.' 
kurios 'kaip 
tveriasi rei- 

kėtų pažymėti Lenkiją ir Suo- 

miją. ^ 

1 -enkijos sienos dar nėra nu- 

statytos, 'bet jei skaityti lenkų 
tautos gyvenamas plotas, tai su- 

darytų maž daug 108,652 kv. 
,kilom, su 3,059,934 gyventojais. 

įsižiūrėję j tuos skaitmenis, 
randame, (kati Lietuvos valstybe 

j užimtų savo ploto didumu tarp 

Į šių j tažų valstybių 5 vietą (iš 
'if)> 0 gyventojų skaičiumi 6-tą. 
! Kadangi Lietuvos teritorija 
(žemč!) siefkia Baltijos jurą, tai 

j ji turi tikrą, liuosą susisiekimą 
su pasauliu, su kitais 'kraštais. 

Jeigu net reikėtų pasilikti Lie- 
tuvos valstybei tik etnografinėse 

j ribose, t. y. tuo plotu, kur gy- 
I vena žmonės kalbantieji lietu- 

viškai, tai ir tuomet Lietuva 
turėtų apie 70,000 kv. kilm., o 

Įjos gyventojai sudarytų 3 mili- 
jonus žmonių su viršum, 

Tokiu "budu, įsižiūrėję į mošų 
tėvynę, matome, kad ji nėra nei 
permaža nei .permenka, kad su- 

darius atskirą valstybę. Turime 
pripažinti, kad mūsų valstybė 
butų ir didesnė ir daugiau butų 
joje gyveavtojų, kaip kai kuriose 

ikitose .valstybėse. Jeigu gi 
pažvelgsime,« kaip tos valstybės 
(Srnbija, Belgija,) uoliai 'kovo- 
ja -dėl savo ne,priklausomybės, 
kaip toje 'kovoje darbo žmonių 
sluogsniai lieja su pasišventimu 
savo kraują, neša visas sunkeny- 
bes, tai suprasime, kad savo ma- 

žoje nepriklausomoje valstybė- 
je jiems 'buvo gera, ir jie <ne- 

rcoci įbuti dalimi kitos, kad ir di- 
"tlelės ir turtingos valstybės. 
Tolimesniuose straipsniuose tu- 

rėsime peržiurti, (kiek mums 

duoda krašto uV'io statistika (są- 
skaita musų turtu žemėje, praj 

monėje, prekyboje ir 'kitiur) — 

ką męs savo krašte turime ir ai: 

galėsime męs patys savo krašto 
produktus ar mainais gautai.4 
patenkinti savo reikalus. A. D. 

(Iš ''Darbo Balsas'). 

Žagarė (Šiaulių apskir.) .Sau- 
sio 27 d. čia įvyko ausi rinkimas 
pavargėlių ipašalpos draugijos 
Draugija visai nauj* iir nesenai 
pradėjo gyvuoti. Prie draugi- 
jos priklauso 60 narių. Su pra- 
šymu pašalpos į valdybą suspė- 
jo kreiptis daugiau Ikaip 400 

/.monių. Varguolių čia esama 

visgi daug ir jiems aprūpinti 
reikia daug ištekliaus. Valdyba 
pranešė susirinlkimaii, kad pasi- 
sekė iš vietos valdžios gauti nu- 

pirkti 80 cent. bulvių i>r 25 ccni. 

niežiu, iš kurių padirbta kruopų, 
kad išdalijus veltui vietiniams 

pavargėliams. Sauras. 

Skaisgiris. (Šiaulių apsk.) Yie 
tos jaunimo 'pastangomis, vasa 

rio 3 d. įvytko mokyklos namr 

viešas vakarėlis; suvaidinta 
">Klojime". 'Po vaidinimo buvo 
sakyta kiek eilių ir .paskiau šok- 
ta ir žaista. Publikos prisirin- 
-ko iš apielinkės luižtektinai. Pel- 
nas nuo šio vaikarėlio 147 mk.' 
skiriamas naudai busimos vie- 
tinės mokyklos. Sausas. 

Stingių Kaime, (Žagarės par.) 
Kuiino vaikams čia nuo pra- 
džios šių metų įsteigta pačiu 

j gyventoju privatinė mokyklėlė 
|su pradžia mdkslams. Mokyik- 
loitr jau yra daugiau Icaįp 40 
vaiku. Norinčiųjų Įstoti da: 
yra tiek. Mokytojauja to pa- 

; ties kaimo viena mergaitė. 
Sausas. 

(Iš "l>arl>o Halsas") 

Ką Reikia 
Išrasti 

JAiGU nurito žinoti, l<i> iš- 
rasi*. ir koki išivdiinai gali 
buti reikalingi, tai rašyk 
reikalaudamas m u;ui Lietu- 
viškoje kalboje knygutę p. 
V. "LIETUVIŠKAS IŠRADĖ- 
JAS" kurią, kiekvienam iš- 
siunčiame "DYKAI" ir ji 
Jums įAirodys ką IŠRASTI. 
KAJP GAUTI PATHNTĄ 
ir KAIP JI P \JlDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine- 
25P B,-ea<iw«y i LA) Nfw York, N.T. 

Dr. P. Žilvitis 
IIŠTIMS 8Y3YT0JAS, CMiRU.Vjtf 

Tel. Orcvar /179 Aptllkst Tol. Dravar S',43 
3203 So. Halsted SI., Chlcijj 

I'hone Cicero 252 

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

Ifours: 9 A. M. ro !*. p. M 
Escett sundiiy 

4847 W. 14rth 5t. Cicero, Iii. 
Crinę^ 40-tĮi Ave. 

T«l. YAR03 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Ltetuvto gydytojas Ir Chirurgai 
2259 So. Hals-tcd St, Chlcago, llL 

Gydo visokias ligas moterių, vaiki) t vyrų. Speciallškai gydo limpančias, 
nJa'senžjufliaa Ir paslaptingaa vyru 
IfM. 
ivul-J 

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

103 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 12C7 

Talpphone Rando!ph ^598 

Gyv: 3112 fifalsted St. arti 31 St. 
Phone Yarda 2390 CHICAGO, ILL 

THURSDAY 
OTft MEAI. 

"VffiEATLESS 
vst ao bueaj* OLArkr iL.:. 
TAflJC C* EKIAKTACT TOCtttf 
COUTAJUltlO >WJIXAI 

MONDAY • 

AIXMEAI5 

^heatiess 
VJE KO KR FA IX CBirur^ ę 
2A5OT CBl BllEAICrAST !OQl>5 
CDNTA1NIHG WUKAC 

TUESDAY 
CNT. MEAL 

VHEATLESS 
1WS NO MIEAR CflArif n *• 

rv-nor an raiLAicrATT roci>s 
COKTAINING VHEAT 

WEDNESDAY 
AlirtEAIS 

WHEATLESS 
USS UO »PJUX CKACIO3U, 
IA.STJE 3i KMAKIAST rOULTS 
aOOTUNIIKi "WUEAT 

DOMAI 
Lietuviams! 

» 0 ,T J * 

JOKŪBAS RASLAVIčE, praktikavęs per 12 metų aptiekose, 
fjavęs pilnas tiesas (diplomą) atidarė savo aptieką prie 87 gatyės 
ir \Willuco gat. (8700 Walla.ce St., Chicago). 

Patartinu lietuviams su reikalai* kreiptis prie jo, n^s galima ti- 
kėtis pus jį geriausio paturimo. Jis turi artimus ryšius su dakta- 
rais (irofoscriaisj. Per jj galima gauti examinaciją ligonio už nu- 
žemintą kainą, o biedniems už dyką. 

Užlaiko visokias gyduoles ir Europčjiškas žoles. 
Per ilgus nu-tus praktikos, patyrė tikras gyduoles nuo sėkaučių 

ligų: 
NUO NUSILPNĖJIMO SKILVIO IR 

SKAUSMO PO KRUTINĘ. 
NUO SILPNUMO IR GALVOS SVAIGIMO. 
NUO REUMATIZMO. 
NUO KOSULIO. 

Handykite, — nes gvarantuoju už geras pasekmes -aistų, kud 
ir liga butų seniausia. 

Išdirba ir kitokias gyduoles: nuo spuogų, kraujo \Mymo, ner- 
viškumo ir kitokiu ligų. 

Vaikams nuo vasarinių ligų (suskidimo viduriui, nuo kosulio 
Ir karščio; taip pat ir dėl vyrų bei moterų. 

Jokūbas Raslavčia 
3700 S. WaHace St., Chicago, III. 

Tcl. Yards 458 ir 478. 

DIDELIS METINIS PIKNIKAS 
Parengtas 

L. T. Draugystes Liuosybes 
NEDĖLIJOJE, BIRŽELIO-JUNE 16 D., 1918 

A. Blinsirupo Darže (Leafy Grove), Willow Springs, 111. 
Pr&džla (.t-tą valandą iš ryto 

Įžanga 25c. Porai 
Nuoširdžiai kviečiant visus Lietuvius ir Lietuvaites atsilan- 

kyti ant rnusu Pikniko, ues Ims puiki muzika ir kili puslink»tnini- 
mei. Kviečia KOMITETAS. 
P. S. Važiuokite iš visu daliu miesto iki Archer Ave. ir Archer (?i- 
cer° ik^lty paskui Jotiet iki Leafy Grove. 

Į, ■■■>—i II irir-ran 1 imif SMVffC 

>.* /ŠVYKIAKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS1 * 

Mę^ neesame uaukeriai, b<*t mę? gvurautuojume Tamstai suCė- dyuii) oO';o,.ant Tainato*: pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams Ir vaikinams padarome aut orderio naujus siutus ir over- kouiB nuu $30,00 iki ^50.00 uz pusę kainos. Truputėli nešiotus l»io J25.00 iki $60.00 an.: orderio darytus siutus ir overkotus parduod.i 'iie po is.ro ir brangiau. 
Naujas ir truputei) dėvPtas kelinea nuo 51.00 ir brangiaus. Vaikų siutai $2.L0 iki $7.50-. Skrynios ir va'.yzal. 

S. G O k D O N 
1415 £.OUTl-i HALSTED f.TRCET CHICAGO, ILL. 

^tora9 atdaras kardioną ir vakarais Iki 9 vai. Sutintomis esti atdaras iki- 11 vai. vakirt. NedGldionlais—iki ** vai. vakare. 
^ m ji,- 

r 

Didele Lietuviška Krautuve. 
•v ; i Užlaikau lailcioHiig, ėiedu*, bran/.ulictus, ir kitu* auksinius daiktus, ir vįsas kitas lietuviškas kny-j.of, kaip th'jbiil.'ia taip ir svietiškas. Taį'igj yra didelis pa- sirinkimas gramafoiiu iv rekordų. Ci-j paminėsiu tik kelįs: / /y t" ... 

Columbia ilufatiola 
lį^nciati- jiaroifyta ant 
pnvcisliAio j ra |ii- 
giausi prekėje C n- 
lumbios išdrlilii in- 
strumcnti). Turi aiV- 
ktj ir švel'.-j buka 
ir Rrajina 10 ir 12 
colinius recordus. 

KAINA $18.00 
Cohimhia' Cira- 
fonola, tokia, 
kaip ant pa- 
veikslo, yra an- 
tra pi^Busia 
prekėje. Kaina 

$30.00 

Neturi nusiminti, 
idant ne guli išgirsti 
balso garsiausių svie- 
to artistų, loidaiici 
jie nf atsilanko jū- 
sų Kyvcni'iio vietoje. 
Nusipirk jitQ ('.ra- 

I fanolij i" kurio gali 
išjrirsti visų artistų 
balnis koki: tik no- 

\f • tn a n rvAn lr 1<a,ln "ari. 

Kaint$45.00^iįnarioo,drus.2 co. 

Rekordų yra visnkių įvai- 
riausii) liotiiviikų, rinkų. 
It-tikiški). angliikų ir t: t: 
Kaina po 73c. Kiekvienam 
pareikalavus pasiun'iu kata- 

E 2.156 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis tęka. E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kov<». E 1169 Eina farsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė 3350 Naujoji Gadyfiė.' Dainus. 
36J4 Kur Upelis T»;ka. Šienapjūtė. 
3625 Sudiev Lietuva. Miškas Ūžia. 
J626 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

Nauji ftirkordai 
E 3796 Eisiu Mamai pasakysiu ir Bernužėli nesvoliok: 
H Vilniaus I'olka ir Tamsioji Naktis, valsas. 
E 3796 Kur Vėjau Pučia ir Esu Garsingas Vyras. 
E 3796 Jau kad aš Augau ir įia Nedėlėlę 

Norint pinigus fialit prisiųst i'.kalnu, arba užmokėti tavora prjjinant. 

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

Littie 
American s 
Do your bit 

Eat Cornmeal mush- 
Oatmeal- Corn. flakgs- 
Hominy ancl rice with- 
milk^ Eat no whea.t ceveals. 
Leave nothing^onyour plzte. 
united statės Foon administrątion 

Starveti Rock State Parfc 
~ 

(išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 
VIDURVAKARIŲ STEBUKLINGASI S GAMTOS KRAŠTAS. 

Atsidarė nuo Gegulės I mos ii i Spalio 20tai 
istisai uaektrikinis Kelia? 
fl* "S *7Bukietas j ten ir utĮf^l v:> 
tp f Į 3 lintčli.ii tiesiu keli.. in:n 

Chicaao Archer A ve. r.\- 
ctro Aye, Stoties ar Argo, 111. Ch'.ja- 
KO ir Juliet Elektriniu Gele7.i»''V;-\ 

Specialiai Būriai 
—l^rikieta- ten i(- ;ttĮ!al tuu 

JĮkl *>|l>aėlu keliu būriams iš pen 
▼ ••**"cių dešimtų (50) imonitj, ar 

(Saugiau. 
Elek^rikiniu ir Gariniu Keliu 
AA JQTikietas j ten ir atgal sep- 
(fl£a(fQtintadieniais ir Šventadieniais 
* taipgi būriais iš penkių 

ar daugiau imonių šiokiomis dienomis. 
Sita žema kelionės kaina galima gauti 
vartojant paprast* tiki eta į Jolieta. 111. 
C. ft A., A. T. & S. F., ar C. R. 
I. & P. geležinkeliais. 

Rock Island turi paskirta traukini ii 
Chicago 7:30 vai. ryto ir 9:30 vai. ry- 
to; iŠ Englewoodo ~:15 vai. ryto ir 
9:15 vai. ryto, pasiekintj Jolieta, 111- 
8:30 ir 10:00 vai. ryto. 

Julkta apleidžia 9:05 vai. ryto ir 
10:20 vai. ryto pasiekdamas Starved 
Rock 11:00 vai. ryto ir 12:20 vai. die- 
lOS. 

Grįžtant apleidžia Starved Rock 5:19 
vai. i>o pietų ir Kock Island geležinke- 
liu priMiva Ciiieagon 9:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Eks- 
kursijos 

[Trečiadieniais, šeštadieniais 
|ir septintadieniais kas savai- 
tė nuo Gegužio 15 d. iki 

Rugsėjo 30 d. taipgi šventadieniais ir 

sulyi? spccialo susitaikymo. \ ie:">s 'lie- 
ros kelionė. Šešios valandos Rocke. 

Kreipkitės i Chicago Travel Kurnu, 
111 "'«t Adams St., Telephone Cen- 
.rat 3505. 

Archer A ve. Stotis, 
\ orėdami nuvažiuoti i Archer Ave. 

Stotį, paimk pietų linkui einantį tram- 
vajų State gatve nr Archer Ave., pa. 
žymėta "Archer-Cicero," ar persikelfc 
ant šito tramvajaus nuo kiekvienos 

I perkertamųjų linijų. 

i $4 

Artesnėms Žinioms Rašyk: 
CHICAGO, OTTAVVA & PEORIA RY. 

JOLIET. ILL., Arba Telefonuok McKinley 2795 

c WAR SAVINGS STAMPS 
I8SUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

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

Jus galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stump 

Ju s ų pretorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yrii »hisu Priederme! Tuomi Sučėtdysit 
Gyvastis! Tuomi Laimes šią Karę! 

Visiems žingeidu žinoti 

Užsisa kkite knyga, vardu: 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai išėjo iš spaudos gar- 

saus francuzu rašėjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios rūšies kariškos ma- 
šinos. Apie vandens vagilių 
atliekamus darbus. Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- 
la kitus laivus apvagia juos 
ir visą turtą vežasi su savim 
į namus, kuriuos turi pasista- 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 
vena tikruose palociuose. pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą. 
Jus neisit gult iki neužbaigsite. 

Mylintieji skaityti, įgykite tą knygą, o Jųs 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., Ctiicap, II!, 
"LIETUVA". 

Cia prisiunčiu $ :/. ką malonėsite prisiimti man 
"Lietuvos" išleistą knygą; "Vėliavos Akyvniz^lojc. 
Vardas Adresas 

Miestas 



MNEUINIOS. 

GERAI. KUN. PAKALNI! 
Pereitą ketvergę Chicagos ukra- 

jiniečiai sušaukė mitingą "suvieni- 
jimui visu slavu." buvo, žinomu J 
ir lenkai. Šitą progą jie ir šiaip ir 

per savo laikraščius mėgina iš- 
naudoti savo naudai -♦parodymui, 
Luk ir ukrajiniečiai prie jų glau- 
džiasi, kas, žinoma, yra neteisybė. 

Apart kitų kalbėtojų šiame su- 

sirinkime imk tu ir pasipainiok 
lietuviui, kuti. Pakalniui. Na, ši- 
tas kabėto jas ėmė ir prisiminė, 
kad "Lenkija prievarta pasisavino 
<au Lietuvą ir Ukrajiną, o vė- 
lla-.'.is kuomet Lenkija pakliuvo Į 
nelaisvę, tai ir lietuvius paskui 
save nutraukC ten pat." 

Lenkų laikraščiai labai neužga- 
nėdinti, kad šisai kalbėtojas to 

V:oj \r«ftt.loj, kuomet lenkai vi- 
sam pasaulini mėgina apdumti akis 
;avo geradėjystėmis, ėmė ir pa- 
;akė teisybės žodį, primindamas 
tuomi ponams lenkams, k'ad lietu- 
viai gerai supranta, apie ką len- 
Mškcnu gegutėms einasi. 

Papeikęs kun. Pakalni už "ne- 
ii'okčjimą susivaldyti," lenkų dien- 
raštis sako: 

"Neuisimirškit, ponai Lietu- 
vi;^ ir žinokit apie tai, kad 

Lenkija niekam nenori antmesti 
.savo valdymo [Oi, norėtu, kad 
tik galėtu]. Lenkai, kaipo lai- 

svę mylinti tauta ir dabar už 

tą laisvę kovojanti, geidžia lai- 
svės ne tik Lenkijai, ar vi sienas 
slavams bet visoms tautonls. 

Taigi bereikalinga yra UiitnC\ po- 
nai Lietuviai, nes Lenkija ko- 

voja tik už tai, kas yra lenkiš- 
ko 11 »et bėda tame, kad, anot 

jit, ir Lietuva yra lenkiška | ; 

ji nenori imti po s?vo globa tu. 
kurie už tą globą ją apsjr.uclč" 
[Eikit jus po biesų sau su sa- 

vo "globa"]. 

fierai, kai kun. Pakalnis tin- 

kamoj formoj ponams lenkams 

priminė, kad jie, ž: urėdam i j Lie- 

tuvą, bereikalingai sau seilių ne- 

rytų. 
Chicagietis. 

Iačjo kariumenėn. Pereitą ket- 

vergą, gegužio 30 <1. išėjo ka- 
riumenėn Lieonas Miežinis, ge- 
rai žinomas tarpe jaunimo Chica- 

goje, nes per keletą metų dar- 
bavosi birutiečiams. P.uvo 'P. M 
D. nartu ir Lietuvos Jaunimo 
Kliubo.. Išleisti ji susirinko bū- 
relis pažįstamu iš Chicago-? ir 

Racino, W:s. 

KaF'clionas Jonaitis. Parna- 
sai Leitenantas. kun. Jurgis F. 

Jonaitis, pereitą stfhatą ;tis t.-.jęs 
Chicagoje, atsilankė taingi '"Lie- 
tuvos" redakcijoj. 

Leitenantas Jonaitis pasek- 
mingai užbaigė kapelionų kur- 

sus Omp Tavloir, Louisvillc, 
Ky.; gegužio 20 d. gavo Pirmo- 

jo Leitenanto rangą ir tapo pri- 
skirtas kn-oelir nu prie 89-tos Di- 

vizijos Camp Funstone, Kanf.a? 

valstijoj, kur jis turi statytis 
tarnystėn birželio 12 d. 

Tuo tarpu, gavęs porą savai- 

čių pasiisio, Leit. Jonaitis girjž- 
ta atlankyti So. Omahą, kur jis 
pirmiaus klebonavo lietuvių pa- 

rapijoj. 
Kiek m^s žinome. Leit. Jo- 

naitis yra vienatinis iiki šiolei 

lietuvys kunigas, liuosnoriai pa- 

stojusis tarnauti Pėdei Šamui. 

Jis tikisi netrukus išvažiuoti Į j 
Fcancuziją. j 

ĮVAIRUMAI. 
— Pereito; subntos numery j 

amerikonų laikraščio "Chicago 
Daily News" tilpo ilgokag p. J. 
Hertm'anavičiaus straipsnis apie 
Lietuvą. Pamatinė straipsnio min- 

tis yra ta. «kad Lietuvos gyven- 

tojai, nežiūrint kokiomis kalbomis 

jie kalbėtu, ar kokius kilus skirtu- 

mus turėtu, yra ne kas kitas, kai 

lietuviai, Lietuvos valstybės pilie- 
čiai ir kad tokia Lietuva sudarytu 
pusėtinai galingą viešpatiją. 

Lenkų laikraščiai, tai pamatę, 
pusėtinai pasipurtė: jie mr-t skai- 
to sulenkėjusius lietuvius lcnVais. 

Keletas chicagiečių, daugiau- 
r*ai rėmėjų "Lietuvos" dienraščio 

organizacijos, susimetę, išpyškino 
Philadelphijon telegramą su pa- 

sveikinimu Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje ir sykiu nusiuntė $y5. 

atikų, skrdami jas Lietuvos Nc- 
prigultnvbčs 1*\ lultii. 

Telegratno turinys yra sekan- 
tis : 

Dirbkit, yyrai, taip, kad ir VU- 
nuje, N'epriguimiiigoj Lietuvoj, 
greitai susilauktum lokio pi.t gra- 

£*ei;no. Lai gyvuoja S. L. A. 
ir NVprigulmlnga Lietuva. Sykiu 
siunčiam $75.00 aukų, skirdami 
Lietuvos Neprigulmybės Fondui. 
"Lietuvos" Dienraščio Komisija ir 

Chicagiečiu Būrys. 

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

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

S evera's 
Kidney and Llver Remedy 

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

Kaštuoja 75 ct. ir $1.25. 
Parsiduoda visur aptiekoso. 

KAS' NORS APIE KĄ 
MISLINT. 

Jeigu jus kenčiate dėl vi iu- 
riu uictvarkuino, nevirškiuimo 
galvos skaudėjimo r 1.1, tuo- 
met tas yra kiekvienam labai ai- 

šku, kad 'kad vaistas kuris viriš- 
<ai išvalys vidurius ir tuom ;>a- 
jiu laiku sustiprinta virškinimo 
systėtną turi paliuosuot nuo kan- 
kinimo. 
Frinerio Amerikoniško Kartau 
Vyno I-'liksiras susideda iš kar- 
.'iu žinomu medicinoje svarb'u 
žiedu, kurie išvalo vid.irius ir 

raudonojo vyno. kuris sustipri- 
ia systema. Tai yra garsus 
aistas ir jus busite "patenkinti 

<uomi. 
Medrkalis mėnraštis rašo ge- 

gužio laidinyje: "Tas yra gera. 
kas išeina iš Triumo labarato- 
iju". Kaina $1.10 aptiekose- 

''rinerio Linimcntas yra ne- 

sulyginamas flC-1 eumatizmo, 'ne- 

uralgijos, strėnų gėlimo, išsina- 
rinimuose. nuvargusioms kojoms 
:r 1.1. 35 ir 65c. aptietkose, per' 
'•assi 45 i 75c. — 

Joseph Triner Company, 1333" 
1343 So. Ashland A ve., Chica-! 

Iii. 

Telefoną* ARMITAGE 934 

DR. A J. KARALIUS 
G_ydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisencjusias 
ir Lytir^as. 

2121 N. VVESTCRN AVR 

CM1CAGO, 1LL. 

Dk. O, C. H EI N E 
DANTISTAS 

OFiSAS: Kamp. 31 ir So. HalstedSt. 
8jm mas virs Aptiekos). CHICA60. 

K. ^ 

Phone Canal 5395 

J. G. MEZLA1SZKIS 
(] mcraHs 

Kontraktorius ir Namu Sfatejas 
2123 W. 2Drd ST. CHICAGO 

Didžiausia ir naudingiausia 
laikraštis. 

Neužsiima barnCmis nū pole- 
mikomis. 

Talpina daug žinių. 
Talpina daug n.okslirkų ir pa- 

m'-kynaneiu straipsniu. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam lietuviui ir lietuvei. 
Tik $'2.0i) metams. 
Kanadoj ir -Mexikoj 52.00. 
Kitose čalyse ?!5.00. 

Ant p įžiuro ? vienar. No. Dykai. 
„DIRVA" 

JG04 ST. uUiK AYE CU.VELAN0.OH<O 

DYKAI PATRUKUSIEMS 
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai išmėginimui Plapao 

Nereikalinga Visa Gyvenimą Nešiot Eover.i Trues 
'siti duoanun pri i.ilymai yra padarylou p(T 

lirniloj;) stebukl-iifTOJ "visi) dieni) ir iiaUtj" 
dirbančios metodo*, kuri bu* vartojama nti- 
taisymui ir gustipriniuuii inipilpnSjusiii mu- 
skulų ir nusikratymui sUauiliių 'iVuas, bei 
reikj.le pnvojinuų operacijų. 

"U" yra atsakančiai nutaiklntn. pnduSkn!- tė tokiam vartojimui, kad nulaikiui Hermai 
rrificc ir taipgi prilaiko vidurių dalin, kad 
pastarosios neito Suverti) ( lauko pusę. l'a- duūkaiti'M yra mervuaras. šiame ri'/i-rvuu- 
ri» yra atobčtinas nnusiiiantis nusitraukianti* mcdika'ua. Kaip grtii. Sis mvdikclaa nsti Itunn 

MOKAT NEREIKIA 
I'irmiems .">000 ken- 

čiančių, kurio atsi- 
šauk!) ima Mr. Stunrt, 
b-.ia išsiųsta ultekti- 
iuij skaitlius rian:.o, 
be užmokeanio. kad 
davus jiem procą |fe- 
rai iamėcint juoa. Jųs 
nieko nemokOalte ui 

iSničifinimą Flii- 
j>ao nė dabar, nž vė- 
liaus. 

NEP.EVARTOK 
TKUSH 

Tnip, nebevnrtok j{. 
Iš savo paties patyri- 
mo jga tinote, kad 
Trusa vien tik jra ne- 
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie- 
nai. Ir ta* gaišina 
juaų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuMai bdiriot, kodėl 
tad jųa turi' *mėt jj dėvStf žtai yru ce- 

iiaSi 
fflL 

nįmtt 
smctvmiADKtsivi 

TOHC'JfiE UI 
PliPAD-PAD 
rmriom 
un maumu 
MPimoco*- ( 
nmtYAMJCD 
MMraHSNf) 

sušildytai, jut pasi« 
leidia ir iirina pro 
muin «kyItitę, kuri y- 
ru pažymiu su raide 
"C" ir yra i>uimtau 
jor itiužiu oiIoh sky- 
utfld, kad bi;drutinuB 

įuuilpnėjusiua muskij- Ina il* veiki:', nnt ui- 
izryrM) vkyiuč'.u. 

"K" yra tai ilcneis 
rLAPAC-I'AD galus, 
kuri:; tir.i but prili- 
pinta* \\c: hiphonc- 
ncptl'.oilr.r.t taip pa- 
vadinto Irame work 
dalies' ilrokuoiant, 

1;-<1 rcikai.nsrj 
•t'pruir.Q ir purum* 
iPTiAPAO-FAD. 
Išmėgink Tr.tai 
Mano Kačtciu 
AS nn'lvi jun prU 

roilyt p.-Ca sa k-.i- 
taii, kuil jųu salite 
poriralCu oavo ;>atru- 

įi-usu Kelias, kurj JU3 galite dyka! ur.u-int. 
VARTOTAS DVEJOPAII REIKALUI 

Firmas: Pirmiausia ir cvarblousid fiokli 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulu odantj įtaū.i tc.';> 
vadinamu Plapao, kuris yra tiuaimniini^i pa- 
vidale ir paimtas drauge nu in^rcdicntaii 
medikalea majt-j yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa- 
Prastoj jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite likėticj trūkio pranykimo. 

Antras: Pats būdamas padarytu limpan- 
čiu, kad nulaikius nuo slankiojimo paduLkai- 
tv. yra prirodęs, osija svarbiu dalyku išnaiki- 
nime patrūkimo, l.o Truas ne~ali padaryt. 

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
rieta} vriei oficicriun, kad PLAPAO-PAD3 
išgydė jų patruk iraus, tuH iš jų turėjo tun- 
kias ir Bena* patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

Pastebėtina vpatybf PLAPAO-PAD įrody- 
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpų 
aikij upUikomos pauekmėa. 

Tns yra todcl, kad veikrr.7; yra nepaliau- 
janti—nnktj ir diena kiaurai per 24 valan- 
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, r.ci 
skaudėjimo. Dar n; -irt to minutė-po-rainu- 
tei, kuomet jųs atliekate dienon ttuvo dar- 
bus—dagi ir r.iiegnnt Si atebuklinga tryduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
r.auja gyvybę ir ctiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad pridrr-.r.iai atlikus jiems pa- 
vertą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie- 
iojo, bc pogelbcj truau, bei kitų jam panaSių. 

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA 
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-P.Td 

veikia, gali but lengvai iSroknotu*, patėmi- 
jant draugo einančiu iliujf.acij.j ir skaitant 
sekanti '{dėstymų. 

_ 
PLAPAO-PAD yra padaryto iš stiprio.?, iš- 

sitempiamos materijo' "K", kuri* yra pritai- 
kytas prie kuno krutėjimų ir viu'iko titnagu- 
ino jj dJvėt. Jo vidur.'i yra limpantis (nori 
dune skiriasi nuo limpančio plasterlo), kad 
:.psaurojn* paduikaltf "II" nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikns vietos). 

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD tralas, 
kurio prispaudžia sunykusius, nusilpr.ėjusius 
m\i:.kulus, kad juuj sulaikius nuo Via tolyn 
besisllnkinio. 

»> ><J. 
Kuomet silpni muskului utgauj uavo stip- 

ru;:^ ir tamprumų— 
Ir, cLauCų, pavojingi iSti- 

fc ilrnai pyanylal"— 
lr tai baiaua slogute ncsucriZtsmtl pra- nyl: įla— 
Ir jųj atrrnusita oavo cma~u:n:j, cyv-m:;, energijų, Btipr.::nq—■ 
Ir jij> atruuoto ir jaučiato ccr'.au v'iam;- 

■ iikai ir jusi) draugai putOmija jūsų pagerč- į.aij pasirodymų— Tuomet jųs žinosite, kad jūsų trukia yra rpi'culčtaa ir jųj tirdinrai džkavo-ite muii 
už tslipru parar.inimą priimt DAliAlt ii ete* 
IjukHntrų uldykų iSmf^inlr.ių. 
Kaišyk Šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyki) Išmėginimo. 
Pats ypatiikai iimCrink jo vertę. Nesiųsk pinigų, ui Dykai limėginiir.ą, l'lapao nieko juntu nekaSluoja, npart to, jis juma gnli 

pagražint cveikuty, kuri daug vertesnė, negu žibantis aukuas. Priiai!: h į dyl ui "limėg !- ni;uų" iirjdien ir jųs buaite linksimi, kol tik gyvensite, pasinaudoję f. i a pro-... HaSykito atvirutę, ar! a Jpildyi.ite kuponų šiandien ir grjitanria krasa jiĮJ aplr.I'-yaitc iiaiigin!- inui dykai l'lapao si. prlditLu M r. Stuait'o 48 puslapių kr.yrutę apie pat/uki:n, talpi- nančia infort.-.ucijr.i apie br.dų, kurj bu\o apdovanotas aukihi.'u nu daliumi Ryme ir su 
diplumu Crand I*rix Pcryžiuje, kuris buj rankose "kiekvieno kenčiančio ruo iio ba> 
naus uiffavimo. Jei"U jų turite patrukusi draugę, pasakykite jam apie ši dideli pasiū- lymą. 

S,000 skaitytojų gal5« paut *1 išmėginimo dykai. Atsiliepimas, yra t'.noma, bui per- vlrč'jant'.j. Kad netapt apvilta, raiykito DA1JAR. 

PTŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Inc. 

Block 2" i J* St. Louis, Mo. 
DyLai Iimccinimui Plnpao ir Mr. Stuarto 

Kuyira apio Patrukusiu. 

Vardas 

A<!ro»as 
CrjžUnlI Vrasi* elnei dykai iiniėff. Plapao 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią savaitrašti 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
instešgta 1886 (n. 

,,Vienybę Lici." privalo skait;"1' kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. 
,,Vienybė Liet." talpioj mokslišk.r, ir pptnokinančiut; straipsnius. 

PRENUMERATA MįrAMą;, 
Suvienytose Valstijose.. .$2.00: pusei melų $1.00. 
Canaiiojc 2.50; pur.ei metu $1.25. 
Kitose viešpatystėse Z 00;,pusei metų $1.50. 

Pažiu ijimui siunčiamo vlenjj numerį dovanai,,ir knygų kutalogą. DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ VISOKIŲ KNYU^. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120—124 GHAND ST., BROOKLYN, N. Y. | 

LIETUVI! 
ATMINK SAVO VAaBSTANClUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA UADA-ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per Central! Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus 
Į Lietuvą, ir Jsirašyk Į nuolatiniu Lietuvos Šelpėjų skaliiiĮ. 

Iškirpk Kuponą ir įrafys kas reikia siųs/: su savo Auka T.' 
i Komitetą šiuo adresu: 

THE LITI1UAN1AN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth A ve. New York City : : : : : : * 

'Ojfnčii' $ aidų niihentijusiėin# nuo ht- 
v 

ri'H. Prie to prisižadu kas mėnuo aiifomh per 
(\ n f ralį Komitetų po S palvi tik hm rei- 
kala* tilpti mušu vienaenrius Tėcyntje. 

Parašas 

ir 

Adresas 

is Francuzu Kalbos 
Užsirašyk^Amerikos Lietuvį",kuriame ra- 
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Tai^i dabar k;) tik prasideda Francuzu Kalbos Lekcijos,labui nau- 
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypa tingui jau- 
niems, kuriems £nl atseis Fruncijoj būti, visiems kareiviams nau- 
dinga užsirašyti "Amerikos Lietuvį" $2 00 metams. 

"AMERIKOS LIETUVIS" 
15 Millbury Street, U orcester, Mass. 

lilMEMBER THF DAYS 

itONDAY-^S 
1UESM- 

Koncertinų Išdirbystė 

Pearl Queen Koncortlna » 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Musų krautuvė—viena iš didžiausią Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kaiti;}, kur kitur taip ne- 

bausi. M'aisinėlių laiškams drukuoti ir ofi>o dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
siu, armonikų rusiškų ir 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-ženklj gaus kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave., : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

Ne vienas svetimtautis yra 
klausęs Jusų: 

Kas Yra Lietuviai 
Ar Jųs Galėjote Jam Atsakyti 

'.augeliui lietuvių trūksta angliĮ kalbos, idant atsakius Į tą klausima. 1 odei 'kiekvienas išmintingas lietuvis turėtų išmokti bent tiek angliškai, kad ga- lėtų kalbėti ir kiti suprastų jo kalbą. 
Geriausias būdas išmokti yra per žodyną, kuriame yra išaiškinta an 

£'li>ki žodžiai lietuviškoj kalboj. Tą viską jus. rasite šiame šaltinyje, "Lietuvos išleistame žodyne. 

ŽODYNAS 

yra vieninteli« 

vadovas, su 

kurio pagelba 

galima labai 

trumpii laiku 

išmokti angliškai 

kaibėti 

Išmokite iš jo viena žodi kasdien. Arba. sakysime, <lu žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metų turėsite 700 žodžių apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kto kalba, ir palįs galėsite savo mintį išreikšti be jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtų suprasti. IR TAI GALITE PADARY TI NAMIE. Nereikia nie- 
kur važinėti. Knyga aplanko jus, o Jus vakarais scmiate 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 St., Chicago, III. 
"LIETUVA". 

Čia prisiunčiu $ M; malonėkite prisiųsti mm 

"Lietuvos'* išleistą ŽODYNĄ. 
Vardas Adresas 

FOOD 
MII WIN 

THE 

FRIDįAY 
OKE M UAL 

WHEATIESS 
\1TE NO HUKAU OIMJUJUS. 
EASlia Ull tUUAklAST ioo»n 
CONTAI 4INO WUTJCT 

EAT 
CORN 

SAVE 
WHEAT 
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