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Kruvinas buntas prieš bolševikus 
Maskvoje—Amerika rengiasi prie 

svarbaus žingsnio Rusijoj. 

Francuzat stumia vokiečius atgal.— 
Albanijoj talkininkai pradėjo ofensy- 

vą ir paėmė 1,300 belaisvių. 

Von Kuehlmann rezignavo. 
1.—Truc translation filed with thc postmastci 
at Chicago, 111., on 111 h <lay o( July, 
1918, as rcąuired by the act of October o, 
1917. 

UŽMUŠĖ VOKIETIJOS 
AMBASADORIŲ MASKVOJ. 

Paryžius, liepos 7 d,— Gen. 
grafas von Mirbach, \*okietij<js 
ambasadorius Rusijoj, prie bol- 
ševikiškos valdžios Maskvoje, 
tapo užmuštas, kaip apie tai 
pranešė Havaso agentūra, ga- 
vusi žinią iš Berlino. 

Mikalojus Leninas, ibolševiš- 
kas Rusijos .premieras, nusiuntė 
sekantį pranešimą M. Joffe, bol- 
ševikų ininisteriui lierline, apie 
grafo von Mii'bach užmušimą: 

"Du nežinomi asmenįs įėjo 
j Vokiškąją ambasadą antrą 
valandą šiądien (subatoj) po 
•pietų, turėdami su savim, do- 
kumentus nuo sipeciališko ko- 
miteto. Jie metė bombą ^ra- 
fo von Mirbach ofise, ^žei- 
sdami jį taip sunkiai, kad jis 
mirė. 

"Atstovai (bolševiškos) val- 
džios tuojaus atsilankė amba- 

sadoj ir išreiškė pasipiktini- 
mą tokiu pasielgimu, kurį jie 
skaitė politišku manevru, idant 
iššaukti "trubelį". Valdžia da- 
ro visus žingsnius žmogžudžiu 
suradimui ir patraukimui jtj 
prieš revoliucijinj tribunalą. 

"Extra priemonės tapo pa- 

darytos apsaugojimui vokiš- 
kos ambasados ir .piliečių. 
Valdžia prašo jus išreikšti 

Vokietijos valdžiai Rusijos 
(bolševikiškos] vaidžios pasi- 
piktinimą ir perduoti užuojau- 
tą velionio grafo šeimynai." 
Kaip tik tapo gautos žinios 

apie vokiško ambasadoriaus už- 

mušimą, bolševikų užrubež'c 
ministeris Cičerini ir jo assis- 
tentas Karakhan nuvyko Į vo- 

kišką ambasadą Maskvoje ir iš- 
reiškė pasigailėjimą ir pasipik- 
tinimą bolševikų valdžios vardu 

Užmušėjų vardų nesusekta, nei- 

gi jų suareštuoti nepasisekė. 
Kuomet jie užpuolė ant gra- 

fo von Mirbach, ambasadoj bu 
vo Herr Ritzler, ambasados pa 
tarėjas, ir dar vienas vok;ika> 
oficieras. Nei vienas iš jų ne 

tapo nes sužeistas. 
Von Mirbach buvo veiklu: 

vedime derybų tarp Vokietijos 
ir bolševikų. Pirmiaus jis b-uve 
vokišku ministeriu Grekijoj 
Bolševikai pereitą balandžio mė 

nesj, sutiko, idant jis butų pa 
skirtas vokišku atnibasadoriun 

Rusijoj. Telegramai, atėjusi! 
gegužio mėnesyj, pranešė, ka< 
vokiškas ambasaddius pastati 
tokius reikalavirajus, kad Rusij; 

beveik pavirstų j vokišką kolio- 
niją. 

Gegužio 27 d. bolševikų val- 
džia sutiko, idant von Mirbach 
butų tarpininku tarp Rusijos ir 
už-Kaukazio valdžios. Gegužio 
31 d. von Mirbach išgavo nuo 

bolševikų sutikimą užvedimui 
taikos derybų tarp bolševikų ir 
Finliandijos. 

Grafas von Mirbach buvo gi-į 
męs 27 d. birželio 1839 m. Jiš 
pastojo armijon, bet po trijų 
metų jis pradėjo mokintis ad- 
vokatūros. 1886 metais jis liko 
reichstago nariu ir 'buvo skai- 
tomas vienu iš iškalbingiausių 
atstovų agrarų partijos. 

Į-—Trur eranslatinn fil<vl with thc postmastcr 
.it Chicago, III., on llth day of July, 

; 10IR, a.s rcquircd hy the act of Octeber 6 

j 1917. 

BOLŠEVIKAI LIEPIA SUKI- 
I LĖLIUS "SUŠAUDYTI ANT 

VIETOo". 
Londonas, liepos 8 d.—Žinios, 

ateinančios iš įvairių šaltinių, 
nurodinėja, kad sykiu su von 

Mirbacho užmušimi \faskvoje 
uvo kilusi pusėtina revoliucija 

prieš bolševikus, 
Rusu be vielinis telegramas 

rane.ša, kad sukilimas dabar 
jau esąs pilnai apveiktas, o šio 
telcgramo tonas nurodo, kad 
apveikimas buvo padarytas su 

nepaprastu žiaurumu. 
Bolševikų valdžia išdavė pri- 

sakymą, kad visi, kurie parodys 
mažiausį pasipriešinimu bolše- 
vikams, butų "r-ušauti ant vie- 
tos". 

Rusiškas bevielinis telegramas 
paleido taipgi sekančią žinią, 
po kuria pasirašo M. Aralov, 
vvriausis Mas'kvos bolševikiškas 
komisijonierius: 

"Social-revoliucijonieriai, per 
apgavystę, užgriebė kelioms 
valandom^ nedidelę dalj Mas- 
kvos ir valdžios telegrafišką 
ofisą, iš kur jie išleido ne- 

teisingus 'pranešimus apie nu- 

vertimą sovietų iMaskvoje. 
AŠ turiu garbę pranešti, kad 
sukilimas tapo padarytas bū- 
rio vištagalvių kvailiu ir tapo 
lengvai nustelbtas Maskvos 
garnizono kareivių. Sukilėliai 
tapo areštuoti ir tvarka tapo 

> sugrąžinta." 
» Nikalojus Leninas mėgina ui- 

glostyti vokiečius, paskirdamas 
■ "nepaprastą tyrinėjimo komisi- 
■ ją", ištyrimui von Mirbacho už- 
i mušystės. Komisijos pirminin- 

ku paskirta "draugas Peters." 
I, Tuo tarpu Berlinas daro, ką 
: tik gali, idant iš von Mirbacho 
i į už mušystės padaryti galimai 

i svaii)iausį dalyką. Vokietijos 
oficialis pranešimas apie užmu- 
šystv, baigiasi sekančiais žo- 
džiais : 

"įpreliminario tyrinėjimo ipa- 
sekmčs leidžia 111 ri. kad agen- 
tai, esantieji talkininkų tarny- 
stėj, yra įtraukti j šitą aferq." 

Keletas šimtų rusų, jų skait- 
liuje ir socufl-revoliucijonierių 
vadas Alexandrovič, tapo areš- 
tuoti Maskvoje. 

Sulyg pusiau-oiieialės \Volfo 
biuro telegramos, išsiųstos iš 
Maskvos nedelioj, kontr-revoliu- 
cija prieš bolševikus Maskvoje 
yra rimta. Labai smarkus mū- 

šiai, sakoma, ciim ant gatvių 
tarp bolševikų kariutuenės ir 
social-revoliucijonierių. 

Visų šalių laikraščiai—taip 
vokiški, kapi ir talkininkų šaly- 
se,—yra tos nuomonės kad labai 
svarbus atsitikimai išsivystis iš 
von Mirbacho užmušystės. Ma- 
noma net, kad Vokietija trauks 
Maskvon. 

3—Triic translation filcd with thc ;>>i-lmastei 
at Chicapo. III.. 011 llili įlay of July. iyM>, as reąuirtd by thc aci of Ocltbc: 1911. 

DARYS KĄ NORS SU 
RUSIJA. 

Washington, D. C., liepos 10 
d.—Amerika ir talkininkai ne- 
trukus nutars, kas daryti su Ru- 
sija. Washingtone prezidentas 
VVilson kasdien laiko konfere-nr 
cijas su talkininku ambasado- 
riais ir manoma, kad Amerikos 
nutarimas jau padarytas. 

Nors oficialio pranešimo apie 
tai dar neišduodama, bet sa- 

kojna, kad plianas sulyg Ru- 
sijos yra toks: Amerika su tal- 
kininkais siųs komisiją ir me- 

džiagišką pagelbą Rusijon, bet 
sykiu siųs ir stiprias kariškas 
jiegas tų komisijų apsaugojimui 
ir kad siunčiama medžiagiška 
pagelba nepatektų vokiečiams. 

4—True translation filed with thc jmstuiastcr 
at Chicaflo, III., on 11 th day of July, 1918, «• rcąuircd b y the *ct of October 6 
i»ir. 

ANT VAKARŲ FRO ITO. 
Londonas, liepos 10 d.—Ant 

vakaru fronto, kur bile diena 
laukiama didelio vokiečių už- 

puolimo, pereitą savaitę nebuvo 
didelių permainų. Mažesniuose 
vietiniuose mūšiuose talkininkai 
atkartjtinai turėjo laimėjimų. 

Vakar francuzų kariumenč nu- 

vertė vokiečius čiel? mylią at- 

gal ant dviejų m; 1 iii fronto į 
piet-rycius nuo Montdidier. Lai- 
ke šitos svarbios pirmynžengos 
francuzai užgriebė 530 belaisvių 
ir 30 kulkas vaidžių. 

5—True translation f iled with thc postinastcr 
at Chicago, III., on 11 th (lay nf July, 1918, ar> requir«rj by thc act ot Octcbcr t> 
1917. 

TALKININKAI PAIMA 1,300 
BELAISVIŲ ALBANIJOJ. 
Rymas, liepos 8 d.—Italų ir 

francuzų kariumenė Albanijoj, 
Balkanuose, pereitą subatą pra- 
dėjo ofensyvą tarp Adriatiko jū- 
rių ir Tomorica klonio, kaip 
apie tai skelbia oficialis italų 
pranešimas. Mušis dar vis te- 
beeina pilnu smarkumu ir pa- 
sekmingai talkininkams einas. 
Daugiaus negu 1,300 belaisvių 
čia pakliuvo į talkininkų rankas. 

6—Truc translotion filcd with thc postmastcr 
lit Chicago, 111., on llth day nf July. 
1918, as required by thc act ot Octebcr 6 
!5>17. 

KUEHLMANAS REZIGNAVO. 
Paryžius, liepos 10 d.—Pra- 

nešama, kad rokietijos užrube- 
žio reikalų ministeris von. Ku- 
ehlmann rezignavo : kaizeris 
rezignaciją priėmjė. Manoma, 
kad admirolas von Hintze, esan- 

tis ministeriu Danijoj, užims jo 
vietą. 

7—True translation filed with thc postmaslrr 
<at Chicago. III., on llth dny nf July. 1918, a* reąuii d by thc act of 0> (f'^r r> 
1917. 

PAeMĖ 5,000 BELAISVIŲ. 
Londonas, liepos 5 d.—Laike 

paskutinės sąvaitės, besibaigian- 
čios šiądien, talkininkai ant va- 
karinio fronto paėmė daugiau 

negu 5,000 belaisvių. Visa eilė 
mažesnių kariškų operacijų taip- 
gi davė progą talkininkams už- 
imti keletą svarbių strategiškų 
pozicijų. 

J Kad talkininkai turi viršinyby 
ore, tai tas pasirodo jau vien tik 

, iš to, kad laike paskutines są- 

| 
vaitės vien tik ant anglų fronto 
tapo nušaiuta žemyn 173 vokiš- 
ki lakūnai, kuomet tik 36 ang- 
liški orlaiviai hepargrižo atgal. 
8—Truc trasslation filcd w|th thc jmstma^trr 
at Chicago, III., on lltli day of July, I9IH, as rt*quircd by thc act of Octehcr o 
1917. 

VOKIEČIAI GELBĖSIĄ 
AUSTRAMS. 

Paryžius, lie]>os 8 d. Sulyg ži- 
nios, pasiųstos iš Rymo laikraš- 
čiui T c mfjip s Vokietija pasiųs 
tris armijos korpusus austrams 
pagelbon. Šita kariumenė bus 
po vadovyste gen. von Bello\v, 
vyriausio aaistrų armijų vado 
prie italų fronto. 

Trentino provincijos geležin- 
keliai esą tapo pavesti vokiečių 
kontrolėn ir bus 'naudojami ien 
vokiečių kariumenės perveži- 
mui. Sakoma taip gi, kad vo- 

kiški pulkai bus pasiųsti Į kitas 
vietas sumuštų austrų parėmi-; 
m ui. 

0—Truc translation filcd with tiic postmaster 
at Chicago, III., 011 lltli day i>t J111y. 
at Chicago, 111., on 19tli (by of ltuir| 1917. 

ITALAI STUMIA AUSTRUS.1 
Rymas, liepos 7 d,—Per pen- 

kias dienas ėjo smarkus mušis 
tarp italų ir austrų netoli jta-į kos upės Piave j Adiatiko jūres, j 
Itaių generalis štabas apskelbė, j 
kad italai pilnai laimėjo, per-' 
mesdami austrus skersai Piave | 
ant kairiojo upjį,> kranto. 

"Šiądien, po penkių dienų 
mūšio— skelbia pranešimas, — 

priešas tapo nuverstas j kai- 
riąjį krantą inaujos Piavos. Už- 
griebimas visų pakraštinių pozi- 
cijų tarp Cap Silc ir Piave pa- 
didina Venecijos miesto saugu- 
mą. Nuo birželio 15 d. m y s; 
paėmėm nelaisvėn 523 aficierus 
ir 23,911 kareivių. 

Visa italų kariškoji medžiaga, Į 
kurią austrai buvo užgriebę lai- 
ke pirmo savo užpuolimo, npo j 
atgriebta atgal; apart to didelis! 
skaitlius austrų kanuolių ir ka- 
riškos medžiagos taipo užgrieb- i 
ta. Tame tarpe j italu rankas 
pakliuvo: 63 kanuolės, 65 tran- 
šejinės mortiros (trumpos ka- 
nuolės), 1,234 kulkasvaidžiai, 
37,105 šautuvai, -du orlaiviai, 
5,000,000 patr >niĮp tūkstančiai šo- 
vinių ir didelė daugybė kitokios 
medžiagos. 

10—Trne translation filcd wilh thc |>oitmaslct 
at Chicago, II!.. ori lltli day July. 191 R, as requircd by thc act of Octolier 6. 

MUŠIS MASKVOJE PO 
MIRBACHO UŽMUŠIMO. 
Wassington, D. C., liepos 8 d. 

—Mušis iškilo tarp bolševiku ir 
social-revoliucijotnerht 'po to, 
kaip vokiskas ambasadorius 
Maskvoje, von Mirbach tapo už- 
muštas. Apie tai (praneša ofi- 
cialė žinia iš Šveicarijos. Sulyg 
šios žinios, užmušėjai, išėję iš 
vokiškos ambasados pasislėpė 
namuose, kuriuos buvo užėmę 
social-revoliucijonieriai. Xamą 
saugoje aplink ipastatyti kulka- 
svaidžiai. Mūšio smulkmenos 
nėra ikišiolci žinomos. 

IS AMEBIKK 
11—True translation filed with tlie postmaster 
at Chicago, III., on Uth day of July, 1918, a.i icnuircd by tlie act of Octobcr 6, 1917. 

PREZIDENTO WILSONO 
KALBA IŠTIKIMYBĖS 

DIENOJE. 
Ištikimybės Dienoje, 4 <1. liepos 

prezidentas Wilson. laikydamas 
prakalbą svetimtautiškiems diplo- 
matams ir visų svetimgimiit pilie 

• čiii atstovams, apskelbė neprigul- 
'mybę ir paliuosavimą visu tautu 
nuo autokratiškos valdžios. Pra- 
kalbą prezidentes laikė Mount 
Yernon prie kape Jurgio \Yashing- 
touo, pirmo šios šalies prezidento, 
'ir šios šalies "»ėvo," ipo kurio va- 

dovyste Amerika įgijo laisvę. 
Prezidentas \Yilsonas, atsižvelg- 

damas j tai, k'cid visos tautos šią- 
dien yra sukilusios prieš autokra- 
tišką Vokietiją vardan laisvės, 

į kaip kad senovės Amerikos koiio- 
(nistai 142 metai atgal buvo sukilę 
prieš autokratišką tuomet Anglijos 
valdžią, nupiešė dabartinę kafę 
kai]>o revoliucijinę karę. 

"Dabar syki ant visados sa- 

kė prezidentas — privalo Imt 1111- 

spręsta tas, kas buvo nuspręsta 
Amerikai tais didžiais laikais, is 
kuriu šiądien męs imame sau į- 
kvėpimą." 

■Diplomatiški talkininkų šalių 
atstovai, kurie atvyko čia sykiu 
su prezidentu sulyig jo asme- 
niško pakvietimu, sudėjo vainikus 
ant gen. Washingtono kapo, tarsi 
tuomi išreikšdami, kad suvienytos 
talkininkų šalis yra vienybėje pa- 
siryžę nepadėti kardo patol, pakol 
jų tikslas nebus atsiektas taip. 
kaip Amerika anuomet atsiekė 
savo tikslą, (ii prezidentas Y'ilso- 
nas tą jų mintį aiškiai pairi ežė, 
sakydamas apie dabartini karės 
galą sekančiai: 

"Dviejų klausimų buti negali. 
Išrišimas privalo buti galutinas 
Nusileidimų nedali buti." 

Neabejoja apie Pergalę. 
Kad talkininkai turi įgyti ir įgys 

pergalę, apie tai prezidentas ne- 

abejoja, nes kalbos pabaigoje ji- 
tarė: 

"Apiakusieji Prūsijos valdonai 
sukėlė jiegas, kiirfas jie mažai 
pažino, — jiegas, kurios sykį su- 

keltos, niekados negali buti nu- 

trenktos atgal žemyn; nes jos 
[tos laisvo pasaulio jiegosj turi 
įkvėpimą ir tikslą, kivrie yra ne- 

mirtini." 
"Visi talkininkų tikslai, — sakė 

prezidentas — gali buti sutraukti 
ir paskelbti vienu sakiniu, būtent 

kad turi "viešpatauti įstatymas, 
besiremiantis valdomųjų sutikimu 
ir palaikomas žmonijos organizuo- 
ta nuomane," t. y. kad jokia tau- 

ta negali buti valdoma per prie- 
vartą, be jos sutikimo. 

Keturi taikos principai: 
Kaip kad Amerikos tėvai, skelb- 

dami Amerikos neprigųlmybės 
deklcraciją, išdėstė joj savo Pa- 

lies laisvės principus, taip prezi- 
dentas Wilsonas išdėstė savo pra- 

kalboj keturis principus, kuriais 

privalo remtis tautų rteprigulniybė 
ir pasaulio laisvė bei ramybė. 

Situos principus prezidentas 
paskelbė sekančiai: 

"i. Sunaikinimas bile kur 
kiekvienos sauvališkos, despo- 
tiškos galybės, kuri gali atskirti 

slaptai ir sulvg savo užsimany- 
1110 suardyti pasaulio ramybę; 
arba. jeigu ji [tokia galybė] 
negali būti sunaikinta dabar, 
tai ji privalo but magiausiai 
priversta prie bejiegystės. 

"2. Išrišimas kiekvieno klau- 
simo. — ar tai butų apie žemių 
plotus, ar apie sovereiniškumą 
(neprigulmvbę), ar apie eko- 
nominį sutvarkymą, ąr apie 
politiškus santikius, — pasire- 
miant laisvu sutikimu žmonių 
tuomi užinteresuotų. o nesire- 
miant materiališkais išrokavi- 
mais arba patogumais vienos 
nacijos ar tautos, kuri norėtų 
kitokio išrišimo savo lccnai iš- 
laukinei Įtekmei. 

"3. Sutikimas visų tautų buti 
valdomoms savo tarpsrioviniuo 
se atsinešimuose tais '.pačiais 
garbės ir pagerbimo principais 
koki viešpatauja tarp atskirų 
žmonių visose moderniškose 

(Tas.a ant 2-ro pusi, i-moj špal-) 

Dienraščio Reikaluose. 
"LIETUVOS"' SKAITYTO- 

/ AMS. 

M v s manome, kad jus, malo- 
nus skiatytojau, šitą laikraštį 
"Lietuvą" mylite. Jeigu nemy- 
lėtut, jeigu jis jums nepatiktų— 
jus jo neskaitytute. 

Jus j j mylite todėl, kad jis 
paduoda jum\s žingeidžių ir nau- 

dingų žinių; jis jums patarimų 
ir pamokinimų duoda sulyg sa- 
vo geriausios išgalės; jis jus 
perspėja nuo įvairių blogų da- 
lykų, kurie gali užkenkti arba 
jums, arba visai lietuvių ti. li- 

tai; jis rūpinasi jųsų gerove ir 
gerove lietuvių tautos. Jus tais 
reikalais taipgi rūpinatės. To- 
dėl jųs jį mylite. 

Argi jus nenorėtut, kad šis 
laikraštis dar daugiaus pasidar- 
buotu jųsų ir visos lietuviu tau- 
tos labui? Be abejonės, jus 110- 

rėtute. Jus, malonus skaityto- 
jau, lengvai, be didelio sunku-' 
mo tą galite padaryti. Pa^elbė-I 
kite mums padaryti '1 etuvos" į 
elieuraštj—jųsų visu dienrašti, i 
Męs patįs vieni to padaryti ne- 

galime. Bet musų skaitytojai, 
kuriu yra keli tūkstančiai, tik 
po vieno piršto pridėję, gali tą 
milžinišką darbą lengvai pada-| 
ryti. i 

Ar-gi jus, malonus skaityto- 
jau, 'negalite bent su vienu šėru 
prie šito darbo prisidėt? Vienas 
dienraščio šėras kaštuoja tik de- 
šimts doliarių. Teisybė, dešimts 
doliarių yra pinigas, bet męs 
žinome, kad valgiai atsiras nors 

vienas toks rnusy skaitytojas, 
kuris tos dešimtinės negalėtų 
prie šito gero ir naudingo darbo 
pridėti. < 

Todėl męs ir kviečiame jus, 
malonus skaitytojau, prisidėti 
prie "Lietuvos" dienraščio nors 

su vienu šėru. Daugelis žmo- 
nių perka šėrus visokių mainų, 
tikėdamiesi, kad jiems krūvas 
aukso prikas ir kad jie greitai 
turtingais pasiliks. Vieton auk- 
so tankiai .gauna "pštiką".... 
Męs j-u m s tokio aukso nežada- 
me. Męs vienok turim neiš- 
semiamas mainas, iš kurių ga- 
lima prisikasti brangiausio tur- 

to, kokj tiktai žmonija pažįsta. 
Tos mainos—tai apšvietos šal- 

tiniai, tas turtas—tai mokslo 
žinios. Dienraštis diena iš die- 
nos kasa tą, kas tose mainose 
susikrovė nuo pat pasaulio pra- 
džios. Kasa ir jums paduoda 
gabalus tyriausio, brangiausio 
visam pasaulyj aukso, būtent— 
apšvietos ir mokslo turelis, už 
kuriuos viską pasaulyje žmogus 
gali nusipirkti. 

Pirk šėrą tokioj "mainoj". 
Jis tau duos didesnį pelną, negu 
visos kitos mainos. Štai kode! 
męs raginame ir prašome tavęs, 
skaitytojau, idant tu prie "Lie- 
tuvos" dienraščio prisidėtum, 
nupirkdamas bent vieną jo šė- 
rą. Rašyk "Lietuvai", kad tu 
prisidedi prie dienraščio įsteigi- 
mo. "Lietuvos" Redakcija. 

ANTRASAI KVIESLYS. 
Vos trįs nepilnos savaitės li- 

kosi iki i-ai rugpjūčio lienai. 
paskirtai surinkimui :,ooo šėrų 
reikalingų dienraščio suorgani- 
zavimui. O męs turime pasa- 
kyti, kad dar pusėtinai toli esa- 

me nuo t u 2,000. 

Jeigu mušu tautininkai 'nesuk- 
rus smarkiau laike šitų likusių 
trijų savaičių, tai gali taip at- 
sitikti, kad musų linelis suma- 

nymas gali kartais ir niekais 
nueiti,—iš ko but ne tik dide- 
lė skriauda tautininkams, bet ir 
didelis džiaugsmas jų priešams. 

Męs nenorim pasakyti, kad 
jau nėra vilties dienraščiui rei- 
kalingu sumį surinkti. Krūvos 

laiškų, kuriuos m^s gauname su 

pasižadėjimais ir linkėjimais, 
liudija, kad sumanytas dienraš- 
tis turi net daug daugiau prita- 
rėju negu tikėtasi. Bėda vie- 
nok. yra ta pati šiame atsitiki- 
me, kaip ir daugelyj kitų at- 

sitikimų: daugelis atidėlioja sa- 
vo prisidėjimą ant 'vėliaus", iki 
paskutinei dienai. 

Taip dalykams stovint, o lai- 
kui jau besibaigiant, nėra ga- 
lima dabar pasakyti, kaip toj 
"paskutinėj dienoj" pasirodys. 
Gali buti gerai, o gali buti ir 
blogai—visaip gali išeiti. 

Todėl mles siunčiame visiems 
naujo dienraščio draugams šitą 
ANTRĄ KVIESLĮ, prašydami 
jų, ilgiaus jau nelaukiant, eiti 
naujam dienraščiui talkon. 

Prisidėkite tuojaus! Apsisukit 
smarkiai ir ipasidairykit aplinkui 
po savo draugus,—ar jie yra 
prisidėję. Svarbu yra, kad ne 

tik jųs patjs prisidėtut, bet kad 
ir savo draugus, genus tautie- 
čius, prikalbintutc prie naujo 
dienraščio su šėru-kitu prisidėti. 

Naujo dienraščio suorganiza- 
vimas apeina mus visus tauti- 
ninkus. Jo įsteigimas turės at- 
nešti didelę naudą tautiečiams. 
Jeigu gi jo įsteigti nepasiseks, 
tai tas bus milžiniškas smūgis 
visai tautiečių sriovei. Tas tu- 
rės skaudžiai atsiliepti ant visų 
ji įstaigų ir visos jų srioyės. 

Todėl lai kiekvienas, kas yra 
tikras tautietis, lai subrus laike 
šių likusių liepos mėnesio, dienų! 

Kokių plynių męs, tautiečiai, 
norėtume Lietuvą sutvarkyti, 
visą tautą geru keliu vesti, jei- 
gu męs nemokėtum ir nepajieg- 
tum sau nors vieno dienraščio 
suorganizuoti? 

Laikas snaudimui ir sėdėjimui 
su sudėtomis rankomis pasibai- 
gė. Laikas smarkaus—labai 
smarkaus pasidarbavimo prasi- 
dėjo. 

Pasidarbuokit kiek tik išgalit 
—kad dienraštis įvyktų! 

Tai bent tūzas. 

"Skaitydamas "Lietuvą" pa- 
tėmijau, kad dienraščio Šerus iš 
\Vaterbuiro iki šiol yra pirkęs 
vien Dr. Sapranas. Maniau, kad 
kas nors iš YYaterburio tauti- 
ninkų griebsis už darbo. Lau- 
kiau, tėmijau—nėra. Bet žinau, 
kad kaip ir visados, taip ir da- 
bar \Vaterburis "ne podgadit". 
Tik reik, kad kas paragintų. 
Taigi, nors neturėdamas laiko, 
aš pasiryžau parinkti šėrų. Jau 
turiu 20 Šerus ($260.00), bet 
manau, bus dar daug daugiau. 
Waterburis nieapsileis 

"Va 'O visi už dienraštį "Lie- 
tuvą". Atsiųskit porą tuzinų 
dienraščio knygelių." 

Jonas Žemantauskas. 
Tie, kurie nušauja bent de- 

šimts dienraščio Šerų, vadinasi 
dienraščio "tūzais". P-as Že- 
mantauskas, kaip motyt, iki šiol 
sukirto visus tiuus. Good luck, 
Jonai! 

* * 

Išgalvojo. 
P-as I>. Andrešunas iš Chica- 

gos, "Lietuvos'' skaitytojas per 
25 metus, pasiėmė vieną šėrą 
Bet manė, kad senam skaityto- 
jui butų sarmata tik su vienu 
šėru prisidėti. Jis išgalvojo to- 

kį sumanymą: gatavų pinigų ne- 

turėdamas, atnešė Laisvės Pa- 
skolos bondsą, už kuri ipasiėmė 
dar 5 Šerus dienraščio. 

"Mano pinigai dirbo ant nau- 

dos Dėdei Šamui, tegul jie da- 
bar padirbės n už Lietuvos lai- 
svę"—sako p. Andrešiunas. P-as 
A. Mažėnas tą patį padarė, pa- 
siimdamas tokiu pat budu irgi 
5 šėrus, 



viešpatijose j u bendruose atsi-t 
nešimuose, su tuo tikslu, kad 
visi prižadai ir apsiėmimai butij 
šventai užlaidam i; kad j k\ 
privati šk i suokalbiai ir konspi- 
racijos nebūtų peramos; kad 
abejuotinas nesitikėjimas butų 
įvykintas, pasiremiant ant gra- 
žius pagarbos fundamento. 

"4. [steigimas tokios taikos 
organizacijoj, kuri užtikrintų, 
jog suvšcnytfa laisvų tautu ga- 
lybė sula'kys kiekvieną teisybė? 
laužytoją ir pagell>ės palaikyti 
taiką ir teisybę per tam tikrą 
tautų tribunalą, kurio nuomo- 

nei visi turi pasiduoti ir kuris 

užtvirtintų Kiekvieną tarptau 
tišką ginčą, kurio pačios užin 
teresuotos tautos negalės išrišti 

tarp savęs gražumu. 
Šitie keturi principai yra Ame- 

rikos ir talkirirtkų principai, delei 

kurių yra vedama karė ir kuriuo- 

prezidentas jau nesyk j yra išdės- 

tęs tik kitokioj formoj. 

12—Truc transUtion filed with tl»«* po«tmastci 
»t Chicago, II!.. on lltli <lay <>f 
1'1*f as reuuired by thc »ct o( Octobef 6 
191?. 

TIK VIENa EXPRESO 

KOMPANIJA. 
Washington, D. C. — N'uo i 

d. liepos American Kaihvay Ex- 
press kompanija apėmė visą ex- 

presinį biznį, kurį iki šiolei varė 

Adams, American, \Vells Fargo 
ir Southern Express Kompanijos. 
Senos kompanijos gyvuos kaipo 
kompanijos, turinčios apie 33 
milijonus doliarių šėrų Ameri- 
can Railway Expreso kompani- 
joj, kuri veiks privatiškai, bet 
po Generalio Direktoriaus Mc- 
Adoo priežiūra. 

13—True tianslation filed with Ihe postma*te» 
at Chicago. 111., on llth day of July, 191 S. as reųuired by thc act of Octchcr 6 
1917. 

NORI FOTOGRAFIJŲ BUVU- 
SIŲ KAREIVIŲ 

Washington, D. C.—Laivy- 
no Sekretorius Daniels prašo 
kad j Laivyno Departamentą W i- 
shingtone butu prisiųstos foto- 
grafijos vyrų, kurie žuvo kovoje 
«u priešu. Fotografijos, Jkaip( 
atuiintis, bus laikomos laivyne 
rekorduose. V 

"Palikim.ua amžinos atminties 
žuvusių laike karės jūreivių, da 
bar rūpestingai yra renkamos fo- 
tografijos. Gavus šituos paveiks- 
lus, kopijos nuo jų nuimama, ( 

fotografijos yęa grąžinamos at- 

gal savinmk'i.ns" — sako Sek 
retorius Daniels. 'To to kiekvie 
no vyro fotografija yra siunčia- 
ma j tą laivyno stotį, kur jh 
pradėjo lavintis, kaipo jūreivis 
Tenai yra sudaryta "garbės ga 
lerija,'' kur fotografija yra ista 
tyta, idant bucų amžinu ipamink 
lu tų didvyrių, kurie savo pyvas- 
tį atidavė ui savo šalį. 

"Giminės tų jūreivių, kurie žu- 
vo šioj karėj, ir kurie iki šioi 
negavo prašymo prisiųsti fotog- 
nfijos, teiksis prisiųsti p, r kra 
są tokius paveikslus laivyno <le 
partamentui. 

Visi paveikslai (privalo but ge- 
rai užipakuoti, o ant užpakalio 
paveikslo privalo 'but "pažymėta 
.vardas ir pavardė žtu'vusio jūrei- 
vio, kokioj laivyno sakoj jis tar 
n?.vo ir kokioj stotyj j's pradėjt 
lavin-tfe. Adresuoti reikia taip 
Recruting Division, Bureau o! 
Navigation, Navy Department 
JVasihington, D. C. 

14—True transLtion filed with thc poatmaate 
dt Chicagr>, U|., on 1 lth (Iny of JTtily 191 S, a* reąuired by thc mct of Octobrr C 
1912. 

SMARVĖ BJAURI, BET KAI- 
LIAI GAL BUS GERI. 

Waukegan, 111. — Pat Hal! 
yra farmeris, gyvenantis netoli 
Waukegan miestelio. Pereitą su- 

,batą šis larmeris arė lauką ir 
jo atyda atkreipė juodai-baltai 
dryžuota "katė." Farmeris labai 
myli 

"Kity-Kity-kity"...— (pradėjo 
farmeris vilioti prie savęs lauki- 
nę "katę." Ir k=į jus manote? 
Laukinė "katė" atėjo. Bet ne- 

trikus P^t Hali pradėjo krapš- 
tyti nosį: iš didelio džiaugsmo 
"lauknė katė" .pavaišino farmerj 
geriaiusiu ką ji turėjo.,, Pasido- 
dė, matai, kad tai buta... šeško. 

Hali no-s nosį užsiėmęs, bet 
* 

^asiryzo vo zmonat na- 

rrtie parodyki, kokį radinį jis ra- 

dp ir kad iš jo gali br.ti pačiu- 

tei puikus kaunierius ant žiemi- 
nio overkočio. Taigi partempė 
sešk;j namo. 

Kas po to buvo, geriaus apie 
tai nei nesiklauskit. Pačiute iš- 
varė vyr.į iš namu. Vyras turėjo 
nusirėflyti, savo drapanas u.-, 

tvarto giliai užkasti ir kuom 
visas pertumas iš aptiekos iš- 

pirko. kol jis nuo šeško smarvės 

pasiliuo.savo 

iAntrytojaus farmerys ihuėjo 
tvartan pažiūrėti, kaip jo šeškui 
sekas' .. Ir vifras už galvos su- 

siėmė: vieton vieno šeško rado 
ivis.ą krūvą ir jaunu šeškui-i u 

gimusių nakties laiku. 

Partneris visgi yra užsispyrėlis 
"Jeigu aš išlaikysiu šituos perfu- 
mus iki žiemai — sako, — tai 
.turėsiu $50.00 už šešku kailius.' 

BAISI NELAIMĖ ILLINOIS 

UPĖJ. 
Peoria, 111. — Didelis laivas 

C o 1 ii m b i a plaukiojusia upe 
llltnois, pereitą sirbatą nakčia, 

pusiau apvirto ir nuskendo upėj, 
os keliose' pėdose nuo kranto, 

i,aivas 'buvo pilnas žmonių it 

Sakoma apie ioo žmonių, dau- 

giausiai moterįs ir vaikai, pri- 
gėrė. iki nedelios rytui ištrauk- 
ta iš upės jau 70 lavonų. Ncku- 
ric mano, kad skaitlius žuvusių 
galės buti net daugiaus šimto. 

C o 1 u m b i a išplaukė iš Peo- 
ria miestelio tuojaus po pusiau- 
nakčio. Didesnė dalis jos pa- 
sa/ierių buvo nariai South Side 
Sočiai kliubo iš miestelio I'ckin 
ir jų draugai iš Kingston Minės. 
Jie buvo atvykę pavakarėn j 
Peoria suk vaikais, nes Peorijoj 
buvę "karnavalas". 

C o 1 u'm'b i a buvo 125 pėdų 
ilgio ir turėjo du augštu. Ant 
v i orto dėnio buvo salė šokiams 
ir laike nelaimės laivo orkestrą 
griežė, o jaunesnieji linksmai 
sau šoko. 

Išplaukus laivui, didesnė da- 
lis pasažierių nusileido j žeme- 

į snius denius ir į šokių saly. Tik 
keletas pasiliko ant augštesnio 

[ d'nio. 

Užšoko ant kelmo. 
Staiga laivas sudrebėjo, tarsi 

ant ko nors upės dugne butų 
užšokęs. Laivo kapitonas Melil 
nusiuntė žmogų -pažiūrėti, kas 
atsitiko, nes aišku buvo, kad lai- 
vas ant ko nors užšoko—ma- 
tomai, ant stipriai stovinčio dug- 
ne milžiniško kelmo. Beveik 
tuo pačiu laiku laivas išlengvo 
pradėjo krypti šonan. 

Tuo laiku jaunas vaikinas 
vardu Bud Ray nuėjo j laivo 
šoną pažiūrėti, kas atsitiko. Lai- 
vo mašinos tuo tarpu sustojo. 
Orkestrą pasiliovė g^iežus k 
šokikai sustojo, kaip kas stovė- 

ję. .Bud, atstįjryžęs prie or- 

kestras, sušuko: 
"Cjo ahcad! Griežkit! Tas nie- 

<<h." Laivo mašinos pradėjo 
veikti ir orkestras vcl užgriežė. 
Jaunimas pasileido šokti. Čia. 
šokių salėj, buvo tuo tarpu dau- 
giau negu 100 jaunimo, nuo to 

iki 20 metų amžiaus. Netoli 
,vienų diirrių stovėjo moteris su 

v'ržimėliu, kuriame miegojo ku- 
'likis. Netoli nuo jos sena mo- 

teris, sėdėdama kėdėj, mezgė 
Raudonam Kryžiui mezginj. 

Tuom tarpu elektriškos švic- 
Isos mirgterėjo. Pasigirdo ka- 
pitono Mehl šauksmas: "Visi 
laukan ant viršaus! Laivas skę- 
sta." 

Laivas antru syikim sudrebėjo 
ir pakrypo. Šviesos visai užge- 
so. Laivo tarnas iš apačios su- 
suko# "Dvi pėdos vandens yra 
ant dt'gno ir daugiaus dar lie- 
jasi." 

Žmonės šoko <prie durių, ku- 
rių buvo tik keturios ir per ku- 
rias išsyk negalėjo daugiau kaip 
viena ypata ipereiti. Laivo sie- 
nos tuo tarpu (pradėjo tiesiog 
kriokti ir laivo dugnas skilo pu- 
siau. Vis.13 laivo viršus po to 

sulužo, tartum tai but kiau- 
šinio lukštas, ir lžtivas su visa 
kuom nugrimzdo dugnan upės. 
kuri yra apie 20 įpėdų šioj vie- 
toj gili. 

Daugiausiai žuvo šokių salėj. '< 

Išpradžių nebuvo šauksmų 'nei j: panikos. Kiekvienas griebėsi už " 

kokio nors pastovaus daikto > 

IŠ PERSIJOS 
Regykla miesto Tabriz, Porsij >j. kur turku krvriumenė u/puolė ant Amerikos konsulato ir išplėšė 

\;nerikt.*s misijonierių ligonhutj. l'o to Amerikos konsulas >u amerikonais persikėlė į Teheraną, 
Persijos sostapilę. 

kuomet laivas 'pradėjo krypti 
iunan. Kuomet vienok antru 

sykiui laivas kryptelėjo smarkiai 
šonan, tai vyrai, moteris ir vai- 
kai pradėjo sliduoti žemyn. Čia 
visi susigriebė viens už kito ir 
visi atsirėmė i šokiu salės sieną, 
kur netrukus pasidarė baisi, ju- 
kinti krūva šaukiančių, rėkian- 
ių žmoinų. šioje salėje dau- 

giausia pasažierių žuvo. Tik 
nedidelis jų skaitlius išsigelbėjo 
per duris ir langus. 

Pagelba atvyksta. 
Pirm auštant apie nuskendusį 

laivą susirinko būrys valčių ir 
laivelių, 'kurie atvyko nelaimės 
>ažiurėti. 

Pekino miestelio majoras tuo- 

jaus iššaukė vietinius kareivius 
"Home Guards", kurie po va- 

dovyste kapitono Frederick už- 
ėmė upės .pakraščius ir pradėjo 
daryti tvarką. Iššaukta taipgi 
pagelba iš aplinkinių miestelių 
ir cxpertai narai iš Chicagos. 

Pirm negu atvyko narai iš 
Chicagos, du narai iš Peorijos, 
nusileido vandenin ir įėjo j nu- 
skendusio laivo vidurius, jieško- 
dami lavonų. Netrukus nusių- 
sta 25 lavonai i Peoriją, kad 
juos ipažintų giminės ar pažįsta- 
mi. Prieš piet į Pekino mie- 
stelį atsiųsta kitą lavonų siun- 
ti'ivį. Regyklos apie tas vietas, 
kur lavonai buvo sukrauti, buvo 
graudžios. Moterįs, vaikai, vy- 
rai vergdami stūmėsi prie la- 
vonų, jieškodami ar nepažins 
tarp jų savo brangiausiųjų. 

Valdžios jau 'pradėjo daryti 
tyrinėjimus, idant patraukti at- 
sakomybėn tuos, keno kaltė ta- 
me yra. 

1 — True transl.ilioii filcd \vith tlx- tmaMcr ;it Clilcago, III., nu llth day of Jtily. I') IK, a-i r<<iuii< il liy the act of Octohcr 6 1917. 

KAREJVIAMS LAIŠKAI. 
Nemažai atsitinka rugojimų dė- 

lei nepristatymo į laiką karei- 
viams laiškų — kareiviai užrube- 
žyje rugoja, ir jų šeimynos čia 
n-mvieje rugoja. Vieniems ir ki- 
tiems pritrūksta kantrybės. 

Dabar pažiūrėkime, kaip reikia 
loki 13 laiškus siųsti į Fnincuziją. 

• Ak Ir esą reikia u/rašyt i šitokioje 
formoje: 

I'rivate John C'ebaitis, 
Company K, 600 Infantrv, 
American Expeditionary Force, 
F rarrce. 

Nors laiškas ir bus tinkamai 
u/.adresuota s, vienok reikia tikė- 
tis, kad jisai bus šiek-tiek sutruk- 
dytas, kuomet pasieks Paryžių. 
Reikia* suprasti, kad negalima 
laiškus priduoti besikilnojantiems 
iš vietos vieton kareiviams. Lai- 
ška» gali buti priduoti tik tuomet, 
kada kareiviai gauna progą apsis- 
toti armijos vadų paskirtoje r-'c-, 
toje. Į 

Prie tf>. laiškų siuntinėjime j 
tužnibežj neretai atsitinka Įvairių 
kliūčių. Kiekvienas laiškas ar siun- 
tinys, siunčiamas kareiviams į už- 
rubeži. turi eiti per .Ye\v York'n 
t. y. per Xe\v York'o k rasą <pač- 
tą.V vienok šioji krasa ncapsiima 
kiekvienam Franctuiįnic be.< ran- 

dančiam kareiviui pristatyti jam 
siųstus laiškus. Tas negalima pa- 
daryti dėlto, kad tik Suvienytų 
va1stijų -Kareivijos Kuisos Tar- Į 

nysta (l". S. Army Postai Ser- 
vice) žino, j kur reikia išsiuntinė- 
ti Į Paryžių atėjusius laiškus. 
Kada laiškai ar siuntiniai dasiįgau- 
na j Xew York',u, tai čia viskas 
išskirstomą ir sudedama i atski- 
rus maišus. Dabar laiškas u/.adre-j 
suotas I Vi vate John Glchaitis Com- 
pany K, f>oo Infantry, American 
Expeditionary Force, France, lie- 
kasi įdėtas i maišą, kurs bus pri- 
statytas Kompanijos K, (xx) Jn- 
fanlry Kapitonui ir tik :š čia laiš- 
kai kareiviams bu s išdalinti. 

Nc\v York'<.« krasos atsakomybė 
už laiškų dastatymą pasibaigia, 
kuomet toks maišas liekasi atiduo- 
tas karcivijos transportui (laivui i. 

1$ VISOi 
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j || Anglų mūšio laivas, .plaukio- 
jantis aplinke.se 1 Jelgolando salos, 
■pereitą savaitę išgalbęjo norvegų 
'jūreivį vardu Olilson, plaukiojusį 
'jūrėse ant tropto ir x >t-w- 

gyvą. Jis buvo tik vienas vyras, 
išsigelbėjusis nu:) norvegų laivu 
K g 1 i r. ton, kuris tapo paskan- 
dintas vokiško sulįj)iarino. K g 
li n ton vežė anglis Į Norvegiją, 

j Per devynias dienas ()lils n 

plaukiojo jūrėse ir aštuoni jo drau- 
Igai, buvusieji sykiu su juo ant 

tropto, žuvo. 

j "Submarinas — pasakoja ()iil- 
son—-nedavė mums jokio signalo 
bet, prisiartinęs ant 200 ar 300 
jardų, jis pradėjo šaudyti Į musų 
laivą. Netrukus visi žėgliai tapo 
nušauti. Męs mėginome nuleisti 

'gelbėjimosi valtį, bet suvis nuo 

submarino nušovė virves ir valtis 
įkrito Į juses. 

! "Vienas musų vyras buvo pa- 
šautas j nugarą, kitam koja tapo 
nutiaukta, o laivo kapitonui šo- 
vinio skeveldra sulaužė ranką, l'o 
to mię's nuleidome nuo laivo trop- 
t.'i" 

Submarino kapitonas prisiartino 
ant apie 40 jardų prie tropto. ant 

kurio buvo devyni jūreiviai, jų 
tarpe 4 sužeisti, o vien'as mirš- 
tantis .Submarinas apsuko kelis 
syk aplink ir paskui nuplaukė ša- 
lin, nei žodžio nesakydamas. 

|| Navatni gandai pratinasi .V'.rst- 

|ro-\'engrijoj apie Austrii .s cie- 
sorių Karolį ir ciesorienę Zitą. 
Dr. Scycller. Austrijos promieras. 
nesenai buvo* priverstas net užgiu- 

; ryti j ii teisingumu, kuomet būrys 
Austrijos parlamento atstovų at- 

kreipė jo atydą Į tuo? gandus. 
Premjeras pasakė, kad tie gandai 
yra "absoliutiškai be sens >" ir 
kad tie. kurie juos skleidžia, bus 
sunkiai nubausti. 

Vienas gandas, kuris yra išsi- 
platinęs tarp nekuriu laikraščių, 
skelbia, buk ciesorius su ciesoric- 
ne yra išdavę italams plianus nūn 

šio, nesenai buvusio prie upės 
Piave. Kitas gandas vėl yra, buk 
ciesorius :u ciesorienė rengiasi 
bėgti iš Austrijoj. 

Iš kur gandai ;:trirado. kol l'is 
nežiną, bet nekurie mano, kad jie 
yra gimę iš to, kad žmonės yra 
labai neužganėdinti savo ciesoriaus, 
pasielgimu, kuomet jis mėgino už-; 

vesti derybas per kunigaikštį Six- 
tusą Burbonietį, iš ko,'kaip atme- 
name, buvo isėjąs didelis diploma- 
tiškas skandalas. 

Austrų oficialis pranešimas 
skelbia sekančiai: 

".Mušu torpedinių laivų būrys 
susitiko su didesniu buriu itališkų 
torpedinių laivų liepos d. Smar- 
kus mušis kilo tarpe jų. Didelis 
priešo torpedinis laivas užsidegė, 
kitas vėl tapo sunkiai sugadintas. 
Priešas greitai pasitraukė. Musų 
laivai buvo nfažai sugadinti; ke- 
letas jūreivių tapo lengvai su- 
žeista." 

Ij Liepos (> d. buvo 25-nietinis 
-jubilejits Anglijos karaliaus Jur- 
gio ir karalienės Marijos vestuvių. 

Į Apvaikščiota sukaktuves, iš prie- 
žasties karės, ramiai ir be jokiu 

'ceremonijų, atlaikius tik dievmal- 
'dystę šv. Povvlo katedroj, 
į Iš čia karalius su karalienė nu- 

vyko Į Gauki Hali, miesto magist- 
ratą, kur majoras vardan miesto 
pasveikino karalių su karaliene. 

|| Argentinos <1 r c d 11 a u t a s 

vežantis ambasadarių Naon ir 

diplomatišką misiją iš Pietinės 
Amerikos respublikos (Argenti- 
nos) atvyko pereitą panedėli j 
Hampton Roads, Suv. Vals- 
tijose. Amerikoniški lakūnai Įly- 
dėjo šitą mūšio laivą i u ,-stą. 

|| Varžimąsi tarp Turkijos ir 

Bulgarijos už pasidalinimą žemių, 
atimtų nuo Rumunijos, kaip ro- 

dosi. yra smarkus. 

Vokiečių laikraštis \Y c s t f a c- 
1 i s c li e X e i t u 11 g, leidžiamas 
Kssene. Kruj.po dirbtuvių centre 

paduoda ištrauką turkų laikraš- 
čio Sahn.li. kuris raše ajHc tai. 
jog Vokiškas užrubežio ministeris 
von Kuehlmann pripažino turkų 
pusei teisyby tuose ginčrosc. 

Po to S a ha b klausia: 
"liet kai]) tas von Kuehlmanno 

pranešimas bus priimtas S fijoj 
(P»ulgarijos sostinėj)? Ar Bulga- 
rija sulaikys savo neprisotinamą 
apetitą? Ant nelaimės, vra labai 
mažai tam vilties." 

Į Londone prasidėjo kariškame 
teisme akyva byla prieš korpora- 
lą Josepli Do\vling, airį. Do\vling 
du mėnesiu tam atgal išsčdo Ai- 
rijoj vokiškoj sudedamoj valtyj, 
kuri buvo nuleista nuo submarino. 
Jis tatpo pagautas ir nuo to laiko 
sėdėjo Londono kalėjime. 

'Korporalą Douling atvesta 
teisman prikaltą prie kareivio, 
kurį lydėjo pa-oficieris su revol- 
veriu rankoje. Teisme pirminin- 
kauja lordas 'Cheylcsmore. 

Konporalas Do\vling yra kalti- 
namas trijuose punktuose: i> 
Kad būdamas karės belaisviu 
Vokietijoj, jis perėjo j priešo pu- 
sę: 2) kad jis kalbino kitus airius 
pereiti Vokietijos pusėn ir 3) 
■k'rtd jis dalyvavo mėginime išso- 
dinti Airijon priešo kariutnenę. 

Si r Archibald Bodkin, proku- 
roras. plačiai atpasakojo teisme 
vokišką suokalbį, pradėtą dar 1914 
metų'pabaigoj. Tas suokalbis pra- 
sidėjo nuo sutvėrimo "Airiu bri- 
gados" iš tarpo airių, paimtų ne- 

laisvėn ant anglų fronto. Sulyg 
prokuroro, didesnė dalis airių be- 

laisvių atsisakė ir klausyti apie 
tokį vokiečių "skymii," bet I)o»vV- 
ling ir keletas kitų įstojo brigadon 
ir pasidarė rekrutavimu agentai- 
tanp kitų belaisvių. 

Prokuroras papasakoja, kaip 
vokiečiai kalbino airius prie to- 

brigados, kuri turėję kovoti prie: 
.talkininkus, ypatingai prieš Ang 
lij;į. Vokietijos prižadas šieim 
airiams taip skambėjo: "Vokieti- 
jos valdžia apsiima, karei pasi- 
baigus, išsiųsti kiekvieną Airių 
brigados narį į Suvieny- 
tas Valstijas" (tas buvo pinu to 

negu Amerika stojo karėn). 
Prokuroras perskaitė sekantį 

,dokumentą, kurį išleido vokiečių 
valdžia Linburgo belaisvių lage- 
ryj: 
"Airiai Amerikoj renka pinigui 
šitai brigadai. Prisidėkit prie jo;- 
ir laimėkite sau neprigulmybę 

1 Airių brigada kovos išimtinai tik 
įavž Airijos reik'alus su morališka 
J i r materiališka Vokietijos pagel- 
įba." 

Prokuroras Bodkin šiaip pa- 
pasakojo apie korporalo Do\vling 1 
atvykimą j Airiją: 

I "Balandžio 12 d. žvejai, plau- 
kiantieji iš uosto prie Clare pa- 

kraščio, pamatė vyrą, mosuojantį 
į balta skepetaite nuo salos apie 
1 pusę mylios atstu nuo krašto. Jis 
pasakojo, kad ji laike nakties iš- 
metė tenai vilnjs nuq^ t; •rpeduoto 
laivo vardu Mississippi, 
plaukusio iš Baltimore. Jis užmo- 

kėjo žvejams už jo pervežimą nuo 

salinės ir padavė savo vardą kaijK) 
James O'Brien. 

"Vėliaus tą pačią dieną jo sai1- 

dedatnoji valtis, kuri pasirodė ne- 

abejotinai vokiško darbo, tapo 
vilnių išplauta ant kranto. Do\v- 
1 ing" turėjo su savim 70 svarų 
(apie $350.00) angliškais pinigais. 
Jis pasakojo, kad jis atvyko is 
Amerikos pasimatyti su savo ai- 

triais draugais pinn negu jis esą 

|pastosiąs Amerikos armijom" 

UETilVMMOd. 
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IŠ WATERBURY, CONN. 

Neprigulmybės Dienos ap- 
vaikščiojimas. Liepos 4 d. at- 

sibuvo šiame mieste didiiausis 

Neprigulmybės Dienos apvaikš- 
čiojimas, kuriame dalyvavo vi- 
sos tautos. Lietuviai užėmė ja- 
me svarbią vietą, kas galima 
matyti ir iš ilgų aprašymų, til- 
pusių vietiniuose amerikonų 
laikraščiuose. 

"\\aterbury Republican," pa- 
vyzdžiui, sekančiai aprašinėja 
Lietuvių parodą: •' 

"Nors Lietuva yra nuiža ša- 
lis. vakarinėj Rusijos daly j, bet 
kdletas tūkstančių jos sunų ir 

dukterų atstovavo savo prigim- 
tą šalį pažymėtinoj parodoj, at- 

si'buvusioj vakar po piet, kuri 
bus pažymėta \\ aterburio me- 

traščiuose. kaipo vienas žymiau- 
sių apvaikščiosimų, bent kada 
nors laikytų bilc k(>kios vieti- 
nės organizacijos. 

"Nuo senovės laikų šita šalis 
atremklavo autokratišką Vokie- 
tiją, ir net šiądien, kuomet jos 
locnos teisės ir laisvė yra dide- 
liam pavojuj, ji vis dar atsisa- 
ko pasiduoti geležiniam Vokie- 
tijos jungui. Suprasdami, kad 
jų tėvynė brangina ir yra pa- 
siryžusi ginti šituos didžius 
idealus, visi šio miesto lietu- 
viai, kurie dalyvavo vakarykš- 
čioj parodoj, parodė, kad jų se- 

nobinės tradicijos dar vis tik- 
rai gyvuoja ir laikosi ir jie taip- 
gi iparodė, kad jie turi pastovų 
prisirišimą, prie savo priimtos 
šalies "Amerikos. 

Lietuvos vėliava su 

Amerikoniška. 
iŽaliai-'baltai-raudona Lietu- 

vos vėliava ir žvaigždėtai-dryža 
Amerilkos vėliava buvo nešamos 
greta, o kiekvienas parengtas 
vežimas buvo gausiai dekoruo- 
tas spalvuotais kaspinais. 

"Vienas iš parengtų vežimų, 
darančių didžiausią įspūdį, bu- 
vo tas, ką vežė milžinišką ka- 
nuolę, kuri "žagsėjo" į žiūrė- i 

tojus ir retkarčiais šaudė. Ka- i 

nuolė buvo padaryta iš medžio 
ir buvo tikra kopija (?) katiuo- i 
lių, kokias lietuviai vartojo, i 

kuomet jie sumušė voki^Cu:* 
15-mc šimtmetyje. Paraku pis- 
tonus iššaudavo per šitą kanuo- 
1 V» kuri pridavė karišką išvaiz- 
dą ir 4 d. liepos upą šitam ve- 

žimui, 
"Jeigu tie, "kurie pasirašė ant 

Neprigulmybės I )ekliaracijos, 
galėtų huti liudninkais šitos 
lietuvių viešos demonstracijos, 
tai butų jiems sunku suprasti, 
kaip anų laikų 13 valstijų iš- 
augo j 48 valstijas su prieglau- 
da visoms tautoms. 

300 žvaigždžių vėliavoj. 
"Service Flags" taipgi metė- 

si j akis, o mėlynos žvaigždės 
ant balto lauko buvo atminimui 
daugiaus negu 300 lietuviu, ku- 
rie pastojo Amerikos armijon 
arba laivynan. 

"Kad užėmė beveik čielą va- 

landą lietuvių parodai pereiti, 
tas liudija apie jos didumą. Lai- 
ke paskut|nių dviejų mėnesių 
įvairus viršininkai parodė, kad 
jų pastangos nenuėjo perniek. 

Seržantas Hugh Flahcrty, is- 
panų karės veteranas, koman- 
davo policijos platuną, kuris ve- 

dė parodą. Sėdintis ant šoki- 
nėjančio arklio G. M. Buskus, 
vyriausias maršalka, buvo ant- 

ras iš eilės ir vedė savo tūk- 
stančius maršuojančių ypatų. 
Su Buskum buvo Juozas Celu- 
sky (?) ir K. Jurkunas, jo pa- 
gelbininkai. Amerikos vėliavą 
nešė V. Augustaitis, o tuojaus 
po jo K. Vilkaitis nešė Lietu- 
vos vėliavą; kitą Amerikos vė- 

liavą nešė Juozas Bružas. P-lė 
Ona Stokis (?) vedė 300 mote- 

rių. kurių kiekviena turėjo rau- 

donai-baltai-mėlyną skietį. 
'"Lietuvių Apšvietos Kliubas 

turėjo surengęs vežimą, kuris 
užvardinta "Hands aeross tlie 
sea" (Rankor skersai jūres). 
Vienam vežimo gale buvo mil- 
žiniškas globusas. perstatantis 
žeme. o iš jos šonų buvo karei- 
vis ir jūreivis. 

Gyva vėliava. 
"Rūtos" moterių draugiją 

vedė >p. Kukaitienė. 500 mote- 

rių buvo apsirėdę raudonais, 
•baltais ir mėlynais drabužiais ir 
darė panašumą gyvos Aemrikos 
vėliavos. Sv. Onos draugiją ve- 

dė p. Zai'ckietiė, Sv. Marijos 
draugiją—p-le M. Ragitskaitė, 
o Sv. Agotos draugija užbaigė 
■pirmą lietuvių diviziją. 

Antanas Baniulis vedė antrą 
diviziją. Dvi merginos, viena 

' perstatant! Ameriką, o antra— 

} Lietuvą, buvo šioj divizijoj. Po 
to ėjo "Vyčiai," kurie nešė aut 

lazdų iš lapų išpintas raides 
su parašu "America First." Pa- 
rengtas vežimas atvaisdino 
"Teisybę." Baltaplaukė mergi- 
na, baltai parėdyta, laikė ran- 

koje svarstykles, sale kurių sto- 

vėjo kareivis ir jūreivis. Po to 

ėjo šv. Juozapo draugijos vai- 
kai ir blaivininkų draugija. Po 
jų ėjo "prezidento Linkolno ir 

Wasliingtono portretai.'! paskui 
kuriuos sekė dar keletas drau- 
gijų- 

Trečią diviziją vedė Pranas 
Šopis. Cia 'buvo šv. Kazimiero 
draugija ir Liet. N. Politiškas 
kliubas. Šita divizija turėjo ve- 

žimą su "Geru lai/u Connecti- 
eut"—pilnas laivas kareivių, 
plaukiantis ipei žvaigždėtai-dry- 
žuotas jūres. "Laivą" buvo 
'padirbęs M. Ivirininaitis. Mer- 
ginos, pasirengusios tautiško- 
mis spalvomis buvo susėdę ir 
sugulę taip, kad sudarė vilnis 
tani laivui. t 

Ketvirtą lietuviu diviziją ve- 

dė S. Cibulskis. Ji susidėjo iš 
ŠV. Juozapo, D. L. K. Algirdo 
iš šv. Stanislovo draugijų, še- 
ši šimtai vvrų buvo apsirengę 
baltais marškiniais ir mėlyno- 
mis kelnėmis. 

Penktą diviziją vedė Petras 
Totoraitis. Lietuvos Simai bu- 
vo šios divizijos priešakyj, o 

po jų sekė įvairios kitos drau- 
gijos. Šitoj divizijoj buvo virš- 
minėta katiuolė. l'ž jos jojo 
trjs karžygiai senoviniuose šal- 
muose—jie atstovavo tris Lie- 
tuvos kunigaikščius: Gediminą. 
Keistutį ir Vytautą. Gedimino 
ir Lietuvos Brolių draugijos tu- 

rėjo apie 400 vyrų. 
šeštoj divizijoj pirmininkavo 

Juozas Zaburis. Ji susidėjo iš 
šv. Juozapo ir Š\v Jurgio drau- 



gijų. ios pastarosicj mariai bu- 
vo apsirengę šviesiai žaliais 
marškiniais ir baltomis skrybė- 
lėmis. 

f 11 vi n ėjo 'pora rusu 

draugijų. 

IŠ E. MAHANOY JUNC- 
TION, PA. 

SLA. ApsktiČio išvažiavimas. 
T'ir/elio 30 d. buvo Pirmo SLA. 
Apskričio "Išvažiavitr"s." Tai 
pirmu sykiui SLA. nariai šioje 
a/pielinkėje tai-p padarė. lodei 
tirrlutt, ir publikos nedidelis 
skaičius atvyko, nes galėjo siek- 
ti tik iki 400 žmonių. Antra ■prie- 
žastis neskaitlingo .publikos su- 

sirinkimo buvo ir neparankus 
atvažiavimas, nes nedėldieniiais 
traukiniai retai pro čia bėga. 

Ant 3-čios vai. po pietų "Iš- 
važiavimo" vedėjas, p. K. P»tfb- 
nys, pranešė, kad -programas jau 
praskleda. 

Pirmiausia jauna mergaitė 
(jos vardo nenugirdau) gražiai 
padekiiamavo, kas publikai pati- 
ko. Potam vedėjas perstatė i>. 
F. Živatkauską iš Scranton, Pa., 
kuris pas'žadėjo kalbėti apie 
SLA. reikalus. Bet pa*kol priėjo 
prie 'tSLA. reikalų, tai pusėtinai 
ilgai reikėjo lukterėti. Kalbėto- 
jas užgriebė ir agrikultūrą, ir 

industrija, ir carą, ir kaizerį, ir 
kad liet'iviški kunigai lietuvių 
vaikus tik temokina "kuris esi 
danguose," ir bučiuoti kunigams 
rankas ir U. ir tt., nors tas 

neką tegali gelbėti Susivieniji- 
mui. 

Pagavos priėjo ir prie SLA. 
Šią organizaciją gyrė tiek, kad 
visi turi lygias teises rinkime 
viršininku, kad šelpia susirgu- 
sius ir išmoka mirusių pomir- 
tinę ir kiek turto turi. N'ors gy- 
rimo SLA. punktą graitai atliko, 
bet ir čia* neiškentė "neuždro- 
žęs" kunigams, (ii SLRKA. kal- 

bėtojas pavadino "carišku," kad 
pas juos viršininkus seimuose 
renka. Mano manymu, kalbant 
apie pašefrp<vi ir apd raudos ''biz- 
nio" propozicijai, tai tokiu faktų 
reiktų memaišyti. Juk tas SLA. 
sviekatos neduoda. Riešingai 
<lar kaip kurias ypatas ir prigu- 
linčias j SLA. užgauna. O ne- 

prigulinčias po tokių prakalbų 
sunku prikalbinti, kad prisirašy- 
tų, ką esu patyręs pats. 

Man rodosi, kad Susivienijimui 
butų sveikiau, kad tokiuose atsi- 
tikimuose ir kalbėtojai ir orga- 
nizatoriai turėtų prisilaikyti ame- 

rikonų taktikos. Juk jų papras- 
čiausias agcntuka.s, išgiria tau 

žmogeli tą ar aną kompaniją, 
tai "verkdamas" turi prisirašyti. 
Bet jie niekad tikvbos reikalų 
nemaišo prie to. O pas mus, ne- 

žiūrint ar tautiečiai ar katalikai, 
turėtų prakalbas apie apsaugą 
pašelpą, vistiek 'neiškenčia ne- 

prikišę vieni antriems (persitik- 
rinimų, pažvalgų. Taigi pašelpos 
klausime mokykimės nuo ame- 

rikonų, o ne nuo vieni kitų, kaip 
"pasibarti." 

l'o Zivatkausko vėl mergaite 
•padeklamavo ir vedėjas perstatė 
kalbėti p. K. Šliupą. 

Čia jau pasirodė kas-kita. Šrs 

kalbėtojas gana rimtai kalbėjo 
apie lietuvių politikos reikalus. 

Apie Rusijos lietuviu spolitiką 
kalbėdamas, paminėju, žinoma. 

Kapsuko "gražius" darbus, kas 

"progresistų" nugaras Įkaitino. 
Apie didžiosios Lietuvos politi- 
ką kalbėtojui nepavyko užbaigti 
kalbėti, nes kai suduos lietaus 
lašai j medžių lapus, tai publika 
kaip iš ugnies iš savo vietų šo 

ko. Lasai greit .perėjo ir publika 
sugrjžo ant victiį, bet kal'bėtojas, 
sutrukdytas, perėjo Į Amerikos 

lietuvių politiką, neužbaigęs Drd. 
Lietuvos politikos klautsimo. 

Ant galo vedėjas dar permatė 
vieną dekliamatorių. Jo vardo 

nenugirdau, bet -tiek žinau, jog 
jis gimęs šioje šalyje ir vos apie 
18—io metų jaunikaitis. Vietoje 
deklemacijos, žiuriu, jis pradeda 
kalbėti apie Dr. Y. Kudirką. Per 
mane perėjo koks tai šurpulys: 
čia augęs apie Kudirką kalba — 

pamislijau sau. Mat jaunikaitis 
lxiivo prisirengęs ipadeklemuot 
Dr. V. Kudirkos eiles, todėl apie 
eilių ("Labora") autorių ir pra- 
bilo, gražiai vartodamas lietuvių 
kalbą. Kaip tas jaunikaitis de- 
klemavimą atliko, nemano rei- 
kalas, bet aš taip gerai dekle- 

muojant negirdėjau. Jau matyt, 
kari pirma Kudirkos eilių eilirte 
"Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio 
grudus," k-.;p tik jaunikaičiui 
įtinka, nes iis jau "sėja." 

U/baigimui progromo vedėjas 
pakvietė publiką atgiedoti Lie- 
tuviu Ilyniną ir pats ji pradėjo. 
I»et šitų apielinkių lietuviai 
>u sarmata turiu pasakyti, savo 

Hiymn> dar nemoka, nes atgie-j 
dojo tik vedėjas ir keletas pub- 
likoje esančių. Didžiuma tylėjo 
Buvo ir tokių, kad ir kepurių 
nenusiėmė. () vienas tą patčtni- 
jęs, prisiartino ir sako man j 
ausi: "Ar matei — kareiviai lai- 
ke Hyinnc sitovėj. be kepurių, o 

tie musų gremėzdai tyngi n.usi- 
imti kepures"... Tas labai negra- 
žu, kad neti'ktai kad nemokame 
savo Hytnno, bet dar ir svetim- 
taučiams pasirodome, kad i- po 
kepurių bijome išlysti. L*/ ta 

tie "Dėdės Samo" čia buvusieji 
kareiviai nekokią apie "kepur- 
ninkus" turės nuomonę. 

Po viskam socialistai užmeti- 
nėjo K. Šliupui, kodėl tas nepa- 
sakė vardus tų, ką kaizeri u Lie- 
tuvą esą nori parduoti. I'. F 

Živatkauskas s" socialistais "kri- 
tika vos." Aš patėmijau, kad iš 
socialistų eina "ant kritikų" ir 
tie, ką savo vardo nemoka 'pa- 
sirašyti." 

Korespondentas. 

IŠ RACINE, WIS. 
Pora patėmijimų. Nekurios 

vietinės kuojos ir draugijos su- 

manė čia padaryti rankų darbų 
parodą. Kas iš jos išeis, dabar 
sunku pasakyti. Viena, čia pas 
mus nėra profesionališkų amat- 

nin'kų, kurie galėtų žingeidžių 
darbu pagaminti, o antra ne 

visi tam sumanymui pritarė, nes 

tą sumanymą ėmėsi vykdinti 
"suboiševikėjusie" elementai, 
kuriems maišų miesto lietuviai 
nepritaria. Todėl, sako, kad 
'bolševikams" bene prisieis pa- 
siimti tai parodai daiktus iš 
'dešimtukinės" rautuvės. 

Buvusis čia Cecilijos cho- 
*as suiro. Gaila, nes jis palink- 
smindavo žmones savo daino- 
mis. Žmonių kalbama, buk prie 
jakrikdininio chorą privedė bu- 
vusio čia pirmiaus klebono kun. 
Slavy^o elgimąsi. Mat pradėta 
tyrinėti, kas iš choro narių pri- 
klauso prie parapijos, kas ne 

ir kas atlieka išpažintį, o kas 11c. 

N'ors ir geriausius balsus turė- 

tų, bet kas per tą "examiną" 
nepereidavo, tai buvo iš choro 
išmetamas. Taip jis pagalios 
prasiretino, kad turėjo visai pa- 
krikti. I'irmiaus šv. Cecilijos 
choras gerai gyvuodavo. 

Pasidarė čia taipgi nesmagu- 
mų delei informacijų, kurias 

siųsdavo apie lietuvius j vietinę 
anglų spaudą. Išėjo aikštėn, 
kad lietuvius ne visąi teisingai 
reprezentuota "Racine Journal" 
laikraštyj, o tą, sakoma, taipgi 
daręs kun. Slavynas, tai dabar 
iš tos priežasties daug yra ne- 

malonomų tarp Racitio lietuvių. 
Protazas. 

IŠ LAVVRENCE, MASS. 
Čia yra susitvėrus vietinė or- 

ganizacija, kuri yra .pasivadi- 
nusi Lietuvos Šelpimo Fondu 
(ar tai yra s'kyrius socialistų 
organizacijos, žinomos tuo pa-' 
čiu vardu? Redakcija). 

Lietuvos Šelpimo Fondo ko- 
mitetas yra susidaręs iš vieti- 
niu draugijų ir <pric jo priklau- 
so tautiečiai ir socialistai; kata- 
likai-klerikalai prie jo nepri- 
klauso. 

Šisai komitetas rengia balius, 
piknykus ir visokias pramogas; 
buvo ipak- iestas ir p. Račiūnas 
su krutomais paveikslais. Ši- 
tokiais parengimais renkama 
aukos sušelpinrti nuo karės nu- 

kentėjusių. Dabar šisai komi- 
tetas turi savo kasoj arti pus- 
penkto šimto doliarių ir iš jų 
buvome nutarę Lietuvon pasių- 
sti $300.00. 

Bet kadangi dabar Lietuvon 
negalima siųsti pinigų, tai nu- 

tarimas iki šiolei neišpildytas. 
Savo keliu, nors dabar pini- 

gų negalima siųsti Lietuvon, 
komitetą* ir toliaus darbuojasi, 
idant surinkus daugiaus aukų. 
Tuo tikslu liepos 27 d. rengia- 
ma piknykas Maple Parke, so- 

Icialistų kampėje. 
Pr. Biliūnas. 

ĮgūjgTAT 
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TRUBELIS" RESTA.URACIJ OJ 
V/okietys tik ką atsisėdo už stalo Rusiškoj rcstai racijoj ir buvo 1>epradėjęs sau rinktfs rusiškų val- 

gių. Staiga "trubelis" pasidarė virtuvėje, kur "ktchoriai" susipešė — suprask: bolševikai, ukrainai 
kazokai ir kiti pradėjo viens kitą smaugti. Vokiety; gal but negaus nei pietų suvalgyti — suprask: 
negaus iš Rusijos maisto. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 

Lietuviu paroda. Lietuviai la-1 
bai gražiai pasirodė laike Xe- 
prigulmybės Dienos apvaikščio- 
jimo pereitos savaitės ketver- 
ge. I'o piet apie 4,000 lietuviu 
su 3 benais pradėjo maršuoti 
nuo Lietuvių salės, llroadvvay 
gatve i Commons sodną liosto- 
ne. l'arodoje dalyvavo ir mo- 

teris ir mergaitės. Daugelis 
parašų, (pritaikintų prie karės ir 

Lietuvos, buvo nešama parodoj. 
Lietuviškos vėliavos grėta su 

amerikoniškomis ir draugysčių 
vėliavos lydėjo maršuotojus. 
Ant amerikonų, kaip teko paste- 
bėti, lietuvių paroda padarė ge- 
rą Įspūdį. 

Sodne '"Gabijos" choras po 
Miko Petrausko vadovyste su- 

dainavo Lietuvių hymną ''Lie- 
tuva, tėvyne musų", o bažny- 
tinis choras ipo vargonininko 
vadovyste sudainavo keletą dai- 
nų. 

Visoj parodoj dalyvavo 35 
tautos ir tparoda užsibaigė tik 

apie 12 vai. nakties. Lietuviai 
šiuom syk parodė svetimtau- 
čiams, koks yra skirtumas tarp 
jų ir lenkų. 

Parodoj Buvęs. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 

Streikas. Liepos i d. iš 16-kos 
vietiniu audinyčių Amoskeag 
Co. ir Stark Co. išėjo j streiką 
20,000 amatninkų. 

Streiką sukėlė nesutikimai, ki- 
lusie delei algos pakėlimo. Bir- 
želio 17 d. pakelt mokestis ant 

12/, cento nuo doliario, kuomet 
reikalauta 15 centų pakėlimo. 
Kalbos apie streiką ipasigirdo 
tik birželio 29 d., kuomet pra- 
dėjo eiti gandas, kad streikas 
bus nuo 1 d. liepos. Bet tam j 
nedaug kas tikėjo. Liepos rd.i 
visi kaip niekur nieko'nuėjo j 
dirbtuves, bet netrukus risi iš- 
ėjo laukan, dirbtuvėse pasiliko 
tik keletas darbininkų. Už apie 
pusvalandžio pasirodė ir mie- 
sto policmonai, kurie išvaikė pa- 
silikusius. Aštuoniose tapo už- 

darytos dirbtuvės. 
Streiko vadovavimą pasiėmė 

vietinės unijos pirmininkas' ir 
Valstijos komisijonierius (?) ir 

reikalauja pakelti algos po 15 
centu ant doliario. 

Pas streikierius, kaip matyt, 
upas yra geras ir tvarka ne- 

bloga—ramiai sau vaikščioja 
.gatvėmis, kaip šventadieniais, o 

dauguma, pasinaudodama liuo- 
sn laiku, nuėjo sau "kariškuo- 
sna d; ržuosna" padirbėti. 

Unija atidarė keletą ofisų nau- 

jiems mariams prirašinėti, tai 
pilni ofisai prisikimšo streikie- 
rių. 

Streikas j alietė ir apie šim- 
tą lietuvių. Unijos pirmininkas 
ir Valstijos komisijonierius dar 
veda derybas su kompanijomis. 
Kas išeis toliaus, tai vėliaus 
pranešiu. 

P. A. Andrejunas. 

IŠ MANCHESTER, N. H. 

Iš apvaikščiojimo—prakalbos. 
Čia vietiniai lietuviai energiškai 
pradėjo rengtis prie apvaikščio- 
jimo J.štikimybės Dienos. še- 
šin 'lietuvišku organizacijų at- 

stovai ir moterjs prisirengė kaip 
reik dalyvauti: draugijos išlai- 
du padengimui sumetė $155.55 
aukų, moterjs pasirūpimo tau- 

tiškus drabužius, parūpinta lie- 
tuvių tautiška vėliava, muzikan- 
tai ir 1.1. 

Vietinė anglų spauda prabilo 
apie lietuvių besirengimą prie 
Ištikimybės dienos. Kuomet 
jau buvome visai gatavi prie 
apvaikšėiojimo, netikėtai pasi- 
rodė, kad kuone perniek turėjo 
nueiti visi musų prisirengimai. 

Birželio 27 d. miešto majoras 
prr.nešė komitetui, kad miestas 
apleidžia parodas 4 d. liepos, o 

tą dieną ipažymės vien tik kon- 
certu ir prakalbomis darže. 

Kuomet komitetas pranešė 
apie tai žmonėms, tai tarp lie- 
tuvių kilo pusėtinai daug ne- 

užsi^anėdinimo, nes manyta iš- 
pradžių, kad tai komitetas viską 
suardė. 

Tuomet 30 d. birželio sureng- 
ta prakalbos. Šiose prakalbose 
bene svarbiausiu nuotikiu buvo 
pagerbimas lietuvių ir ameriko- 

nų vėliavos. Visi laukė pasi- 
rodymo naujos lietuvių tautiš- 
kos vėliavos, kuri yra ženklu 
musų tautos, prisikėlusios iš nu- 

jnirusiųjų. 
Lietuvių iKareivių Benui be- 

grajinant Amerikos bymną, iš- 
nešė Amerikos vėliavą, o lietu- 
viškos vėliavos vis dar nebuvo 
matyti. Pagerbus šios laisvos, 
šalies vėliavą, laukta lietuviu 
tautiškos vėliavos 'pasirodymo. 

Stai Lietuvių Kareivių Benas 
užrėžė Lietuvių Tautiškąjį llym- 
ną "Liet'iiiva, Tėvynė Mūsų". 
Visi sustojo, savo tautos hym- 
ntii pagarbą atiduodami. Tr štai 
išneša Lietuvos tautiškąją vė- 

liavą: žaliai-baltai-raudoną su 

Lietuvos zirgvai'kiu arba "vy- 
čiu" viduryj ant baltos juostos. 
Svetainėj pasidarė koks tai link- 
smas anpas, -žmonių akis link- 
smai sužibėjo, matant šitą mū- 

sų tautos ženklą—lietuvių tau- 

tišką vėliavą. Benui užbaigus 
lietuvių hymną griežti, įpublika 
ilgai plojo ir sušuko galingu 
balsu, sveikindama lietu v jų tau- 

tišką vėliavą: "Valio Lietuva! 
Lai gyvuoja Lietuva! Lai gy- 
vuoja Neprigulminga Lietuva!" 

Po to prasidėjo prakalbos. 
Pirmu kalbėtoju buvo p. Nor- 

kūnas, kuris ipaaiškino apie lie- 
tuvių vėliavą (jis 'buvo ir tos 

vėliavos dirbėjui). Antras kal- 

bėtojas, p. Gudas, kalbėjo apie 
Ištikimybės Dieną ir apie tai, 
kaip lietuviai darbuojasi išgavi- 
mui savo tėvynei pilnos laisvės, 
neprigylmybės. Ragino dėti tani 

j tikslui aukas ir papeikė musų 
socialistus, kad ji<-1 atsiskyrė ta- 

me darbe nuo visų kitų lietu- 

vių. 

Pagalios kali k" j o jt. Krikaitis. 

[kuris kalbėjo apie dainas »r dai- 
lę ir čia pat jam ipasisekė su- 

! t\erti choras. Baivo kily tru- 
I pūtis ginčų delei choro vardo. 
Vieni norėjo, kad choras va- 

dintus "Birutė", o kitas suma- 

nymas huvo, kad vadintųs Vy- 
čių choru. Pagalios pakrikštin- 
ta nanja-gimį chorn "Birutės"' 
vardu. Chorą lavinti apsiėmė 
p. Krikaitis, kuris tam tikslui 
kas savaitė atvažiuos iš l.aw- 
rence. Libera Amant. 

IŠ BALTIMOKE M D. 

TMD. kuopos mitingas. Bir- 
želio 25 d. vietinė 11-ta TMD. 
kuopa laikė 'pirmą savo susirin- 

kimą po TMI). seimo. Dau- 
giausiai, žinoma, svarstyta bu- 
vusio TMD. seimo nutarimai. 

Plačiai apsvarčius Seimo nu- 

tarimą, apie perkėlimą TMD. 
knygyno iš Chicagos i Brook- 
lyną, kuopa atrado, kad tokiam 
nutarime nesimato jokios nau- 

dos TMDraugijai, bet atpenč, 
kuopos manymu tas butų griež- 
tai priešinga TMD. gerovei. 
Jeigu tam butų koks neišven- 
giamas reikalas, tai dar butų 
kokis nors -pasiteisinimas, bet 
tokio reikalo nesimato ir išlei- 
dimas kelių šimtų doliarių per- 
kėlimui knygyno butų bereika- 
lingas 'pinigų išleidimas. 

Todėl męs atrandame 'naudin- 
ga palikti TMD. knygyną ant 

vietos, Chicagoje, bent patol. 
pakol TMD. -neįsisteigs sau 'pa- 
stovios vietos, taip kaip, pavyz- 
džiui. turi SLA. arba dabar 
Tautinė Sandara. TMD. u-tos 

kuopos komisija: 
J. Bajoras, Pirm. 
S. Urlakis, Kasierius, 
Jonas Alyta, Sekr. 

I 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Kareivių išleistuvės. — Y ietos 
lietuviu draugijos yra sudarę 
vieną bendrą sąryšį, kuriuo va- 

dovauja komitetas, susidedantis 
iš 2—3 delegatų nuo kiekvienos 
draugijos. 

Tikimasi, kad tas išeis nau- 

don visų draugijų. Iki šiolei 
būdavo daug 'neparankumų ir 
nesusipratimų tarp draugijų, 
daugiausiai todėl, kad rengiant 
vakarus, ar kitokias pramogas, 
pasitaikydavo, kad dvi draugi- 
jos parengdavo ta ipačia diena, 
na ir abidvi, -žinoma, tankiau- 
sia turėdavo nuostolių, o iš to 

paskui dar kildavo nesmagumų 
ir piktumų. 

dirželio 20 d., esant delegatų 
susirinkimui delci 4 d. liepos ap- 

vaikščiojimo, tapo sumanyta pa- 
rengti išvažiuojantiems lietu- 
viams kareiviams išleistuves— 
vakarienę su programų. Yisi 
delegatai su tuo sutiko ir iš- 
rinko vakarienės rengėjomis p. 
Oną Žalpienę ir Y. Poškienę. 
Biznieriai sumanymą parėmė ir 

gausiai suaukavo pinigais, val- 
giais ir 1.1. 

Vietinis klebonas kun. A. Ta- 
moliunas bažnyčioje, ipaaiškinęs 
apie pasišventimą, kokį karei- 
viai daro, nešdami ant tėvynės 
altoriaus savo gyvastis, pakvie- 
tė vietiniais lietuvius skaitlingai 
atsilankyti j šitas išleistuves. 

Atsisveikinimo vakaras atsi- 
buvo ibirželio 23 d. Vakaro ve- 

dėju buo 'p. J. Juviks, kuris 
vakarą atidarė tam tinkama pra- 
kalbėle. Paskui kalbėjo kun. A. 
Tamoliunas, .primindamas jau- 
niems mušu kareiviams, kad jie 
eina kovon už didžius principus, 
;vž tai kad visas pasaulis įsigytų 
san laisvę ir kad rnusų tėvynė 
Lietuva butų laisva. Kad už 
šituos principus kiekvienas žmo- 
gus, laisve ir savo tėvyne nvvlin- 1 

J x r 
tis, privalo drąsiai stoti,—poet( 
.Mickevičiaus žodžiais tariant: 
"Stovėkit vyrai stiprus ir drą- 
sus. nesibijokit priešo savo".... 
Ragino naujus kareivius nieka- 
dos nepamiršti, kad jie yra lie- 
tuviai ir 1.1. 

1 Merginos po to sudainavo 
keletą dainelių, buvo taipgi ii 
dekliamacijų ir žaidimų. 

Vakarienę pabaigus, visi nu- 
šaukė po kelis sykius geros klo 
ties kareiviams ir "Lai gyvuo- 
ja laisva Lietuva". Mergino, 
prisegstė jauniems kareiviam; 
•po gvvą gėlę ir tokiu bu lu iš 
leidome su geriausiais velijimai: 
imvsų kareivėlius. 

Birželio 28 d. sekantieji lietu- 
viai kareiviai tapo pašaukti di- 
džion kovon už pasaulio laisvę: 

1) Valteris Žaunis; 2) Liud 
vikas Danauskas; 3) Petras Lu 
kauskas; 4) Tranas Danauskas 
5) Motiejus Verseckas; 6) Vin- 
cas Bepirštis; 7, Karolis Ver 
bickis; 8) Alek. Kaminskis. 
q) M. Bartusevičius; 10) Stepai- 
Rimkevičius; iii Juozas Poškus 
12) (i. Tarbošauskis; 13) Pra- 
nas čipreėkis; 14) Vincas Kar- 
oli- ; 15) Stanislovas Kušleika 

•6) S. Matulis; 17) P. (irinius 
181 A. (irinius; 19) Mart. Krikš 
•iunas: 20) S. Lepskis. 

Pirmiaus iš So. Omahos iš- 
!-jo lietuvių kareivių 41. Tarpe 
tų ir kun. J. Jonaitis. Dabar 
išėjo 20. Išviso lietuvių karei- 
vių iš So. Omahos yra 61. 

A. A. Ž. 

IŠ SIOUX CITY, IA. 

Lietuviai laimėjo dovaną. Pa- 
sirodžius vietinėje anglų spaudoje 
žiniai, kad su 22-rą d. birželio 
prasidės pardavinėjimas karė? 
taupinimo ženklelių (\V. S. S.), 
ir kurioje buvo išreikštas pagei- 
davimas, kad kiekvienas šios ša- 
lies gyventojas turėtų fngelbėti 
Dėdei Šamui kovoje už pasaulio 
demokratiją, lietuviai tuojaus su- 

kruto darbuotis. PP. Juozas Gra- 
žis ir Jurgis M. Biliūnas, pasita- 
tarę tarp savęs, priėjo prie išve- 
dimo, kad geriausiai butų, jeigu 
lietuviai 1:arė.s faupinimo ženkle- 
lių pardavinėjimui turėtų savą 
komitetą ir kad už jų pinigus 
kreditą gautų jie patįs, o ne 

Armour'o, Cudahy ir kitos kom- 
panijos. Tą jų sumanymą parėmė 
didžiuma vietos lietuvių. Tada 
du augšči'aus minėti asmenįs nu- 

vyko i Continental National Pan- 
ką užkviesti 12-to "team'o" ko- 
lektorius atsilankyti pas lietuvius 
j pobažmytinj skiepą. 

i'ardavmejimas (traukėsi net tris 
vakarus. Išp'arduota ženklelių dau- 
giau s kaip už $5,ooo.oo, kas labai 
nustebino Amerikonus, kada jie 
pamatė apie tai vietinėje spaudoje. 
Nemažai buvo tekiu, kurie sakė. 
jog tai negalimas daiktas, kad 
lietuviai tokiame mažame skaičiu- 
je ir būdami paprastais darbinin- 
kais, galėtu tiek daug pagelbėti 
Dėdei Šamui. Tačiaus nekitaip ii 
buvo. Vi taigi lietuviai, apart 
pagirimo vietinėj amerikonų spau- 
doj, gavo dar ir puikią Ameriko- 
nišką vėliavą dovanu, kuri, kaip 
sužinojome, kainoja $45.0(1 

{teikiant lietuviams dovaną, vie- 
nas iš kolektorių pasakė trumpą 
prnlkalbą, pažymėdamas, kad lie- 

tuviai. kariaujanti Suv. Valstijų 
armijoje ir aukodami savo gyvas- 
tis. ir lietuviai čia esanti, prigel- 
bėdami Dėdei S'amui pinigiškai — 

kariauja ne tiktai už pasaulio 
Demokratiją, bet ir užsavotėvy- 

jnės — Lietuivos pilną neprigiilniy- 
įibę. Čia pasipylė griausmingas del- 
nų plojimas. 

Niūronių Jurgis. 

Žinios Žinelės. 

Cleveland, Ohio. 
= P. Urbonas iš Cannons 

burg, Pa. (matomai tas pats, ką 
anuomet pagarsėjo po Chicagą 
besivalkiodamas) tapo areštuo- 
tas už vaikščiojimą tarp lietu- 
vių ir rinkimą pinigų. Teisėjas 
Cull suteikė jam vakacijas ant 
Oo d. šaltoj, ramioj vietoj Sioo. 
bausmės ir teismo kaštus. 

= Laike LSS. kuopos prakal- 
bų, kuriose kalbėjo p. T. Dun- 
dulis, policija atvyko salėn ir, 
iškraėius visus, apie 20 ypatų 
areštavo. Pas jaunus vyrus rei- 
kalauta registracijos kortų. Tū- 
las M. Lavinskas buvo mėginęs 
pabėgti, bet poliemonai, šaudy- 
dami, jį pasigavo, Vėliaus de- 
tektyvai atnešė ir pastatė ant 
scenos Amerikos vėliavą ir pa- 
liepė publikai, idant išreikštų 
jai ištikimybę, pakeldami ran- 

kas, kas ir buvo padaryta. 

Toledo, Ohio. 
= Vienas vyras, lietuvis, iš- 

važiuodamas j Detroitą, Mieli., 
apimti darbą, pasiėmė su savim 
ir degtinės butelj. Ant rube- 
žiaus tarp Ohio ir Michigan 
valstijų konduktoris iškratė- ir 

butelj rado. Vyras gavo per- 
nalkvoti šaltoj ir $40.00 užmo- 
kėti už vežimąsi degtinės ) 
"sausą"' valstiją. 

So. Boston, Mass. 

= Stasys Skorka laike me- 

džioklės ant "sliakerių", tapo su- 

areštuotas už neregistravimąsi. 
Jis buk pasakos, kad nesi regi- 
stravo ir nesirenistruos ir neis 
kariauti prie:"- k;iizeri. Tapo nu- 

siųstas į Tantono beprotnamį 
idant išexaminuolų ju smegenis. 

— r i a, kaip pranešama, susi- 
tvėrė, ar tveriasi nauja neprigul- 
mingų (nezaležninkų) lietuvių 
parapija ir "bažnyčia" esanti 
prie 428 Broaduav. 

Westville, 111. 
= Vietinėse kasyklose pasi- 

taikė pora nelaimių: tapo už- 
muštas Jonas Čiumna, paliku- 
sis šeimyną be jokios pašalpos, 
nes pie jokių organizacijų ne- 

priklausė: kitas lietuvis Jonas 
Daunis pavojingai kasyklose ap- 
degė, bet. sakoma, vra viltis, 
kad pasveiks. 

Mahanoy City, Pa. 
= Suffolko kasyklose 1 dieną 

liepos tapo užgriautas ir užmuš- 
tas lietuvis Petras Pėtnvėia. Li- 
ko -našlė (po tėvų Leimanskiutė) 
ir dukrelė. 

Shenandoah. Pa. 

= V. Žemaitis, v;~finis ap- 
tiekorius, išvažiavo j v ipe May, 
kur jis pastoja kariškon tarnv- 
stėn į Su v. \' aisti jų laivyną. 

Tamaąua, Pa. 

= Pranas Karoliunas, kaip 
apie tai pranešė valdžia gimi- 
nėms, žuvo mušvje Prancūzijoj, 
-'i d. gegužio, 1918. Karoliu- 
nas, atidavusis savo gyvastį už 
pasaulio laisve, paėjo iš Kle- 
počių kaimo, Yeisejų gm., Sei- 
nų pavieto, Suvalkų gub. Tu- 

rėjo 26 metus amžiaus. Mel- 
džiama giminių atsišaukti adre- 
su: Jonas Pacokunis, 310 Market 
St., Tamaąua, Pa. Dutch Ilill. 

Phelps, Wis. 

= Iš Čia pranešama apie se- 

kanti atsitikimą: 
Tūlas lietuvis buvo papratęs 

lankytis svečiuosna pas vieną 
lenkę, kuomet vyrai būdavo iš- 
ėję darban. Jaunesnieji ipatė- 
miję svečią, pridabojo, pagavo 
ir sekančiu bud u sumanė jj nu- 

bausti: iiįžnėrė virvę ant kaklo 
ir pradėjo varyti per ežerą. Hu- 
tų prigirdė, jeigu ne šerifas, ku- 
ris atbėgęs išgelbėjo pusgyvį 
vvrą, kuriam po to liepta kuo- 
greičiausiai iš miestelio neštis 
lauk. 

DR. JONO ŠLIUPO 

PRAKALBOS CIIICAGOJK1 
Skaitykit ant 7-to puslapo. 



"LIETUVA" 
UtuviŲ Savaitini# laikraštis 
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d*ktor?us Adv. Bronius K. Balutis. 

lai laiftkai, korespondencijos ir į 
mltrašč»ai, skiriami talpinimui laik- 

raštyje, privalo butl pažymėti auto- 
riaus paradu lr adresu. Pasirašai- j 

pseudonimais privalo paduoti lr 
<vo tikrą pravardę Redakcijos zl- 

a lai. 

•dukcija pasilieka sau teisę pri- 
•i.Kius Jai rankraščius taisyti ir 

jmplnti. 
e t inkam i laikraščiui rankraščiai,; 
elkalavus autoriui, bus Jam grą- 
aml tik tuomet, Joigu su rankraš- 
ty bus prisiųsta ir užtektinai kra- j 

ženklelių. 
teikia T?~ada rašyt! plunksna, pa- 
šant plačius tarpus tarp eilučių, į 
'ik ant vienos punžs lakato. 

PERANKSTI LAIDOTUVES. 
"Tėvynė" paskutiniam savo 

numcryj pasako įdomiu dalykų, 
kurių negalima Jperleisti, apie 
i uos nepatėmijus. 

Pirmiausiai ji pasisako, kuo- 
mi ji nėra, būtent, kad ji nėra 
tautininkų sriovės laikraštis. 

"Keikia musų tautininkams 
..minti,—rašo "Tėvynė", at- 

a.yaama "Sandarai", kuri 
.įskyrė ją prie tautininkų 

-riovės,—jog "Tėvynė" rėra 

į i; sriovės laikraštis, todėl 
Vvvnr- kaipo laikraščio, 

■ nt.icija negali Imti jskaito- 
ma i tautininkų partijos kre- 

: u- 11 debitus. "Tėvynė" ne- 

t mora'lė's [musų pa- 
!• f-. I apyskaitos prieš 

: ;i■;... partiją; jokios 
i; u ko t oliuojama ir 

,;t:i >f:.i Si arijos kontro- 

■! c \; ;u i v aio buti 
11 ■ iu« .j.iinri bent tos or- 

-;in>/.n?ijokurios jį organu yra, 
i u ten t- TAUTIŠKOJO Susivie- 

nijiino ! irtuviu Amerikoj. Kont- 
ri'l iki šiolei, berods, jokia par- 

ncničgino "Tėvynei" už- 
iik ri juo mažiau tai norėjo 
ii'.t. tautininku partija, kuri 
-altjO r alėtų kontroliuoti,— 

^r'tų. To "Tėvynės" ra- 

.. ant nelaimės, matomai, 
"i/i nesugebėjo atjausti. 

;eigu gi "Tėvynė" ištikro ne- 

učia nei moralės atsako- 
mybės prieš tautinę sriovę, 

ii kaip reik išaiškinti tas pa- 
adoksas, ''ad "Tėvynės" redak- 

torius yra paprastai pačioj Ste- 

fa alėj tautinės sriovės reikalų? 
Męs negalime daleisti to nelio- 
giškumo, kad viens ir tas pats 
mogus tuo pačiu laiku butų vie- 

nu iš tautinės sriovės lyderiu, gi 
savo laikraštyj viešai nuo tos 
sriovės ne tik kuotoliausiai kra- 
tytus, bet dargi visai neprielan- 

;ą jai poziciją užimtų. 
Męs než-inome, kas tą straip- 

• -n-i rašė, bet "There is some- 

h'nj> rotten in Denmark".... 
* 

Kiek toliaus "Tėvynė" norė- 

jų, kad tautininkai, kuriems ji 
neleidžia kišties į savo reikalus, 
"susiartintu su socialistais. 
"Kad sandariečiams reikia la- 
biau artinties prie socialistų, o 

tolinties nuo klerikalu", tą ''Tė- 
vynė" atranda "džiuginančiu ap- 
sireiškimu". 

"Tėvyne'' ma-no, kad, nelei- 
sdama tautininkams savęs nei 
morališkai prie jų priskaityti, ji 
turi teisę pati ne tik kištis į 

i*--, tininkų sriovės reikaius, bet 
u. i diktuoti jiems taktiką. Ji 

0 agitaciją, remdanua grę- 
-i.rtitj sriovei skilimą. 

e' daugiaus negu tas. Iš to, 
i rašo "Tėvynė", galima pada- 

1 tik vienas išvedimas, kad 
1 vynė" nenori, kad tautininku 
ovė visai ir butų. 

rydama tą sriovę socialistų 
ji remiasi pramanytu 

v r. n; nytu) Dr. J. Basa- 
ii. a.v-kymu. "Dr. J. 13a- į 

!i u>, viešėdamas čia Ame- 
likoj rašo Tėvynė—yra pasa- 
ka jog Amerikos lietuvių tar- 

<• un' buti tik dvi partiji, bu- 
teli i klerikalų ir socialistų". Ir 

I \ vnė" toliaus prirodinėja, 
r ocą jeigu tik šis-tas persi- 
iri;.?; yt'i, tai "suprantama, ne- 

itos sandariečių existen- 
-<"ir>rask: kad tautininkai 

i "vi p. if'armėti j socialistų ! 

Cit/-4*'ir 

Wm I. <t* 

Męs atvirai -pasakome, kad nei 
mes, nei kiti tautininkai tokios 

"smahvirystės" pakęst* negali- 
me, ir tylėti negaliu***. Męs 
turime tiesą laukti nuo "Tėvy- 
nės' jeigu ne pageliu>s tautiš- 
kiems reikalams. t:ii bertt užuo- 

jautos ir prielankumo tai srio- 
vri, kuri tie tik SI.A. išaugino 
ir už ji kovojo, h'-t ir dabar už I 
ji savo "galvas deda". Męs jokiu 
bttdu negalime ramiai kiūrėti, 
kuomet "Tėvynė", ar kas kitas, 
tautinei sriovei, kaipo kokiai ne- 

reikalingai stervai, duobę kasa. 
f lands off, gentlemen ! 

Vidikas panašu triksą mėgino 
Susivienijime N'ebagas persi- 
tilf«ino, kad tautinė sriovė, nors 

rami ir "trubeliu" nejieško, bet 
dar turi užtektinai vieko, idant 
atsikratyti nuo neprašytu duob- 
kasiu. 

NETIKĘ VARDAI. 

Vienas lietuviu dienrašt. ra- 

šo : 

"Musų čia Amerikoje susi- 
darė tris sriovės; paprastai 
josios eina vardais laisvama- 

nių, katalikų ir socialistų. 
Nėra tikras tas pasidalinimas. 
Tos sriovės susisuko ant grei- 
tosios, kaip 'kokie trjs burbu- 
lai ant vandens sukilus ver- 

petui. Patys sriovių pavadi- 
nimai n "ra galutini ir nėra 

tikę." 
Tas teisybė, kad jie "nėra ti- 

kę." Bet tam ne sriovės yra 
kaltos, bęt kalti yra tie, kurie 
jas taip netikusiai ir netei- 

singai krikštija. Męs, pa- 
! vyzdžiui, nepažįstame "laisva- 
1 manių sriovės", kaipo tokios. 
Jos nei nėra. Ji tiktai da." pra- 
deda megztis, organizuodama 
savo kuopas ir pasiėmusi sau 

"Kardą" (buvusią "šaky") u/ 

į organą. Ir tai ji nėra jokiu 
sriovč, bet sauja žmonių, išim- 
tinai beveik socialistu. 

1 "LaisVamanit; sriove pavadin- 
ta augščiau yra tautininkų 
sriovė, paremta ne ant laisvama- 
nybės, nei ant kokios tikybos, 
•et ant t a 111 y s t ė s 

Tautv..:ė šiądien, matote, yra 
pačioj gyvenimo viršūnėj,—tai 
yra svarbiausis principas, kuris 
nulems visos žmonijos likimą. 
Priešingos tikrai, laisvai tauty- 
stei partijos, matomai, bijosi 
pripažinti, kad tautinės sriovės 
pozicija buvo ir yra teisingiau- 
sia ir arčiausia prie gyvenimo 
pozicija. Kad tautininkų srio- 
vei to kredito nepripažinti, tos 

sriovės priešai vengia jų sriovės 
vardo: dešinieji, "krikščionys- 
demokratai" vadina ją "laisva- 
manių" sriove, gi kairieji, so- 

cialistai, vadina ją atžegareiviais, 
buržujais etc. 

I»et alyva visgi viršun išplau- 
kia. Tautystė yra pamatas, ant 

kurio visos ižmonijos ateitis šią- 
dien yra budavojama. Nieks 
tautų likimo nebudavoja šiądien 
ant tikybinių dėsnių, neigi ant 

kliasų dėsnių. Bolševikai mė- 

gina Rusijos ateiti >pabudavoti, 
pasiremiant klesiniu dėsniu—ir 
to mėginimo pasekmes matome. 

NORS NAUJAM KAILYJ, 
BET ŠIRDIS VIS TA PATI. 

Siame numeryj y: tilpys ap- 
rašymas prakalbu, kurias Chica- 
gos lietuviu socialistai, atsisky- 
rusia nuo visų kitų lietuvių ap- 
vaikšeiojimo, surengė atskirai 4 
d. liepos. 

Jie kal'bėjo apie Lietuvos lai- 
svę, rinko jai aukas, kit ts a- 
<lino pro-kai/.criniais, save sta 
tė.si tikrais Lietuvos laisvės gel- 
bėtojais. I'eveik galima. bvv/> 
džiaugtis iš tokio karšto mūsų 
socialistų tėvynainiskumo, liet,— 

Susirinkime dainuota visokių 
dar'ų,— 

Susirinkime dainų.,t? Dolševi- 
kų hymnas,— 

Susirinkime tačiai's ric6iedota 
Lietuvos hymno... 

Ir lietuvių vėliavos nebūtų 
būvy. jeigu jos nebūtų atsinešy 
su savim vienos draugijos dele- 
gatai. 

Iš to galima nusimanyti, kaip 
rr'n^i yra Lietuvos tikra laisvė 

tiems, kurie kitus "Lietuvos par- 
1 davikais" vadina. 

18—fili r tranalation filcfl \vjth the postmastcr at ChiraK". III., on lltli <lny <>f ju|v 
1918, as rcquired by ihr *ct »f Octobcr 6,1917. 

\Yilliain K. Hearst turi visą ei- 
lę laikraščiu. Dideliu dienraščių 
•is turi net vienuolika. I >n Chica- 
goje — A m e r c a n ir II c r a I d 

a n d JO x a m i n e r, du llos'.one 
— A tu e r i c a n ir A d verti- 
,-er, du Atlantoj, tia. Ame- 
rican ir (ieorgian, tris Ne\v 
York e — American, F. v e 

n i n g J o u r n a 1 ir I) e n t s 

c li e s J o u r n a 1 (vokiškas, nese- 

nai sustabdytas) ir po vieną San 

Franeisko (E x a m i ne r) ir I .os 

Angeles (E x a mine r). Sakom.'., 
kad visus Šituos laikraščius skaito 
vidutiniškai 2,572,885 žmonių kas- 

dien, Apart to Mcarst turi dar 

septynis mėnesinius žurnalus, ku- 

rie, sakoma, turi išviso 2.281,627, 
skaitytojų. 

Visu* šiuos laikraščius kontro- 

liuoja ir jiems pakraipą nustato 

savininkas. Visoj istorijoj nerasi- 
me kito tokio pavyzdžio, kur vie- 
nas žmogus galėtų tokią milžiniš- 

ką jteknię ant tokio žmonių skait- 
liais daryti. 

Kuomet u/ėjo kart", kaip kitur 

taip ir čia pradėta aplink dairytis, 
kas kur stovi. Jeigu paprastus 
žmones daboja, tai juolabiaus at- 

• kreipia atydą i didžiu >sius, galin- 
guosius vyrus, kurie laike karės 

'gali arba labai daug gero, arba 
labai daug blogo padaryti. 

Prancūzijoj, pavyzdžiui, buvusi 

preniiero Caillaux ištikimybė bu. v 

labai nužiūrėta. Tas pats buvo ;i 

Italijoj su minisjterių pirmininku 
(liolitti. Apie Rusiją ir Stuerme- 
rio vadovystę prieš revoliuciją 
nėra reikalo nei minėti. Taip ir 

čia Amerikoj atkreipta atyda i 
Mr. Hearstą ir jo ištikimybė šiai 
šaliai pastatyta abejonėm 

Teisybė, prieš jo žurnalus iki 

šiolei nedaryta jokių užmetimų, bet 

jo dienraščiams tiesiog užmesta, 

kad jie yra pro-vokiški, ir toki 
viešą užmetimą padarė liearsto 
laikraščiams ne kas kitas, kai]) 
lnivusis Suv. Valstijų prezidentą? 

j T. Rojseveltas, kuris nusiuntf 

apie tai ilgą laišką Senatan. R >ose- 

veltas tiesiog tvirtina, k'ad liears- 
to propag nda esanti .propaganda 
Vokietijos naudai. 

Boikotuoja laikraščius. 

Daugelyj vietų Nevv Yorko 
mieste ir įvairiuose atskiruose 
miestuose ir misteliuose tapo pa- 
daryta nutarimai neįsileisti visai 

jokių liearsto laikraščių "kaipo 
nelojališkų." 

N'elojališkumo (neištikimybės) 
užmetimai yi'a paremti ant Įvai- 
rių išsitarimų, tilpusių liearsto 
laikraščiuose — daugiausiai dar 
iš tų laikų, kuomet Suv. Valstijos 
lebuvo įstoję karėn. Įvairus žmo- 

nės ir laikraščiai, yp'atiugai gi 
\* e w York Tribūne pradėj o 

rankioti tuos visokius išsitarimus 
ir paskirstė juos į tris dalis. 

Vienos rūšies straipsniuose, tvir- 
tinama, kad liearsto laikraščiai 
teisino Vokietiją už torpedavimą 
be persergėjimo pasažierinio laivo 
L u s i t a n i a. kur žuvo apie 1700 
civiliškų žmonių — jų tarpe daug 
moterių ir vaikų. 

Antros rūšies straipsniais, sako 
ma, mėgir+a pasėti neužsitikėji- 
mas tarp Amerikos ir Japonijos 
bei Anglijos ir tai daryta kaip 
prieš j stojimą Suv. Valstijų į karę, 
taip ir |x> to. 

Pr galios trečios rūšies straps- 
nia:s ir išsitarimais mėginta su- 

laikyti šią šalį nt o vciklUus daly- 
vavimo Europinėj karėj jau po 
to, kaip ši šalis aipskelbė karę 
Vokietijai. 

įdomiu išsireiškin ų ir minčių 
yra pririnkę iš Hearsto laikraščiu 
jo p.iešininkai. Juos vienok čia pa- 
kartoti delei stokos vietos nėra 

galima. 

Teismo nuomonė apie spaudos 
laisvę. 

Kaip jau buvo minėta, neku- 
riuose vietose miesteliai net pada- 
rė nutarimus, kad Hearsto laik- 
raščių visai neįsileisti j tuos 

miestus. Tarp tokių buvo ir mies- 
telis Mount Yernon, N. Y. 

Hearstas atidavė reikalą teis- 
man, prašydamas, idant teisėjas 
išduotų drausmės prisakymą (in- 

junctiop) prieš miesto tarybą, 
idant ji savo nutarimo prieš llear- 
sto laikraščius neturėtu teisės ivvk- 
< I i n t i. 

Vyriausis \'ew Yorko \ alsti- 
j^s teismas tokią drausmę suteikė, 
,.tuomi panaikindamas M Mint Ver- 

įnono miesto tarybos nutarimą. 
Teismas savo dekrete, žinoma, 
nemano teisinti Hearsto laikraščiu, 
bet išreiškia tokią nuomonę apie 
spaudos laisvę: 

"Butu nepaprastas ir apgai- 
lėtinas dalyku stovis, jeigu ta 

spaudo-s laisvė, kurią męs taip 
pavydžiai sergėjome, galėtu bu- 
ti panaikinta užsimanius ke- 
liems aldermanams b i 1 e kokio 
miesto ar kaimo bile kur mušu 

šalyj. Joks laikraštis neimtu 

saugus. Mušu didžiau*'. laikraš- 
čiai ir kitoki informacijos ir 

svarstym i organai priklausytu 
ntn.* malonės mažu bureliu vie- 
tiniu valdininku čia ar tenai, 
ir jiems butu leista pasiekti, ar 

nepasiekti žmones -ulyg to, ar 

toki būreliai u/girtų ar neuž- 

girtu Hilas tokiu laikraščiu 
žini'as"... 
(ii atsiliepdamas apie pat i e* 

Ilearsto laikraščius, teisinas tarė: 
"Jeigu bile laikraščiai, pri- 

klausantieji šiaiti skundėjui, bu 
vo praeityje prieš įstatymus, ta 

įstatymai padavadija už ta 

bausme, bet tokia bausmė pr 
valo buti už kokį nors veiks- 

mą jau padarytą, o ne už tai 
kad yrą tikimasi, kad kokis 
nors veiksmas gali buti padary- 

I tas ateityje." 

Hearst ginasi. 
Savo laikraščiuose Hearst d avi 

atsakymą Rooseveltui, beveik čie- 
lo puslapio ir kaltiną Rooscveltą, 
k'ad jis ir "susenėjas" ir "suvai- 

kėjęs" ir prirodinėja, kad jo laik- 
raščiu rekordas ir jo paties rekor- 
das esąs toks, kad apie jo ištiki- 

mybę abejoti negalima ir sako 
kad po karės jis apsiimsiąs stoti 
sn Rooseveltu į' debatus šiame 

ištikimybės klausime. 

MAČIULIAI ATSIŠAUKIT. 
P-a s Juozas Mačiulis, gyve- 

nantis rie 4436 So. Artesian av., 

Chicago, 111., pamatė laikraštyj, 
kad Pranas Mačiulis yra pakliu- 
vęs vokiečių nelaisvėn. Jis jam 
parašė laišką. 

Dabar Juozas rašo ''Lietuvos" 
Redakcijai kitą laišką sekančio 

1 turinio: 

"Gerb. Redakcija:—Ar ne- 

galėtumėte patalpinti Jųsu 
laikraštyj karės belaisvio gi- 
miniu pajieškojimo. Keletas 
mėnesių atgal aš parašiau 
laišką savo broliui, esančiam 
nelaisvėj Vokietijoj. Dabar 
gavau atsakymą, bet visai 
nuo kito, man nepažįstamo 
Prano Mačiulio. Jis paeina 
iš Kauno gub., Jonišikės valš- 
ėiaus, Pročiunų sodžiaus ir 
prašo pranešti giminėms ir 

pažįstamiems, kad jis yra vo- 

kiečių nelaisvėj; nuo giminių 
jis prašo prisiųsti pinigų arba 
siuntinį maisto kad prisiųstų. 
Jo adresas yra sekantis: Pra- 
nas Matciulis, No. 184-13, 
Krie'gsgefangenenlager Gru- 
entlial bei Sagan, Germany, 

Su pagarba Juozas Mačiulis. 

Nuo Redakcijos. Norint su- 

teikti (pašalpą lietuviams, esan- 

tiems -vokiečiu nelaisvėje, ge- 
riausiai yra nusiųsti pinigų lie- 
tiniu komitetui "Lituania" Švei- 
carijoj, arba lietuvių komitetui 
Danijoj su nurodymu, kad tuos 

Dinisrus iie perduotų belaisviui, 
arba už juos pasiųstų belaisviui 
maisto, arba ko kito. kaip komi- 
tetui geriaus išrodo. Komitetai 
turi nuolatinius susinėsimus su 

belaisviai ir geriausiai žino, kas 
jiems labjausiai yra reikalinga. 

Komiteto "Lituania" adresas 
yra sekantis: "Lituania". Comi- 
te Central de Secours aux Yic- 
times de la CIuerre en Lituanie, 
Lausanne, Suisse. 

Lietuvių komiteto Danijoj ad- 
resas yra sekantis: Jurgis Sa- 
vickis, Box 214, Copenhague, 
Denmark. 

I 

r Trur translution filed \vith the postmastcr 
ui Cliicago, UI., 011 lltli <lay of J ul y, 
l1*IK, as rc<]uirc<l by tli< net of Octeber O 

1917. 

LIETUVIŲ AUKOS UŽ 
LAISVĘ. 

Siame skyriuje paduodame vi- 
sus vardus ir pravardes užmuš- 
iu. sužeistu ar dingusių lietu- 
vių, tarnaujančių Amerikos ka- 

riumenėj Francuzijoj. Vardai 
ir pravardės yra paiimti iš ofi- 
ciali škų Karės Departmento su- 

rasit, garsinamų kasdien. Su- 
prantama, kad lietuvius galima 
pažinti tik iš jų pravardžių, jei- 
gu jos teisingai, lietuviškai yra 
paduotos. Tų. kurie savo lietu- 
viškas pravardes iškraipo, nėra 

galima pažinti surašuose ir apie 
juos negalime jų giminėms nei 
pažjstamiems, nei visiems lietu- 
viams pranešti per laikraščius. 

Štai kodėl yra svarbu, kad 
visi lietuviai kareiviai, pastoda- 
mi armijon, pasiduotų savo tik- 
romis. lietuviškomis, neiškraipy- 
tomis pravardėmis. 

* * 

Liepos 6 d. o fie i al iškilose 
surašuose randame sekančias 
lietuviškas pravardes: 

Jonas Naujokaitis iš Homes- 
tead, Pa.,—užmuštas mūšyje. 

Jonas J. Miklavičius iš Bri- 
dgeport. Conm.—dingęs laike 
mūšio {daugiausiai "dingusių" 
paprastai yra pakliuvę nelai- 
svėn). 

Juozac A. Dargis, korporalas. 
marmierius, iš Chicago, 111. — 

1 sužeistas (sužeidimo laipsnis ne- 

pažymėtas). 
Pranas W. Demskis, marinie- 

ritis. iš Manistee, Mieli.—sužei- 
stas. sužeidimo laipsnis nepažy- 
mėtas. 

Liepos 7 d. surašai skelbia: 
Juozas Zboran iš Dunkin, Pa. 

—užmuštas mušyj. 
Frank J. Olsheski iš \Vauke- 

slia. \Vis.,—sužeistas mušvj. 
Liepos 8 d. surašas: 

Gust Anikewich iš Ilam- 
tramck, Mieli.,—užmuštas mū- 

šyje. 

20—True traslalion filed with tlic postma-ter 
at Cliicago, 111.. on Uth įlay o( July. 1V18, as recĮuireil by the act o{ Octcbet 6 
1917. 

KAIP BELAISVIUS ŠELPTI. 

Norint sujieškoti ar sušelp- 
ti lietuvius-belaisvius, esančius 
Vokietijoj ar Austrijoj, galima 
tai padaryti per šiuos lietuvių 
komitetus: i) per lietuvių ko- 
mitetą "Lituania", Lausatinoje, 
kuris veikia po priežiūra Šveica- 
rijos valdžios; 2) <per Lietuvių 
Komitetą Kopenhagene, kuris 
yra šaka prie danų Raudonojo 
Kryžiaus. Ju adresai yra se- I 
kauti: 

1)—"Lituania", Comitė Cent- 
ral de Secours aux Yictiems tie 
la (luerre en Lituanie, Lausan- 
ne, Suisse. 

j)—Monsieur Jurgis Savickis, 
!«ox 214, Copenhague, Den- 
mark. 

NAUJI RAŠTAI. 
Occupation AUemande en Li- 

tuanie, par. C. Rivas. Genevc- 
Namcy. 1917 m. Puslapių 116. 
kaina nepažymėta. 

Šita knyga "Vokiška okupaci- 
ja Lietuvos,' parašyta franeuzų 
kalboje, ir yra padalinta i dvi da- 
li. Pirmoj dalyje aprašinėjama 
vokiečių įsiveržimas Lietuvon 
(pabėgėliai, organizavimas jų pa- 
šelpos, fondai etc.) ; antroj da- 
lyje aprašinėjama vokiečių šei- 
mininkavimas Lietuvoje. 

"Justice" AUemande en Litu- 
anie Occuppee. (Vokiečių "tei- 
sinjgumas" užimtoje Lietuvoje!), 
par. C. Rivas, Geneve-Nairocy. 
1917 m. Puslapių 91. kaina ne- 

pažymėta. 
šita knyga ir-gi paskirstyta i 

dvi dali ir daugelį skyrių. 
Pirma dalis pašvęsta 
nupiešimui supratimo, kokį vo- 
kiečiai turi apie tautų teises, 
antroj gi daly j, kaip tą savo 

supratimą apie pavergtos tautos 
teises jie vvkdina gyvenimam 
Čia paduodama daugybė žinių 
apie rinkimus nuo žmonių mo- 

kesčių, apie Lietuvos .gyventojų 
teisimą, bausmes, apie visokiais 
jų •padavadijimus susinėsimų 
srytyje: ipašportus, važinėjimus, 
prekių pervežimus, krasą ir 1.1. 

Butų labai akyva knyga, iš- 
vertus ją lietuvių kalbon. 

M—Trvu- translation filcd with the postinastei t Chfcago, III., on liti) day of July, 
191 tf, a* reąuircd hy the act of OctoL-cr 6,1917. 

T&mytine Vėliavos Dienos 
Besimankšfinimai. 

Kir/elin 14 d., šių metų u/.ženklino 141 -mą metą ap- 
vaikščiojimo Amerikos vėliavos. Vėliavos Diena buvo 
švenčiama visose Suvienytose \ aistijose. Tautos sostinėj, 
Washington, 1). C., besimankštinimai buvo laikomi at- 
virame lauk-, po \Vashingtono stovykla. Prezidentas \Vil- 
sonas, nariai kabineto ir kiti augšti,valdininkai oficialiame 
gyvenime, buvo susirinkę išklausyti patriotiškų prakalbų. 

Nuo paskutinio' imigranto atvykusio šion šalin, kuris 
piibuvo su pilna širdim vilties šion didžion demokratijon, 
iki j)askutinio kūdikio, gimusio ore laisvės, ir kiekvieno 
Amerikos valstijos piliečio ir gyventojo privalėtų buti mo- 

kinama, ką vėliava reiškia, už ką ii stovi, ir nemirštančią 
meilę dėl vėliavos, kuri niekados nėra žinojusi, kas yra 
sumušimas, kuri reiškia suraminimą įžeistiems, teisybę pri- 
spaustiems ir neturališką laisvės teisybę žmoguje. 

Amerikos Vėliava reiškia visa, ką Dekliaracija Nepri- 
gulmybės (Declaration of 1 ndependence) reiškia, visa ką 
Konstitucija mūsų žmonių reiškia; ji reiškia, ką Jurgis 
\Vashingtonas ir jo narsus kareiviai reiškė. Ji reiškia 
visus tuos nebailius Amerikonus kurie nuėjo prieš mus, 
kurie gyveno šiai šaliai, kurie išleido savo paskutinį lašą 
kraujo už savo šalį; kurie dirlx> dėl jos, kiekvienas savo- 
tišku budu; kurie buvo lojališki laimėj ir nelaimėj ir 
ią mylėjo. Ji reiškia visus kentėjimus, kuriuos męs perė- 
jome ir dabar pereiname, visas mūsų viltis ir geidimus. 

Vėliavos Diena yra dėlto diena stovinti už daugiau 
negu medžiaga, iš kurios pati vėliava yra padaryta. Ji 
yra emblema aukščiausių idealų ir geidimų. 

Viena iš daugiausiai tėinytinų iškilmių šioj patriotiš- 
koj dienoj buvo laikyta skerdyklų firmos \\ ilson ir Kom- 
panijos. Penki tūkstančiai darbininkų šios firmos susi- 
rinko privatiškam parke, prie \Vilson ir Kompaniios ge- 
neralių ofisų prie keturiasdešinffs pirmos gatvės ir Ash- 
land ave. 

Svarbiausias prakalbas pasakė P-as Tliomas E. \Yil- 
>on, prezidentas kompanijos ir leitenantas J. Przyprava, 
užvaizda Rekrutavimo Centru Amerikoj Lenku Tautinės 
Kariumenės. 

\Vilsono vienutė Illinois \*olunteer Training Corps, 
susidedanti iš šimto narių ir dviejų šimtų jaunų mote- 
riškų darbminkių i> ofisų, nešiojančių Raudonojo Kryžiaus 
uniformas \Yilsono pagelbinio skyriaus Xo. 94, vedama 
P-ios Tliomas E. \Yilson, dalyvavo besimankštinimuose. 

Puiki nauja vėliava tapo užtraukta iki viršui stulpo per 
panelę Ona Spacek, viršininkę moterų Socialio Tarnavimo 
Departamento dirbtuvėj. Vien tik pamatymas tautos 
emblemos sukėlė didį entuziazmą ir besiartinant prie vir- 
šūnės, kur ji buvo matoma susirinkusių, plojimai sekė vieni 
kitus. 

Tuomet mūsų slaviškas brolis, leitenantas Przyprava, 
prakalbėjo j susirinkusius. Tarp kit-ko jisai pasakė: 

"Ši diena yra didi diena visai Amerikai. Tai yra J J 

Vėliavos Diena. Visur męs matome beplevėsuojančias vė- 
liavas; šios puikios žvaigždės ir dryžai, kurie reiškia Ame- 
riką ir Amerikos žmones, laisvę ir liuosybę, ir likusiam 
pasauliui reiškia demokratiją ir laisvę prispaustoms ir 
pažemintoms tautoms. 

"Šiądien męs prisiekiame musų lojališkumą šiai šaliai 
ir jos institucijoms ir apnuoginame savo galvas prieš 
šias žvaigždės ir dryžus, Kurie yra prisirengę trenkti nu- 
sveriančiai ant mūšio lauko narsios ir liuosybės mylinčios 
Prancūzijos prieš Hunus ir ių autokratišką valdžią su 
tokiu žvėrių ir širdim, kaip Kaizerio \Yilhelm. 

"Praleiskit man, moters ir vyrai, užbaigti šiuos !:elis 
žodžius Angliškai su pasveikinimais garsiausiems šiądie- 
niniams vyrams paasulyje, musų geriausiam draugui ir 
kalbininkui demokratiškų valdžių, ir Jusų garbingiausiam 
prezidentui \Yoodrow Wilson." 

Kuomet F-as Thomas E. Wilson prisiartino prakal- 
bėjinuti susirinkusiems, jisai buvo sutiktas pasveikinimais, 
kurie parodo kaip jis yra mylimas savo "vaikų ir mer- 

gaičių", kap jis vadina savo darbininkus. Jisai sakė: 
"(jerbiamosios ;r gerbiamieji, darbininkai Wilsono or- 

ganizacijos, ir musų draugai, esantieji čionai šiądien: 
"Man yra didžiai smagu, ir aš žinau, kad yra 

smagu Jums visiems buti čia šiądien ir prižadėti savo 
paramą šitoj mušu "Old Glorv" vėliavai. 

"Aš jaučiuosi, kad darant tai, aš darau kaip sykis tą, 
ką Jus norėtumėt kad aš daryčiau ir aš žinau, kad kiek- 
vienas asmeniškai prisižada remti "Old Glory". 

"Daugelis mušu sūnų privilegijuoti eiti i frontą ir 
męs didžiuojamės jais. 

"Męs taipgi didžiuojamės musų Lavinimosi Vienute, 
stovinčia čia šiądien, kurie rengiasi bv kokiam umatn pa- 
sirodymui. 

"Aš didžiuojuosi musų jaunomis merginomis, kurios 
šiądien čia randasi ir kurios pašvenčia savo laiką, vakaras 
po vakarui, Raudonojo Kryžiaus darbui. 

"Musų protėviai kariavo už principus, dėl kurių ši 
vėliava stovi. Jie kariavo už namus, liuosybe ir laisvę 
dėl musų. Musų vaikai, kurie neša tą vėliavą j keturis 
pasaulio kampus, kariauja tam pačiam dalykui, dėl kurio 
musų protėviai kariavo. Męs neprivalome užsiganėdinti 
pakol tie principai nebus pripažinti per "Old Glory". 

"Jeigu nekurie iŠ musų vaikų turi padaryti augščiusią 
pasiaukavimą, lai geras Dievas paaugština juos danguje; 
lai Dirvas duoda kantrybę jų motinoms, moterims ir my- 
lėtinėms ir lai Dievas prižiūri juos ir prigelbsti jiems 
įvykdinti principus tos vėliavos visame pasaulyje." 

Kiti tėmytini dalykai to nepaprasto programo buvo 
pučiamo rago šaukimas per Chicago Boys Club No. 4 
Band Atidavimas garbės Vėliavai ir Prižadėjimas Išti- 
kimybės, laiko kurio militaris benas ir Raudonojo Kry- 
žiaus pagelbinis skyrius stovėjo garbės atidavimo budu. 
Pasakyta "The American's Creed" per susirinkusius ir 
sudainuota tautiškas hymnas "America", kuomi uždaryta 
ši puikų programą.—Apgarsinimas. 



--— I rtic tranilation rilcd wit'i tiu p.i\ttnasterat ('hicaRo, III., on IMU dny ,it juiy. 
at l'hii'atfn, 111., 011 .?rd tlay of July, 1917. » 

Cėntralio Komiteto "Lituania" Apyskaita. 
nuo 'aipkr. 7 d. iqi(> 111. iki 'gruodžio <1. 1917 111. 

Įžanga. 

Paskutinė Komiteto "Litnania" apyskaita, pas- 
kelbtoji viešai, siekė iki 7 Itpkričio m. Dabar- 
tinė apyskaita apima tatai suvirs ištisus metus: bū- 
tent nu ~ lapricio iQifS tn. iki ,}i gruodžio 1017 m 

Pirma, "I.ituania," kaip jau buvo pranešta, rūpi- 
nosi vii n Itelaisviais. Xuo 15 gruodžio 1010 m. mušu 
k mitetas praplatino <avo veikimo programą, api- 
mant karė-, aukas Lietuvoje apskritai ir pasivadir.' 
"Lituanfo" — C'entralis Komitetas nukentėjusiems 
nuo karės Lietmoje šelpti. ^"Lituania" l'ontitė 
C cntr.il de seccurs aux vietimes dc la guerre en 

l ituanie). Musų Įstatus užtvirtino šveicaru valdžia. 

("entralis Ki-.nitctas "Litnania" turi skyrių l'.at 
cclonoj, Ispanijoje, {vairiose Vokietijos ir Aust- 
vijo* ptovykl' se suorganizuota vietiniai komitetą 
i> Lietuvių belaisviu, kurie dalina musų prisiųsti; 
pašalpą, praneša apie savo pageidavimus ir infor 
muoja pskritai apie <lab ku stovį. Sugrįžus dange 
liui civilių belaisvių Tėvynėn, sumažėję mokvkfi 
skaičius. Dabar yra tiktai Skalmieržyje. (irt"mtbal'y- 
je. I Iav'elber,;'ef llutotv'e efc. 

Musų komitetas darbuojasi išvien m Lietuvi t; 
Komitetu, esančių Kopenbagane. 

Niv> lapkričio 7 d. Kiifi m. iki gruodžio 1«^ 17 m 

jvyko 22 susirinkimai: i<> paprastų ir 3 nepaprasti 

Piniginė Apyskaita. 
Pniginė mu>ų komiteto apiskaita buvo ekanti: 

G auta: Fr. Cent 
N"u.> /-XT-fT> kasoje liko 4,38<). 3; 
Subsidijų 184.J7J. \( 
Aukų 5.KH5. -ji 
N'iu'šiir.čių 2,305. 8: 
Pe.'aidų debitą- persiuntimui 2.867. 4V 

Išviso 199.720. 5^ 
Išleista: Fr. Cent 
Selenas rnaisti 22.156. 7, 
Šelpimas pinigais 5737- 7( 
Administracijos išlaidos 0.80O. 4- 
Kelionės belaisvių suorganizavimo reikalais 
per pasiuntinius 3.758. 2; 
Pačtos rr telegrafo išlaidos 385 7- 
Dvasiniai belaisvitj reikalai (knygos otc.).. 362. oc 

Perlaidų pinigais ir maistų 2,103. 5: 

Išviso 44.310. 4-j 

Taigi 31 grucfdži mi; m. ka?oje lieka 155,410. o? 
Smulkesnis s u h s i d i j ų n u r o d y m a s: 

'3-I-f7 gauta nuo Amerikos Liet. Tautos 
Fondo 2.000 dalarių 10.416. oc 

24*11-17 gaui'a nuo Centralio Amerik a Lietu- 
vių Komiteto (pinigai guli doriariais: 
frankais paskaityta pagal 31 X11 -17 
dienos kursą) S 10.000.00 40.328. 41 

24-11-17 nuo to pat Centralio Kom. 
$25,000.00 124,527. 7; 

Išviso $37.000 arba 184,272. i( 
Aiškesnis aukų išrodymas: Fr. Cent 
8-XI-i6 (gauta 7-II-16) Kun. A. Petraitis. 

Gilbertville, Mass. Amerika, del 
suorganizavimo susižinojimo sm 

Lietuva per laiškus*) 10. 3c 
8-XI-i6 — (gvita 24-V-16) Kun. J. Norbutas, 

Skotij'a, del suorg. su si nešimo su 

Lietuva*) 24. 5c 
8-XIr6 — (gauta T5-V-16) P. Slczninkas, iš 

Londono del suorg. susinėsimo su 

Lietuva*) r2. oc 

n-VI-16 — P. Snekutienė ir P. Petruškienė 
iš lxmdono del suorg. susinėsimo 
su Lietuva*) 12. 00 

12-1X-17— Kun. Matulaitis iAndone .... 62. 50 
24-X-i6— Dr. Gaigalaitis Katyčiuos 45. 87 
3-XII-i6 Škotijos Liet. iper Kun. Svei^trį 2-44> 00. 

3-XII-i6—Friburgo Universiteto Kancleris .. 5. oc 

7-XII-t6 — P-le Ona Rochov-kiutė, Rock- 
ford, 111. '. 5. 15 

!2-XII-i6—Marrhester'ioLiet. per Kun. 
Foltin (Skot.) 359. 45 

3i-XII-l6 Smulkios aukos iš 191 6 m 6. 00 

11 -1-17—Surinkta per "Lietuvių I»al>» >" 

Redakciją 334. 00 

2r»-I F T-17—Dvasiškoji Petrogrado Akademija 
]X?r Kun. Starkų 186. 67 

ij-\Vi-17—Rinkliava Kenosh'ojc per I)r. 
Bielskį 1 o to. 70 

25-V-17 — Škotijos Liet. .per Kun. Svcistrį 
iš Olas 1.200. 00 

1 -X-17—r-P. K. Žilius. Hamilton 5. 5o 
3o-TX-!~—Kuri.. [)r. Rėklaitis iš Petrogrado 

(Rusijoj) 155. 00 

i<)-Xr-T7~ M. EI. Reclienberg, Magno \*allc, 
Maggi. Tessin 5. 00 

3t-XTI-I7—Smulkios aukos i> 1917 m 7. 10 

Tsviso 5.885. 74 
Išsiųsta maisto: • 

T )Duonos 5.602 Kg. (11.20.1 svarai). 
■2) Kondensuoto pieno ....2,307 Dėžutės. 
3 t Zupių "Maggi" (Potages et !'> u.)0to Kg. 

(1.820 sva '.ū). 
41 Šokolado 2,063 Kg. (4,126 svarai >. 

z) Konfiturv iQ7o° Kg. (395 svarai). 
C>) Mėf">s Konservų 256 Kg. (512 svarų). 

*) Stos aukos nehuvo jskaitvtos 7-Xf-i6 m. 

F a k t i A k a s Kasos stovis: Kr. (. 'cnt. 
1 >an(|ito (.'antonalc Fribourgcoisc: 

a) ant Kun. Steponaičio knygutės 6-. 20 

1>) ant Kiru. Džimidavičiaus knygutės 4.4S 1. or 

Sociėtė de la l»anque Suisse (Icnevc: 

a) Frankais 73i097- 62 

1>) Doliariais $10.000 49,328. 41 

Pildomanijam Komitetui paskolinta Lietuviu 
dienos organizavimui (be nuošimčiu) .. 30.001. 5c 

Išviso nominaliai 156.970. 75 
Apiskaiton įtraukti, bet išmokėti 1918 m. čc'dai: 

XX. 691 1 700. 01 

N N. 6(713 1.20G. o< 

XN. (H)T.f 525. o- 

N N. 6<) 15 500. rx 

XX. 6916 293. 3 
XX. 6917 1.S00. a 

XX. 6919 390. oc 

XX. 6920 100. (x 

5.5o8: 3r 
Išviso taktiškai lieka bankuore 151,463. 4: 

Kadangi kasos stovis 155.410. rt 
Bankuose gi esama 155,492. 4," 

l ai kasoje lieka 3.947- 6: 

Pašalpos Organizavimas. 
Kad suorganizuoti svetimose šalyse belaisvius ka- 

rės metu, daug reikia pagalvoti ir gerokai pasidar- 
buoti. Neužtenka čia niolat rastais klabinti įvairiais 
keliais, bet reikalinga tam tikru--, asmenis aplankyti 
Raud. Kryžiaus susirinkimuose dalyvauti ir net an 

vietos dirvą ištirti. Tam tikslui keletą kartu luiv< 
siusti pasiuntiniai Vokietijon. 

Mušu raštai ir pasiuntiniu kelionės at>siekė ta; 
i ) kad daugelis civiliu belaisvių paleista namon 

2) kad civiliai bel'aisviai ir nepajiegiantieji dirbt 
karininkai sukoncentruota keliosna stovvkl). na, kui 
jie yra gana gerai aprūpinti mai-tu. pasi: !<a!lynu 
ir savųjų globa; 3) kad paskirta kapelionai į dau 

• gclj vietų, kur jų truko (teisybė, dar jų toli gra- 
žu neužtenka); 4) kad taipgi karts belaisvių sto 
vykiose suorganizuota tam tikri kvmitetai iš Lie 
tuvių del pašalpos dalinimo; 5) k'ad Įvesta ccnzoria 
lietuviškiems laiškams, ko įpirma buvo stoka ir lie- 
tuviškai nebuvo galima rašinėti: f>) kad prisidėti 
prie suorganizavimo pašalpos dalinimo pačioje Lie 
tuvoje (atgaivinta Centralis Komitetas \ ilniuje 
visais skyriais: padalinta visa Lietuva Į tris rajonu; 
Vilniaus, Kauno ir Suvalkų su centrais Vilniuje 
Kaune ir Marijampolėje): 7) kad suorganizuoti 
laiškų iš svetur parsiuntimas Lietuvon ir iš Lietuvo: 
svetur. Šis paskutinis punktas — tai yra del laiški 

1 — nėr dar pilrfai pasisekęs delei stok s tinkami 
žmonių Lietuvoje. Vokietijoje ir užsienivje, ii 
(lelei kitų priežasčių. 

Apšvieta. 
Link apšvietos reikia pažymėti tai. kad Tėvynė? 

Mylėtojų Draugija (Amerikoje) pasiuntė belaisviv 
naudai 5.000 ekzempliorių lietuviškų knygų ani 
vardo p. Savicko, kuris, kiek mums žinoma, daugel; 
jų pasiuntė belaisviams. Mūsų bendradarbė l'-K 
O. Jagamastaitė supirko Tilžėje ir išsiuntinėjo be- 
laisviams apie už 400 Markių lietuviškų knygų 
Taipgi atsiuntė knygų iš Lietuvos p. Šlapelienė 
Tilžėn del išsiuntinėjimo belaisviams. 

Korespondencija. 
Kadangi musų komiteto veikimas kas kart pla- 

tinosi, tai ir korespondencija susidarė geroka. Išvi- 
so parašyta nuo lapkr. 7 d. i<)i6 m. iki gruodžio 
3i d. H)iy m. 4,563 laiškai bei raštai. Iš jų 3,105 
lel siuntinėjimo pašalpos, 718 koresponduojant su 

belaisviais ir 740 <lel susinėsimo su Lietuva. Kaip 
ip:silAiita parodo, musų komitetas persiuntė Lietu- 
von. arba nelaisvėn 2.105 frankus 55 centimus. 

Kliūtis Darbe. 
Kaip jau nekartą minėjome, didesnės sumos pini 

gų atėjo kaip tik tuomet, kada pradėjo varžyti pašai 
;>os belaisviams išsiuntimą. Išarei kas kart labiau be 
siplėtojunt, svetingoji Šveicarija priversta buvo vi 
labiau ir labiau varžyti valgomų dalykų išvežimą 
Priėjo prie to, kad pašaipūnėms komitetams gręsi 
gyvasties pavojus. Tik energiškai pasidarbavus. Cent 
-aiis Komitetas "Lituania" išliko. Negana to. kac 
išliko, bet atsistojo ant valstybinių komitetų papė- 
dės ir išgavo teisę siuntinėti kasmėnuo už 10—15 
tūkstančių trankų Valgomų dalykų. 

Sąmatas Ateičiai. 
Xcvi-i pinigai, gautieji ikišiolei, huvo suvartota 

'jelaipviii šelpimui, pirma del to. kad. kaip anksčiau 
minėta, buvo trukdoma valgiu išsiutim.as, o antra 
dėlto, kad męs nesiimti nėjom tenai, kur buvo mušu 
siuntiniui patvirtinta rusu ar vokiečių parašais. C 
kaip sunku šiais laikais suorganizuoti daiykus tin- 
kamai. tai žin « tik tie. kurie toj pakraipoj darbuo- 
jasi. 

Ateičiai samatas yra toks: męs patys turim ga- 
limybę išsiųsti per mėnesį už 10—15 tūkstančių 
franku pašalp s. Kadangi Danijos Lietuvių Komitetas 
paskutiniu laiku mažfai ar visai negauna pašalpos nuo 
t'entralio Komiteto iš Petrograde, tai "Lu'tama" 
'.nrės jj subsidijuoti. Taigi kas mėnuo galima ;k'ai- 
ivti belaisviu pašalpai po 25—30 tūkstančių frai.kų 
(5—^ tūkstančių doliarių). Reto reikia imti omenių 
maistas, kurį męs jau nuo seniai klabinam iš Fran- 
cužijo* ir kuris turbūt, pasiseks partraukti už 20— 
30 tnksfančių frankų. Taipgi pasitaiko proga nu- 

pirkti gana .pigiai i ,ooo ]>orų 1>atu belaisviams (im» 
-O fr. pora). Tngi ir čia išeina 20.000 tūkstančių 
frankų. *1 aij> ka<l pas mus esančios pinigu sumos 

užteks vos 4—5 mėnesiams. 
Kadangi negalima laukti iki paskutinis skatikas 

išeis, ypač kuomet tokia sunki komunikacijų, tai 
prašome Garbingos Visuomenės Amerikoj ir kitur 
atkreipti ilomą Į tai ir, nieko nelaukus, pasiųsti su- 

mas, reikalingas mušu belaisvių sušelpimtii. 
I ž prisiųstąsias sumas tnusų Komitetas savo ir 

nusų belaisvių vardu taria širdingos padėkos žodi. 
lMrnininkas: A. Steponaitis 

Už (leneralį (Sekretorių: V. Daumantas. 

T\ S. Kadangi: 1) Centralis Komitetas "Lituania 
per pirmutinius tris mėnesius 1918 m. ibelaisvių 

šelpimui i šleki o apie 60,000 fr.; 2) Lietuviu lvomi-j 
teini Kof>entiagene i>osiiintC* 15.000 fr.; 3) Lietuvon1 
'grįžusiems belaisviams ir Lietuvoje internuotiems' 
Ilietuviams pasiuntė 50.000 fr., tai per tą laiką i>lei-J 
sta apie i25.ooofr. Taigi kasoje lieka vos 

30.000 fr., ko vargu užteks dviem mėnesiam. Į 
į Taigi nuoširdžiai prašome < lerbiamujų Ameriko 
Lietuviu sušelpti kuograičiausiai inusų kuomitetą. ne 

kitu šaltiniu neturime. Mat Pildomisis Lietuvių Ko-I 
mitetas (Lausanne) surinktus pinigus pasiuntė T.ie-j 
įimtu, 
Lausanne, Šveicarijoj. 

vasario () d. 1918 m. 

Komitetas "Lituania" 
P. S. Kiti laikraščiai prašoma perspausdinti 

[mušu apiskaitą. 
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Kas tie belaisviai? 

(Gan daug rašoma Amerikoje 
apie nuisų belaisvius, esančius 
"•Lietuvoje, Šveicarijoje, Rusijo- 
je".... ir dar kažin kur, bei 
prašoma nurodyti belaisvius "su 

šeimynomis", idant juos sušel- 

pus. Iš to rašymo aišku, jog 
nekiek nuvokiamu apie nuisų 
belaisvius ir dažnai juos sumai- 
šonii su tremtiniais Rusijoje 
bei likusiais Lietuvoje. 

Belaisvių lietuvių esama dvie- 
jų rūšių: i) karės belaisvių— 
buvusių karininkų Rusų armijo- 
je ir laike mūšio patekusių ne- 

laisvėn pas vokiečius, ir ci\ i- 

lių bei ramiųjų Lietuvos gy ve.'- 

tojų, išvarytų Vokietijon. 
Vaikų neleidžiant i vokiečių 

mokyklas Lietuvoje arba vo- 

kiečiams Įtarus lietuvį šnipystė- 
je, lietuvis yra areštuojamas ir 
genamas iš Lietuvos i Vokietiją 
Dažniausia yi varoma "nežinia 
už ką", nes nelaisvėje yra senių, 
nebilių etc. 

Tšviso lietuvių belaisvių yra,— 
daugiausia karės ir per muši 
dažniausia sužeistų.—apie 15—jo 
tūkstančių. Pastovaus skaičiaus, 
nuolat naujiems pribunant. arba 
iškeliaujant iš vietos vieton, nu- 

statyti negalima. 

Kame ir kaip gyvenama lietuviu 
belaisviu? 

Daugiausia lietuvių belaisvių 
yra Vokietijoje ir iš dalies Au- 

strijoje ^kiek yra Hulgarijoj bei, 
Tlurkijoj — susekti nepavyko).; 
Tikros džiovos išvengimui, nuo 
mirties išsigelbėjimui daugelis 
belaisvių pabėga: dirbam laukų 
darbus ties Lietuva—Lietuvon,] 
dirbant ties Holaudija—llolan-! 
dijon, Rottenlamaiii, kur šiuo 
laiku esama po ruso konsulio 
"globa" apie fx) (?) lietuviu. 

Vokiečiams-rusams nuolat 
savo belais\ iais apsikeičiant, 'pa- 
kliūdavo Rusijon nemaža ir lie- 
tuvių. Neutrajėse šalvse, kaip 
Šveicarijoj, Norvegijoj ir ypa- 
tingai Danijoj, tam tikrus bara- 
kus—miestus įsteigus, priimama 
kariaujančių armijų belaisviai. 
Tokiu luulu ir Danija priglau- 
dusi yra apie 20 ( ?) lietuvių. 

Vokietijoje bei Austrijoje be- 
laisviai gyvena logeriuose, ar 

tam tyčia statomose lentų šėt- 
rose, arba tvirtovėse. Esama 
ir specialių 'logerių: suskirsta- 
m ų j ų.—pak el e i v i n gų jų, "miršta- 
mųjų" (pa v. mirštantieji nuo 
džiovos yra log. Sprottau, kame 
esama incmaža ir lietuvių). Nuo- 
lat gyvenant ankštose kamaro- 
se, nuolat matant vis tą patį 
draugo veidą, daėda ir pati ka-į 
mara, ir draugas ir viskas ap- 
linkui. Kalėjimuose nors evan- 

gelijos galima pasiskaityti, o čia 
nei to nėra. Taip nervai—šir- 
dis jrsta, jog bijoma pažvelgti 
pcr> 'langą. 

•Vokiečių duodami pietus, ar- 

ba ta priemonė, kad svetimi 
žmonės gvvais išliktų, išrodo 
šitaip: išryto visai dienai 250 
gramų molinės duonos *ir kavos 
—vandiens puodukas; pietums 
lėkštė sriubos, vakarienei—sriu- 
bos. Iškilmėje—silkė. "Nors 
J<artą sočiai pavalgyti, o po to 
ir i»;;rti jau galima butų"—šiaip 
vienas žemaitis, iš nelaisvės iš- 
trukę.-*, pasakojo. 

Kokių budu galima ir reikia 
gelbėti musų belaisviai? 

Vokiečio maistų penimas, nei 
sveikas nei gyvas neliksi. Ku- 

riame. logervje esama belgų, 
anglų, francuzų, tai lietuviams 
dar lengvėliatts: už skalbimą 
jieius skalbinių bei kitą patar- 
navimą gaunama biskvitas, plut- 
galis, spirge. Tu j u anglų bei 
francuzų išties esama turtingų: 
nuolat turima konservų, l)i<k\ i- 
tų, muilo. Rusai, užvis blo- 
giausia gyvenantieji, priversti 
yra knaiseliotis atmatų duo- 
bėse, kad suradus bulbę, kaulą, 
konservų likučius. Vokiečiams 
dažnai priseina ties sąšlavynais 
sargybą statyti, mirštančius 
maisto jieškotojus nuvarinėti 
šalin. 

Lietuvių veik visuose loge- 
riuose turima savų komitetų, 
idant nuo savo tautiečių gau- 
namą dovaną suskirsčius, var- 

gingesnicms pagelbėjus. Daug 
vargo buvo, nuolat bandyta su 

musų belaisviais lietuviškai su- 

sirašinėti, dabar jau su \isai> 
galima lietuviškai susižinoti. 
Vokiečiams galainiui susipratus, 
daugely j vietų yra "lietuviškų' 
logerių, kame sutraukiama po 
kelis šimtus lietuvių, o vietomis 
—ir tūkstančiais. Tokiu budu 
ir pagelha lengviau teikti. 

Neveizint, jog Lietuva pa- 
skelbta neprigulminga, nors ir 

yra susitvėrusi Vilniuje pai>ė- 
gėliams ir belaisviams .-.įtikti 
draugija, nors dali civilių ir pa- 
liuosuojama. vienok visa daugu-' 
ma dar negreit namučius pa- 
sieks. Reikia tikrai šelpti,—pa- 
sakyčiau f.krai 'pagelbėti, idant 
savęs verti Imtume ir prieš ki- 
tus neprivalėtume nei žemin- 
ties. nei pavydu degti, tte pas- 
tovios organizacijos Amerikoje 
tiksli ipagelba tiesiog negalima. 
Pirmiausia reikia patiekti mai- 
sto, antra—knygų, ir pagalios—• 
apvalynės bei apvalkalo. Yra 
jau susitvėrusi Amerikoje lie- 
tuviams kareiviams šelpti drau- 
gija. nekalbant jau apie tai. jog 
greitu laiku pradės atsirasti ne- 

laisvėje ir iš Amerikos lietu\ iy 
belaisvių. Kuriems tautinė pa- 
gelba tuoj reikės teikti.—ar ne- 

galėtu šioji draugija išplėsti sa- 

vo veikimo rybas ir apimti tai- 
•pojau visus lietuvius belaisvius? 

Iš Kopenliageno. apart cuk- 
raus, visako dar galima pasiųsti 
nelaisviams. Tautiečiai neuž- 
mirškime tos, gal but vieninte- 
lės, 'progos, kad tik vienintelė 
šalis Danija leidžia maisto iš- 
vežti (tiesa gal but ir neilgam i. 

Neatsigabensi-gi maisto iš Ame- 
rikos! Kiek leidžia kasa. kirk 
joje esama visuomenės suau- 

kautų pinigų, tuoj siunčiama 
visiems belaisviams, be jokių 
skirščiojimų. siuntiniai. 

Paprastas mūsų siuntinys at- 
rodo šitaip: 6 svarai duonos, i 

sv. mėsos, i sv. pieno, muilas. 
—kartu su ipokavimo bei išsiun- 
timo iškasčiais siuntinio kaina 
išneša 4 su pusė karūnas (dėk- 
pusantro <loliario). Šia valanda 
tesėjame pasiųsti silpnesniems 
3 tivkst. žmonių Į 1—2 įnėn. vie- 
ną siuntinį. Keiktų gi ir gali- 
ma pasiųsti bent 7 tūkstančiams 
silpnų ir logeriuose (ne ant 

darbų) esantiems po du siunti- 
nių j mėner. Tuomet butų nor- 

malė pagelba. 
Norint rašyti Lietuvon, laiško 

gi pasiųsti tiesiog negalima, 
meldžiama prisiųsti laiškas čio- 
nai, aiškiai nurodžius, kam pri- 
valo buti žinią suteikta ir nuo 

ko. Męs oficialiu budu pasių- 
sime žinią Lietuvon ir duosim 

atsakymą. Toks susižinojimas 
užima nemažiau 3 mėnesių. Vi- 
sokiais reikalais susieinant su 

Kopenhageno Lietuviu Komite- 
tu, meldžiama pačto markių ne- 

dėti, susirašinėti gi prašoma lie- 
tuviškai. Per vokiečių bankų 
skyrius Kopenaagenc galima 
Lietuvon taipojau siųsti ir pi- 
nigus. Giminių prašoma pasi- 
rūpinti savo artimaisiais nelai- 
svėje esančiais. Jeigu j ieško- 
ma abejotinas belaisvis (nežinia 
ar ištikrųjų nelaisvėje yra), 
tuomet reikia apart pavardės 
nurodyti, gimimo metai vie- 
tą, ir kokiame pulke Rusijoje 
yra tarnavęs. Xėr kalbos, jog 
visakas belaisviams teikiamas.-- 
laiškai, pinigai, etc.—bus' pri- 
duodami. Meldžiama nepamirš- 
ti musų išleistų atvirukų pirkus, 
tuo budir ne vienam galėsime 
po gerą maisto siuntinį pasiųsti. 
Nelaisvė yra už kalėjimą sun- 
kesnė. Apie musų surašunse 
pagarsintus belaisvius galime 
suteikti smulkiausias žinias. 

Jurgis Savickis, 
Lietuvių Centro Komiteto 
įgaliotinis Kopeubagene. 

Adresas: Jurgis (Savickis, Li- 
tauisk Komite, Box 214. Copen- 
hagen. Denmark. 
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MILŽINIŠKAS LIETUVIŲ 
APVAIKŠČIOJIMAS. 

Į Pereitą ketvertą, \epri:julmy- 
bės Dienoje, tuk>tančiai lietuviu 
išsipylė iš visu Chicajįos kulio- 
nijų j McKinley parką, kuris 
tapo miesto pavestas lietuvių 
a p vaikščiojimui. 

Tuojaus po piet lietuviu drau- 
gystės su Amerikoniškomis ir 
Lietuviškomis vėliavomis, su 
benais ir šimtais bei tūkstančiai 
narių eilėse, po savo maršalkų 
vadovyste, pradėjo traukti iš 
Hridgt porto, To\vn ol" Lake. 
\\ est Sidės, įS-tos gatvės, N'orth 
Si les. l>rightnn Parko, South 
C lucagos ir Kngle\voodo—visi į 
McKinley parką, kur buvo su- 

rengta speciali1 plattormė pra- 
kalboms laikyti. 

Parkas buvo margas nuo vė- 
liavų ir įvairiu parašų-ženklų. 
kuriuos draugijos sau pasigami- 
no. Tarp parašu buvo tokiu: 
"Prezidentas \\ ilsonas geriausi? 
užtarėjas prispaustų tautų". "Su- 
vienytos Valstijos suteiks Lie- 
ti: vai N'eprigulmybę". "(Veriaus 
mirti kovojant t»ž laisvę, negu 
gyventi vergijoj". "Prezidente: 
Lietiniai yra su tavim, su kū- 
nu ir dusia". "Ne galybė, bet 
teisybė turi valdyti pasauli" ir 
šimtai kitų. tinkamų tai dienai 
parašų. 

Puiki buvo regykla, žiūrint iš 
pliatformos, kuomet maršuojan- 
čių lietuvių legijonai 'pradėjo 
eilėmis aplink pliatformą rinktis, 

j Daugiau s ir (langiaus!.... Vis 
didesnis plotas banguojančiu 
žmonių auga parke, kol galų ga- 
le neužpildė beveik viso parko. 
Sulvg apskaitliavimo, sakoma, 
kad parke lengvai buvo 30,000 
žmonių prisirinkę. 

Yra negalimas daiktas apra- 
šyti čionai kiekvieną lietuvių 
diviziją atskirai—užteks pasa- 
kius. kad kiekviena divizija sten- 
gėsi pasirodyti kuogeriausia ir 
kuomet visos krūvon suėjo,— 
regykla buvo taip įspūdinga, 
kad nenoroms, žiūrint Į tas lie- 
tuviškas amerikoniškas vėliavas 
ir tženklus, žiūrint j tas mirtias 
žmonių, beklausant įspūdingos 
muzikos, širdis greičiau pradė- 
jo plakti. 

Prakalbos. 
Lygiai .1 vai. po piet progra- 

mo vedėjas p. J. Klijošius pra- 
kalbėjo i publiką, paaiškindamas 
šios iškilmės priežastį. 

Programas prasidėjo nuo iš- 
kėlimo Amerikoniškos vėliavos, henams griežiant ir minioms 
giedant Amerikos hyrnną " The 
St'ar Spangled Ranner". l'žbai- 
gus vėliavos iškėlimo ceremoni- 
jas, kalbėjo angliškai p. l)a\v, 
tarp kit-ko pagirdamas lietuvius 
•iiž jų neabejotiną lojališkumą ir 
patriotiškumą. Jis užtikrino, kad šita kova, kuri verda dabar 
Kuropoje, atneš ir Lietuvai pil- 
ną laisvu, neprigulmybę. 

Po jo kalbėjo kun. Xorb. Pa- 
kalni s—1 i e t ii v i ška i. Graži buvo 
jo prakalba:—griaudinga, kuo- 
met jis piešė Lietuvos ilgą kovą 
su kryžiokais ir kitais Lietuvos 
laisvės priešais,—įspūdinga ir 
jiilna vilties, kuomet ji> piešė 
paveikslą dabartinės lietuvių kovos už atgavimą savo tautai 
pilnos laisvės. 

tekantis iš eilės kalbėtojas buvo Ilon. Robert. C'roue, vv- 
įriausis teisėjas aukštesniojo i'Su- 
perior) teismo. Jis kalbėjo apie reikšmę N'eprigulmybės dienos 
Amerikos istorijoj, ir kokią reikšme ji turės dabar pasaulio 
istorijoj. Jis priminė ir lietuvių istoriją, paženklindamas, kaip lietuviai ir senovėje buvo nar- siais nž laisvę kovotojai; ir nors 
skaitlingų priešų apgalėti, jie 
savo l:iis\ nustojo, bet už ją j kovoti niekados nepasiliovė ir jų šita kova vėl apsivainikuos 
atgavimu laisvės Lietuvai. I\ib- 
likai jo kalba labai patiko ir ji< tapo apdovanotas gausiais j>lo- jimais. 

Po jo sekė kalba p. Jono I. Hagdžiuno, \Yest L'hieagos par- kų komisijonieriaus, žymaus lie- 
I tuvių veikėjo, kuris drauge s;t 
p. Klijošium. apvaikščiojimo pirmininku, bene daugiausiai yra pasidarbavę šios milžiniškos iš- kilmės surengime. 

j įSavu prakalboj p. I'agdžiunas, imdamas Ameriką už pavyzdi, parodė, kokią 'g a 1 y b ę su t e i k i a i tautai jos laisvė. "Kaip motinos krūtis yra geriausiai gaivinan- tis maistas kudikiui, kurio joks kitas maistas taip tinkamai pa- mainyti negali,—sakė 'kalbėto- 
jas.—taip laisvė yra geriausis 
maistas, kuris tautą tinkamai 
išauginti ir laiminga padaryti gali.*' 

Ir šiądien tos laisvės apgirti- me stoja Amerika, visas pasau- lis, ir męs lietuviai—apgynimui jos nuo žiauraus, despotiško uti- 
litarizmo, kuri atstovauja kai- 
zeris. Ir, >akė tolinus kalbėto- 
jas, kova eina didelė ir eis ji kol re tik kaizerizmas ir utili- 
tarizmas bus sutruškintas. bet 
patol, pakol jo nei dulkių neliks, 
pakol visas kaiz.eriz.mXs no tiV 

inuo pasaulio paviršio nebus nu- 
šluotas, bet kad jis net ant 
šimto myliu žemėn bus suvary- tas, kad dau^iaus nei jo -kvapas neiškiltų.... Tnom'et bus pa- saulis laisvas.... Tuomet ir Lietma Įgys sau brangią laisvę, neprigulmybę. kad tai grei- čiaus įvyktu, tai ir mos lietu- viai dedam ir dėsimės iš visų savo pajiegų prie tos didžios ko- 
vos u/ didžia pasaulio laisvę. P-o Bagdžiuno prakalba di- džiai sujudimo publiką ir pada- rė gilų įspūdi ant žmonių, ku- ie keletą sykių pertrau\inėjo jo kalbą plojimais. 

Po prakalbų buvo perskaityta lojališkumo rezoliucija, kurios 
kopijos tapo pasiųstos \Yashing- tonan prezidentui \\ ilsonui ir 
kitiems valdininkams. 

! Beie reik paminėti, kad prog- ramą gražiai pamargino elioras iš joo ypatų, kuris po gabia 
p. Pociaus vadovyste, padaina- 
vo gražių dainų. 

Programą baigiant, lietuviai 
gražiomis girlandomis papuošė 
paminklą pre/.idento-^ankinio 
McKinley. esančio tame pačia- me parke. Oi a prie paminklo 
tinkamas rakalbas pasakė: lie- 
tuviškai kun. Al. Skrypka. o 
angliškai—a<lvokatas Jonas Ku- 
činskas. 

Iškilmės užsibaigė sugiedoji- mu Amerikoniško ir Lietuviško 
hymnų. 

Išviso apvaikščiojime dalyva- vo 101 lietuvių draugystė. 



"BOLŠEVIKŲ" APVAIKŠ- 
CIOJIMAS. 

Chicagos lietuviai socialistai, 
kaip jau buvo pirniiaus minėta, 
atsiskyrė nuo kitų lietuvių ir 
manė surengti Neprigulmybės 
Dienoj savo apvaikščioji'mą. Tas 

'vaikščiojimas", buvo tai jtj 
prakalbos, surengtos \Yest Side 
Auditorium. 

Svarbiausia programo dalis 
buvo "draugo Grigaičio, "Nau- 
jienų" redaktoriaus, prakalba, 
l ai buvo atkartojiams jo paties 
rašyto redakcijinio straipsnio, 
tilpti-io 'Maujienose'' prieš N'e- 
pr gtjlmyhos Dieną, seredoj,— 
liktai daug-daugiau išplatinta, 
ne1 kalbėtojas kalbėjo vos tik— 
dvi valandas Suviršum.... "Ka- 
revičius llartuška, Bartuška-Ka- 
revičius"—raudona gija ėjo per 
visą jo prakalbą ir taip storai, 
l.a 1 jau net nudna pasidarė 
klausant tu iškultų šiaudų kū- 
limo. Kunigai, buržujai—'kaip 
spirgai tuto skaurados iš kalbė- 
tojo lupų čirškėjo. Kalbėtojas 
stengėsi prirodyti, kad Lietuvos 
vienatinis išganymas, tai esą 
eiti sykiu su Rusijos revolitij 
cija (nors ta dabartine "revo- 
liucija" pati savos negali išgel- 
bėti. nes pavirto i anarchiją). 

Įdomų įspūdį daro tokios kal- 
iu-. Nors minėjo Lietuvos lai- 
svę, l>ct tuojaus pajaust gali, 
kad žmogui ta Lietuvos laisvė 
nėra prie širdies, nėra širdin- 
gumo, nematyt tos meilės prie 
Lietuvos, kada kalbėtojas apie 
ją kalba. Jaučiasi, kad jam kas- 
1: i ta daug arčius, daug meiliaus 

•tai revoliucija, Rusijos revo- 

K'.icija. Iš kalbėtojo žodžiu nui- 

hbuvo, kad Lietuvai neap- 
> i nok a Įgyti sau laisvę be re- 

voliucijos. Lietuv\., anot jo tu- 
ri pirniiaus pereiti per tas bol- 
ševikiškas 'tantalo "mukas", 
per revoliucijos pragarą, kad 
į > ti sau laisvę. Ir laisvė ta 

navatnn. Lietuva turinti buti 
"laisva", bet su* subolševik^ju- 
iia Rusija. N'epngulminga Lie- 
tuva? Na, ne! Tai butų blėdis 
Lietuvai!.. .7 

Kad aš taip gyvas, net navat- 
ua klausyti tokių žodžių nuo 

/niogaus, kuris sakosi esąs ko- 
votoju už didžiausią, pilną lai- 
svę, o tos laisvės savo tautai 
negeidžia, 'bet nori ją palikti 
"ant burdo" svetimai tautai ir 
dar tokiai, kuri per 25 m. vargiai 
ar išlips iš savo anarchijos. Ir 
dorišku ir praktišku budu tokia 
pa/valga aiškiai neišlaiko jokios 
kritikos. Ją galima tik sofiz- 
mais palaikyti. ^ 

Kalbėtojas pripažino, kad tik 
vieni tautininkai stovi už Lietu- 
vos tyrą meprigulmybę, bet tai 
esanti klaida. 

Prakalbų vedėjas, dabar jau 
"draugas" (nesenai buvęs rene- 

gatu) Jurgelionis, kaip papra- 
stai. taip ir čia pasirodė su savo 

"taktu". Jisai pradėjo aiškinti, 
kad esjj čia susirinkę tikri Lie- 
turos laisvės draugai, o ten, 
McKinley parke, esą yra "vo- 
kiečių simpatizatoriai".. Ilga- 
kojis judošelis, matai, nei liežu- 
vio sau nenusikando tokias 
bjaurybes kalbėdamas. Per pa- 
doraus žmogaus lupas tokia, at- 

siprašant, kiaulystė niekuomet 
nepereitu. Tam reikia pabaldos, 
kuri.-, po visas partijas mėtėsi, 
parduodamas savo paikystę su- 

lyg priežodžio: "kur laka, ten 

ir loja." 
l)ar įdomus taktas. Ši ap- 

vaikščiojimą rengė ,\aujienų" 
štabas po priedanga "Am. Lie- 
tuviu Darbininkų Tarybos", ku- 
ri esą susidedanti is apie 80 

draugysčių. Tik trijų draugy- 
sčių delegatai vienok čia daly- 
vavo, kuomet McKinley Parke 
buvo šimtas viena draugystė. 
T r lar vienas netikėtas dalykas. 
Kuomet prie galo, po .prakalbų 
pakviesta ant scenos tų trijų 
draugysčių delegatus, kad jie 
ši-tą pasakytų, tai vienas jų ra- 

gino visus lietuvius laikytis vie- 

nybėje ir atgauti bendromis jie- 
gomis neprigitlmingą Lietuvą 
kaip ji buvo Vytauto ir Gedi- 
mino laikais. 

Žmogelis, matyt ir pats to 

nejausdamas, užpylė atsiskyrė- 
liams rengėjams, žarijų. 

Bolševikų hymnas. 
Nors tai buvo lietuvių susi- 

rinkimas,* nors sakėsi jie kovoja 
už tikrą Lietuvos laisvę, bet toj 

į "laisvoj jų Lietuvoj" matyt Lic-j tuviu tautiškas hymna.s neskam- 
hčtti. Skambėtų rusiškų bolše- 
viku byninas. Laike 'programo 
sugiedota Amerikos tautiškas; 

įhymtnas—jbc jo dabar apsieiti i 

pavojinga,—sugiedota ir bolše- 
vikiškas hymnas. jLietUiviai, 
"kovotojai už tikra Lietuvos 
laisvę", Lietuvos tautiško bym- 
no nereikalauja giedoti. Tad 
jie jo ir negiedojo—trefna.... 

/Įmonių išviso galėjo buti apie 
400. Teko paskui girdėti žmo- 
nes kalbant: "IJolševikų bymną 
gieda ir pagerbia atsistodami, 
o Lietuvos hymno nebuvo.... 
Turim t užklydom ne Į tą mi- 
tingą: Tfu! norėjom pas lie- 
tuvius, o Įlindom pas bolševi- 
kus".... A la Bolševikas. 

ZALATORIUS—PLIKAS— 
VĖL PABĖGO. 

Antanas Zalatorius. buvusis 
State Bank oi Cbicago (klerkas, 
kuris su savo draugu "pafiksi- 
no" banką ant $40,000, 1917 
metais ir kuris tapo suareštuo- 
tas nesenai N'orth Dakotos val- 
stijoj, kaip apie tai buvo pra- 
nešta pereitam "Lietuvos" nu- 

mery j, dabar vėl tpabėgo iš de- 
tektyvų rankų—ir pabėgo visai 

plikas. 
Kuomet šeri fas iš (Įlendi ve, 

X. D., telegrafavo Chicagos po- 
licijai, kari jis turi suareštavęs 
"slakerj" vardu Alex. Palmer, 
prie kurio rasta 31 bumažka po 
Si, 000.00 kiekviena, Chicagos 
policija išsyk manė, kad tai bus 
Antanas Zalatorius ir nusiuntė 
j Glendive dtr detektyvu. 

Detektyvai, atvykę Į Glendive 
su jo paveikslais ir kitais ženk- 
lais, tuojaus ji pažino, ir "Pal- 
mer" ipats prisipažino, kad jis 
yra Zala'oritis. 

Pabėgo plikas iš traukino. 
Tbomas McFarland, detekty- 

vu seržantas, užmovė jam ant 

rankų blizgančius "plienimius 
pančius ir •pasiėmė ji su savim 
j traukinj, idant parsivežti at- 

gal Chicagon. Detektyvas, ma- 

tyt, gavo iš Zalatoriaus tokj 
įspūdi, kad Zalatorius 'yra pil- 
nas visokiu triksų vyras. To- 
dėl detektyvas buvo labai at- 

sargus. Maža to, "kad jam su- 

rakino rankas, bet prieš einant 
gult, jis nurengė Zalatorių vi- 

siškai, palikdamas jam tiktai 
surakintas rankas, ir ipaguldė jj 
lovon Pulmano vagone. Pats 
gi detektyvas laikas nuo laiko 
pažiūrėdavo lovon, ar jo "klien- 
tas" gerai miega. 

P>et Zalatoriaus nemiegota. 
Kuomet už kiek laiko detekty- 
vas, praskleidę! Pullmano lovos 
uždangalus, ">ažiurėio, Zalato- 
riaus jau nebuvo. Vyras iššoko 
per langą, įplikas kai buvo su 

surakintomis rankomis, ir mato- 

mai slapstosi kur laukuose ap- 
linkinėse Hebron, X. D. 

Norėjo bėgti Pietinėn Amerikon. 
Dabar pasirodė ir Zalatoriaus 

bei jo draugo plianai ir darbai 
nuo to laiko, kaip jie apgavo 
Cbicagos banką ant 840,000.00. 

(Pasirodo, kad Zalatorius ir 
jo drantgas, taipgi lietuvis, gavę 
iš banko $40,000.00, išvažiavo iš 
Chicagos automobiliu. Po kiek 
«aiko jie privažiavo netoli mie- 
stelio Hebron, kur jų automo- 

bilius sugedo. Jie sdstojo pas 
tulą Gottfried YV.alth, farmerj 
netoli Hebron miestelio. 

Farmeris turėjo gražią dukte-! 
r], 17 metu Mortą ir Zalatoriui ; 

ji taip puolė akin, kad jis su 

automobiliams taisymu visai ne- 

sirvkubimo. Turėdamas kišeniu- 
je $40,000.00, ką jis įpaišė ant 

automobiliaus? Jis j*i ipadova- 
nojo farmeriui, gražios Mortos 
tėvui, o farmeris, atsidėkavoda- 
mas u y. automobili, leido Zala- 
toriui pas save gyventi. 

Po kiek laiko Zalatorius pasi- 
siūlė su Morta apsivesti, bet 
farmeris, nežiūrint ir dovanoto 
automobiliaus, nenorjo su savo 

jauna Morta atsiskirti. Tuomet 
Zalatorius išsiuntė savo draugą 
(Kišoną, ar Klamans—visaip jo 
pravardę paduodama) j San 
Francisco, paliepdamas jam, kad 
jis pasirūpintų tenai gauti lai- 
vakortes j Pietinę Ameriką sau, 
ir jam su Morta. 

Kišonas laike, pirkimo laiva- 
kortės tapo suareštuotas ir 
$4,000 tapo nuo jo atimta. Tuom 

(Tąaa ant 7-to pusi.) A 

Geras Apetitas 
yru pamatinis reikalavimas, ant 
kurio gera sveikata turi rem- 
.t i h. Kad užlaikius apetity ir 
kad sustiprinus visus virškini- 
mo aparatus, kad šie galėtu at- 
likti savo darbą atsakančiai, 
reikalinga kartas nuo karto 
vartoti gerai žinomą vidur.il 
.vaistą: 

Severos 
Skilvinis bitteris 

Severa's Stomach Bltters. 

&'s yra žinomas po visą Ame- 
rjką, kaipo geras vidiniu vais- 
tas ir alkintojas. šis vaistas 
gelbsti apvalymo vidur u, pra- 
šalinant užkietėjimą ir nerviš- 
kumą. Vidurią karščivimo jis 
turi ypatingą vertę, nes jis su- 
mažina atakas, paliuosuoja nuo 
skausmu ir prašalina traukimus 

Kaina: 75c ir $1.50 apt'ekosc 
W. F. SEVER.A CO., 
Cedar P.apids, la. 

Phoue Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
... OENTI 8T ... 

Hours: « A. M. to !). P. M. 
Exoept sunday 

4847 W. 14 th 3t. Cicero, III. 
Crrner 40-1 li Avo, 

L>R. O. C. H KINE 
DF.NTISTAS 

OFISAS; Kąrap. 31 ir So. HalstedSt. 
(Gjven mas virš Aptiltas;. CH1CA60. I 

BUK ŠOFERIU. 
tų. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikus yra gauti sau tinkamu vie- 
lis žoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimu 
kiek vienam pabaigusiam kursus 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mūsų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užilkriname tamistai kad tuojaus 
gauii leidimų. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Bld 
(Inc.) 

Prie išsinarinimo ir jsipjovimul 
Tuojau j t r i 11 k Oro Riclitcr'lo 

Nuo 50 metų m-suvAdžiojantis ir lctuv- 
nikų uumylčtas naminis būdas 

Tikras tiktai su pažymėta mnrlie 
"ĮKARA" 

35c. it C5e. butollukan vUoso aptickotso at-bn 
Miuliii nuo 

F. Al). RICHTER & CO. 
■J4-80 \Va»hlr.^ton štreet, Ncw York, N. Y 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
Lietuvis~apv7i"kataš • 

Veda visokias bylas visuose teismuose 
—1 — Ofisai: ■ 

09 W. NVb.shinKton Street 
Roohu 1008-1009, Tel. Central 25711 

3214 So. Halstrd St., Tsl. Yards 7271 
9 CHICAdO, ILU^' tu 

Pilone 'Janai 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
Cier.cralis 

Konlraktoiius ir Kamu Stata as 

212a W. 21: r<! ST. CHICAGJ 

F.P. BRADCHULIS 
L A W Y E R 

Lietuvis Advakatas 
105 W. Monroe St. Cor. Clark 

Room 1207 

Telephone Central 220 
fivv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Pliono Yards 2390 Chicago, III 

Tcl. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Uetuvb gydytojas Ir Chirurgas 
8259 So. Halated SU Chicago, iiU 

Oydo visu kiną ligaa moterių, vaiky 
Ir vyrų. SpecialiJkal gydo limpančias. 
uialsenėjuslaB lr paslaptingai vynj 
Uf&o. | 

Tiltphioi YardJ 5834 

Dr. P. G. Wiegner 
PrlImiM* ynlandos: n-io 8 Iki 1211 ryta 

IrnuA 7 Iki 9 vakare 

3325 S. Halsted St. Chicafo, M. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankcriai, bet męs gvcrantuojame Tamstai sutė- 

dynią »0% ant Tamstom pinigij. nusiperkant sau drabužius pn?. nnis. 
Vyrama Ir vaikinams padarome aut orderio naujus siutus ir over- 
kotus nuo $30.00 iki $50.90 tu pusę kainos. Truputėli nešiotus ik. 
$25.00 Iki $G0.00 an- orderio darytus siutus ir overkotus pardundi 
Tie po $5/0 ir brangiau. 

Naujas ir truputčl) de.Otas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. 
Vaikų siutai $2.C»0 iki $7.£0*. Skrynios ir valyzal. 

S. G O R D O N 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO. ILL. 

£toras atdaras kasdieną ir vakarais iki 0 vai. Subatomls esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki ^ vai. vakare. 

DYKAI PATRUKUSIEMS 
5,000 Kenčiančiu **aiLc; Dykai Išmėginimui Flapno 

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Dover l į Truss 
Sis <luoar.ua pasiūlymai y r.i nedaryto.-, prr 

iiradėją ntebuklingos "viso cfieuif ir naktj" 
dirbančios mctodoa, kuri bus vartojama ati- 
taisymui Jr Bustiprin mui nUflilpnCjusig mu- 
skulų ir nusikratymui sknudiių Truss, bei 
reikale pavojingi) operacijų. 

"Ii" yra alsahunčini n.i'aikinia po.luSfcni- 15 tol:inrn vartojimui, Itfcii Huluikljs Hirnlal 
crificc ir tmvf'i rrilaiko viduriij tlr.I, l:ad 
I'nst.irosio3 uciiaisive;-t.ų j lauko pur.ę. l'a- 
dučkcitės yra rezorvuar;:3. šiai:.'' f/ •vua- 
r<? yra rtcbitin«9 j.: u*ini.nti«5 si':;U:;t:s 
rncdikalau. Kaip erei i. čia mediką!-.: c.ti Jcuno 

MUKfcl NKKEIMA 
Pirmiems 5000 ken- 

čianč'j, kurie atsi- 
šauks pas M r. Stuart, 
bu> išsiųsta užtekti- 
nas skaitlius Plapuo, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem protrij įts- 
rai išmėgint juos. Jijs 
nieku nemokėsite i:S 

ta išmėginimą Pla- 
pao nė dabar, nė vė- 
liaus. 

NEBEVARTOK 
TIUIS8 

Taip, nebevartok j J. 
18 srvo paties patyri- 
mo jų? tinote, kad 
Truss vien tik yra ne- 
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie- 
nai. Ir tas gaišina 
jųjų sveikatą, nes jis 
periSkadijfc krnujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad ji]9 turėtumėt jj dėv?t ? Stai yra pe- 

pmvmrtsmr:/' 
iiHirmirm 

^^riema/^iaa MFACtisHMtmsiyn 
<^~~-,T0ucm m \ 

\\ptmo-MD 
Patd rmrrom 

IPftli i 3PDVMM9MBEV 
1909 THtPLAPAOCOth 

TtmiLYMMD 
-*»—vmusntumn 

pumtms 
THnOUSHTM 
OPitm 

."•■šildyti:ju si- 
Icidž.a ir ir.c'm pro 
r.'.aio skylui'.1, ki. -i y- 
:r. pairuCLi ..u raide 
"C" ir yra nuimtas 
r? ian£3-s o.br s!;y- jv'.i.". l:nd £uJratinns 
lVJ-til; i-Jn tnti i.:i- 
j;.3 ir veik!.', u\i ui- 
ti...-: -.i ckflcė/J. 

"i1" yra t;.i ilr'ęfc 
PLAPAO-rAD c.i' 
kuria b.:i. pri!U 
Viintiin pc:* )i'.; •- 

įiepr.Heiir.r.t t~;,i pa- 
vadinto frame \vo:I: 
dcHc.'S' ilu.' u-.i: ::t, 
V.nd davu.i rcik:Ui.ip:i 
ot'pruno ir t>u;u.m 
PLAl'AO-I AD. 
Išmėgink Tai ai 
Mano Kaštaiu 
A5 noriu ,ii:rr.9 y.ri- roi!yt p ta tavo kaš- 

tais, Icil ji;3 fralita 
pcrraičt uavo ^atru- 
k'na. riauaiH Kelias, kurį jųa jjalitc dykai išm'trlnt. 

YART0TA8 DVEJOl'AM ItEIKALUI 
Pirmiu: Pirmiausia ir svarbiausia r.icki" 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų i;ydantf jtaisa taip 
vadinamą PJapao, kuris yra sujimažinr, < )ni- 
vidale ir paimtais drauge su ingrcdicntaii 
medikales m.iaea yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atšauna muskului iki pa- 
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet Kalite tikėtiea trūkio pranykimo. 

Antras: Pats būdamas padaryta limpan- 
čiu, kad sulaikius liuo slankiojimo paduikai- 
tę. yra prirodfs, esąs svarbiu dalyku išnaiki- 
nime patrūkimo, ko Trusa nejrali padaryt. 

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
sietas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
iŠK/dė jų patrukimus, tuli iJ jų turėjo sun- 
kias ir Eenas patrūkimo linas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD rv,*7- 
mo yra Ih, kad sulyginamai i labai tru>jip«j 
mkij cplaikomcs ;>2isekmė3. 

Tas yra todėl, kad veikmė yra nrpi.lfr.U- 
janti—naktį ir diena kiaurai per 24 valan- 
das. Nora neparaiiKiImo, nesmarrumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jųs r.tliekatn dienos savo dar- 
bus—dafti ir mierrant Si ctebuklinpa ftyduolo 
nematomai teikia jusų vidurių muskulams 
nauja eyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi. kad prideramai ntli'.cus jiema pa- 
vestą užduot!—užluikymn vidurių 6evo vie- 
toje, be pazclboa tmss, bei kitų jam panašių. 

PLAPAO-. AD IŠAIŠKINTA 
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

vjikin. trali hut lonsv.ii Urolci'otns, jiatrmi- 
jant drautre einančią iliuat :iją ir skaitant 
sekanti išdėstymų. 

PLAPAO-PAD yra padaryta 55 stiprios, 15- 
sitempinmns materijos "E", kuris yru pritai- 
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško •magtl- 
mo j| dėvėt. Jo vidurio yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plaaterio), kud 
apsaugojus padaž'.iitę "B" nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vielos. 

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD fralas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nujilpnčjur.hls 
muskulus, kad juos sulaikius auo via tolyn 
hesiflinkimo. 

Kuomet silpni muskulai aigar.a ccve r.'.ip- 
t'u:v,^ ir tnmpruinc— 

Ir. ncpatėmij^n:.:, skauJų, pavojinci i^sl- 
/e.\.irnai n.-..r.yk:tr.— 

Ir tas baisua elojutb r.csujr j-tarnai rra- nykata— 
Ir j 143 ntcniiiits r.avo r.mn~timq, fr^'.u 

energiją, r.tiprinnį—• Ir j 1^3 ntr.'idn'. > ir Jaučiate nor'iu v!un'- 
p:S!: ai ir ju.14 drctiį'sl patjiaija j-jų patferė- j nio pas rau: nu;— 

Tuomet jų.» žinj?V.o kr.d Jurų t-rl-'a yrs pergalėtas 2r ius Siidir.<~ai dOkavc-iia man už slipr'4 Paras ininių priir.it DABAR j sU- 
l.uklinrrij uįjyk^ iimč. inlmtj. 
Kasyk šiandie, Kcikalaudamna U2 

Dyką Išmėginimo. 
Pats ypalBkii iSmėsink jo vert?. Ncsiijfli pir.imj, ui Dykai IJm'-rrir.imą, Plapao nieko juma nekaštuoja, n:>art to. jis ju:na Kali 

paxri)£int evc'katą, k'iri da-.j vertesnė, negu žibantis auksas. I'riirr.k šį dykai "Jt.raėj:'- 
niini)" Siodlen ir Jri bukite linksmi, kol til: 
cyvensite, pasinaudoję šia prora. R: Syku 
atvirutę, arba lipildykite ku>icn:i šiandien ir 
į-rjžtančin k rasa jtj» ap'".ikysit<; i«irėc'^> 
mui dykai Plapco fu prdžčkj Iv*-,\ Stuart'o 
48 pujlnpii} knycutę «r-o pai'.'ikiinų, talpi- 
nančią informacijas apie bur1!), ku-s buvo 
apdovanotas auksinta mcdalinmi Jtyms ir su 
diplonu Grnnd Pris Pary'.iaje, kuris bi?j 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo »io bai- 
saus užcavir.30. Joir.i j1;' tur-'U? patrukusi drauj:Q, pasakykite jam oį)ic tį dideli pasiū- lymą. 

5,000 Bkaitytojų ralčs J?a"t b i iSmėfrinimą dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bu* pev- viršijantis-.. Kad netapt apviitu, rąžykite D ADAU. 

SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
P L AP A O LABORATORIES, l.ic. 

Block 2Į>IH St. Louis, Mo. 
Dykai Išnčsinimui I'Iipao ir Mr. Eiuarto 

Knyga apio i'atruLimud. 

Vardas 
Adresas 
Grįžtanti J,rasB nlncj dykai )omėj». Plnpno 

Išrasti 
JAIGįU norite žinoti, k:.i iš- 
raBll ir koki ištv.iliinai gali 
buli reikalingi, lai rašyk 
f ei kalanti mnas niusų Lietu- 
viškojo Kalboje knygute p. 
v. "LIETUVIŠKAS IŠRADĖ- 
JAS" kurią, kiekvienam iš- 
siunčiame "DYKAI" ir ji 
Jums parodys ką, IftKASTI, 
KAIP GAUTI PATENTĄ 
ir KAIP J[ PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN, 

PATENT OFFICES Ine- 
2CG Btcai/.ay ( A f'ew Ycrk N.* 

Dr. K. Dranoelis 
Dentistns 

3261 So. Haisted SLreet 
Pb«nc Orovtr 5052 

Cll COgO 

Didele Lietuviška Krautuve. 
I /laikau latk:i><!ii:j. riet! ts, liranrnlictttji, ii Uitus auksinius daįktus, ir vjsa« 

kitas li< tm iškas knyi;a«, kaip d-.a-r.l .13 taip ir svictiikas. Tajpgį yra <li<lelj.< ja- 
s linkimas gramafuuj i> rck'itilų. Cia [>aii.inėsiu tik ktlįs: 

('oUiml)in ur.ifaiinla 
itlMciau parodyta ant 
jKivi'isk'lto yra pi- 

iaiiM |iri k £• j ( n- 

hmlbios išdrbtij i n 

strumcnltj. 'luti ai*, 
kg ir sveika lialsa 
ir giajina 10 ir lr' 
coliniuH retoidus. 

KAINA $18,00 
Columuia ("na- 
foiiola, tokia, 
knip ant pa- 
veikslo, yra an- 
tri pigiausia 
| rcKČje. Kaina 

$30.00 

Neturi nusiminti, 
idant nr p;>li išgirsti 
balso ganiaum) »vie* 
to artistų, kadangi 
jie ne atsilanko jū- 
sų gyveni no vietoje. 
Niv-ipirk jita (jra- 

l'uoli U kurio galt 
išgirsti vistj artistų 
halsus koki; tik nu- 

•mm # A m a A lf K.t'lil MOTI, 

Kama $45.00'-;;"^'^ 
Kekordų jra visokių įvai- 
riausiu lietuviškų, ruski), 
lenkiški), ahgli~kg ir t: t: 

Kaina po 75c. Kiekvienam 
pareikalavus pasitiu> iu kj!a- 
lioK.'i veltui: 

F. Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis teka. K i!.55M l>arbininkų Marseliete ir Sukeikime kova. !•' 1109 Eina gaisas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė < 5 0 Naujoji (laclyiK!. Mainus. 
3634 Kur Upelis T-ka. Šienapjūtė. 
36JS Suclic-v l.ietuva. Miškas Ūžia. 
W>..'6 L-Iijo< Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

Suti/i Rekordai I1'. 37% Eisiu Mamai pasakysiu ir Iternužėli in-voliok: 
E 3799 \ ilniatis Polka ir Tamsioji Na!.lis, valsas. 
E 37^'? Km Vėjau I'uėia ir Esu (larsin^as Vyra-i. E 37V(i Jau kail aš Augau ir ji?, Nedėlėlę 

Norint pinitius Kai it prisiųst iškalno, arba užmokėti tavor? prįįmant. 

J. F. BUDREK 
3343 So. Halstecl Street Chicago, 111. 

Nuga-Tone 
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS 

Padarą Galvą, Raudona Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą 
Vyriškumų ir Moteriškumą. 

stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir nualsinto kuno ir proto, liudnumo arba melancholijos, biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulaeijor. kraujo, žudymo kuno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketc-jimo skilvcs, smirdėti kvapo, ncpriimno skonj burnoje, apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudciimo, neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dcl 

giviananėiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija vitšpatauja. 

\uya-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
.įauio veiklumo visiems saniariams knno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiltu riovę tiršto rauduono 
kraujo j visas dalis kurio, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims. 

Nufia-Tone 
fttlmulatta and 
» trrnffihrni 
»»!• vtul |H>«V- 
«Tt. lt C M 

t valtfablc blood, 
nerve and 
hf*!th tonic. A 
rombinAtion o( 

j| <orr*«tiv« and r*- 
lortiivc AgroU, 

Į.that Hm th« hifh 
V 4Ppr*«Alof U«l* 
I cal S:i«ik« 

Mušu Absoliutiška Gvaraneija. 
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) doleris, arba šeši mėnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. 

Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin- ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisme Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ite bus pasekmingi. Mes imame visa riziką ant savęs. Mes negaletume jst engti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone poJarys viską, ką čionais tvirtiname. 

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone. 
NATIONAL LABORATORY. Chicago. 111. Elwood City, Pa. Gerbiamieji:— 

Gavau iusij laišką 'r Nugą-Tone piliu'cs Ir turiu pasakoti, joę esu visai uZganedintas Justi vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutės Nuga-Tonc piliutiu. Aš daviau kialeta piliutiu sava pretelii; del pabandyma ir jam labai patika. Aš stcliuju vien* bonkutė d€l jio. Priiiunilu J-. Siuskite vaistus ką irrcičiausci. 
Su pagarba, CTASPAR BERSCK. Dos 547. 

NATIONAL LABORATORY. Chicago. Ills. Shenandoah. Pa. Godotini Tamistai:— 
Aš esu labai uicar.cdintas nuo jusų Nuga-Tor.c. Er \ labai sveika* po juitj vartojimo. 

JOE DOMBROU SKI, 333 W. Coal St. 

Miga-Tone yra sudėti 
parankioje bnnl:uteje. Jie 
yra apvilkti su cukru; 
priimno skoni; rame dcl 
vartojimo; neatitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko- 
menduosite tuos vaistus 
visiems sava preielems. 

Steliukite vals!ns ant \!uo kupcna. 
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Atadison St., Chicago, III. 
Gerbiamieji: Prisiunčiu $ ir meldžiu prisiųsti man 
bonkute Nuga-Tone. 
Vardas ir pavardė 
Gatve ir No. ar R. F. D 

Miestas Valstija 

IUDINK drapanas dabar, kol dar pigu 

UTAUPYSI nuo $5 iki $10 ant apsirėdimo pas mane. 

Darau ir reinkotus vyrams ir moterims po $10 ir augščiau. 

IUTAI vyru ant orderio nuo $:jo iki $(io. 

AVO darbą ir pritaikymą grarantuoju. 

ARBA savo pinigus gausi atgal. 

ŽLAIKAU visokios rūšies vilnoniu materijų asndėlj, » 

ŽTAI galiu daug pigiaus parduoti negu kitur kur; 

TAIPGI valau ir prosinu drapanas. 

Vyru Drapanų Siuvėjas Lietuvys 

A. MAUSNER 
3239 So. Halsted St., Chicago, III. 

Storas atdaras: nuo 8 iš ryto iki 9 vakaro. Nedėldieniais: 
nuo išryto iki 12 diena. 



(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

tarpu Zalatorius nutarė .su Mjr- 
ta pabėgti nuo farmerio. Ir 
pabėgo. Jie privažiavo prie 
li'cnlive miestelio ir čia užsire- 
gistravo hoielyj kaipo "Mr. and 
Mrs. AU\\ P»lmer" iš Chicagoa. 

Toliau* jis jau mevažiavo. 
Miestelio 'policija nužiurėjo jį 
kaipo "sliakerį" ir Zalatorius iš- 
tikro tokiu* pasirodė, nes ne- 

turėjo registracijos kortos. Vė- 
liaus ir kiti jo "griekai" išėjo 
aikštėn. Ištrulkusis dabar iš 
traukinio plikas Zalatorius, be 
rbejonės, 'neilgai galės laukuose 
slapstytis ir įstatymų ranka ji 
pasieks. 

DR ŠLIUPO PRAKALBOS 
CHICAGOJE. 

Prakalbos Dr. J. šliupo, kuris 

tik-ką sugrįžo iš Europos, atsi- 

bus Chicagoj s-kančiose vietose: 
Ant Vovii of Lake— Utar- 

ninke, ;t> d. liepos, Elijošiaus 
svet., 4600 So. Wood St. 

Ant Wcst Sides — Seredoj, 
17 d. liepos. Meldažio svetai- 

nėj, 2244 West 23M PI. 
Ant Bridgeporto—Pėtnyčioj. 

19 d. liepos, Mildos svetainėj. 
Roselande.—Subatoj, 20 d 

liep«s, Strurr«ilos svetainėj. 
107-tą ir Indiana ave. 

Visos prakalbos prasidės 
visur lygiai 8-tą vai vak. 

Dr. šliupas, tik-ką pargrįžęs 
iš Europos, kur jis buvo ame- 

rikiečių pasiųstas sužinoti apie 
dalykų stovį tenai ir kur jis 
išbuvo Čielus metus, turės 

daug ko žingeidaus papasakoti. 
Todėl neprauskite šios progos! 

Sužeistas chicagietis.—Subatoj 
gauta žinia, kad Juozas A. Dar- 

ais, korporalas Suvienytu Val- 

stijų kariumenėj, Francuzijoj, 
tapo sužeistas laike mušto. 

Juozas Dargis tuojaus po ap- 
skelbimo karės, gegužy j 1917 111., 

pastojo liuosnoriu i Suv. Val- 

stijų marinierius (jureiviškus 
pėstininkus) ir netrukus už sa- 

vo gabumus buvo pakeltas j 
korporalus. Jo tėvai gyvena 
prie 638 VVest i8th 6t. Juozui 
pereitą mėtiesj suėjo 21 metai. 

► J*1 atvyko Amerikon tik 5 me- 

tų amžiau". Nors čia augęs, 
bet pasidavęs yra lietuviu, jo 
tėvai taip pat lietuvystės nesi- 

gėdija. Anglų laikraščiai todėl 
ir pažymėjo, kad jis yra lietuvis. 

Chicagos TMD. kuopoms. -- 

Gerbiamosios TMD. kuopos Chi- 

cagos ir apielinkės! l'ž mėnesio- 
kito prasidės rudeninis ir žiemi- 
nis sezonas. Prieš tai reikia ge- 
rai susiorganizuoti, idant TMD, 
kuopos galėtų nuveikti joms pr 

puolamą darbą, — plačios liau- 
dies švietimo. 

'Nelengvas tai darbą -, reikia 

padaryti kuopų valdybų susiva- 
žiavimas; reikia išdirbti plianas 
paskaitoms, agitatyviske/ns prakal- 
boms; reikia parūpinti dcklcma- 
torius, solistus, muzikus ir dai- 

nius; reikia surašyti ir išmokyti 
keletą porų vaikų, lietuviškų šo- 

kių ir daugelį kitokių reikalų 
apsvarstyti. 

Toclcl TMf). kuopai valdybos 
nares ir nariai malonės prie pa- 
togaus laiko atsilankyti /.ėmiaus 

paduotu antrašu pasikalbėjimui 
ir aptarimui laiko, kur i f kada 

biytų galinia sušaukti visų Chi- 

cagos ir apiclirtkės kuopų, viešą 
susirinkimą, 

Dr. Graičiunas, prez. 22-tros kp. 
3310 S. Ilalstcd St., Chicago, III. 

Parengs kalbėtoju, ctc.— 

Mums prisiųsta sekantis prane- 
šimas 

"Artinasi rudeninis ir žiemi- 

nis sezonai. Prakalbos ir viso- 
kios pramogos prasidės. Prie 

to geriausia iškalno prisirengti. 
"Liaudies Universitetas" apsiima 
parūpinti draugijoms ir organi- 
zacijoms: kalbėtojus ir prele- 
gentus visokiuose klausimuose— 

mokslo, dailės, amatų, apdrau- 
dos, sveikatos, politikos, religi- 
jos ir kituose klausimuose. 

Draugijos, rengiančios prakalbas 
ar paska.tas, ir norinčios turėti 

» gerų kalbėtojų, prelegen-tų ar 

dekliamatorių, teiksis išanksto 

atsišaukti prie "Liaudies Uni- 
versiteto" antrašu: Liaudies 

Universitetas, Dr. A. L. Graičiu- 

nas, 3310 So. Halsted St., Chi- 

cago, 111. 

Prakaituojančios 
Kojos 

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita- 
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą kiblum ir kvapą daž- 
nai nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kęstis. jei čia pat po ranka yra pa- 
gelba? Nusipirk 

Severa's 
Foot Powder 

(Ceveroe Proškos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliai* plasnus, padus ir tarp- 
piričius. Ibarstyk po truputį į Če- 
verykus ir kojinius (pančekai). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai- I 
tavimo, skaudėjimo, tynimo ir pati- | 
simo kojų. Jie užlaiko sausumą če- 
verykų, kojinių ir kojų. Kaina 25 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS 6Y0TT0JAS, CHIRURGAS 

S31S Si. Hilited St., Chicsi*, UI. 
Tel. Boulevard 7179 

Amerikos Lietuvy ..lokyka 
į Muiiluauiu: anglidkoct ir llciuvia 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy 
r t os, stenografijos, typevvritinję, 
pirkly bos teiaiij, Suv. Valat. Istori- 
jos, rbein.is istorijos. peogrnfiji^ 
politikinfes enonociijc<sJ pilietyslė* 
Jailiarašystfis. 

Mckinin>o vnlan(,rtM: vjo 8 ryto 
iki o yo pie'ų: v ak. "'»> 7:30 ikt 
9:i0 

31(»C Su. Hnl.s'f'1 St., Iii 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valandą kai vakaraa. 

Subaturei ir ucdiliomi 2 va', po rie'V 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

čia priroknojama ir kares mokestjs 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui iiuo<ola ko 

gyduole, kuri randa 

GATAVĄ PAGEIDAVIMĄ 
Reikale vidujinių švarumų, 

męs esame nepataisomi, neatsar- 
gus. Mis žinome. kad šisai neat- 
argumas vali pagimdyti įvairias 
liga*. v i cm •!< viskas veltui. 
!V:n< .-'o Amerikoniškas ikartaus 
\ 'yno Klixiras, būdamas tarnau- 
toju į.at'aisymc šios kaltės, todėl 

J i'anda gatavą pageidavimu. Jisai 
j išvalo pilvą ir viduriu- prašalina 
I užkietėjimą, apsvaigimą. galvos 

.i k a u d ė j ii n ą, nerviškumą, s ug ra /. i 
n'.i sveikatą apetitą ir pataiso virš- 

įkini-ro svstemą. Tr?nerio Ameri- 
koniškas l Ji Kiras nėra tai girimas. 
Jisai vra vaistu, kuris imamas 
pagal paiškinimus, i —2 šaukštu- 
kus prieš kiekvieną valgį, 3 kar- 
tus Į dieną. Teisės prieš likierius 
ir dkahilišk'Us bitrius. galinčius 
apsvaiginti negali bu t pritaikomas 
prie šios gyduolės, ir pagal nus- 

prendimą Solisitor of the l'ost 
Office Departinet, \Vasl1ingt0n. 
D. C'., rugsėjo mėnesyj, i<;'7 me- 

j tuose. "apgarsinimai Trinerio 

1 Amerikoniško Kartaus \ yno 

Klixire, arba j ieškojimai u/saky- 

! imt šie Departamento yra laikomi 
kaipo galimais siuntimui per kni- 
są." Kaina Si 10, aptiekose, — 

Trinerio Linimentas reumatizmui- 
neuralgijai, strėnų gėlimui, išsi- 
sukimams. tinimui: aptiekose 35 
ir 65 centai, per k rasą 45 ir 75 
centai. — Joseph Triner Uompa- 
ny. Išdirbanti Chemikai, 1333— 
1343 So. Ashland A ve., 

Chicago, 111. 

(Apgarsinimas). 

Ant Pardavimo. 

J*- FARMA 80 AKRŲ 
ant pardavimo, arba ant maini- 
mo ant namo Chicagoje. Norin- 

tieji daugiau žinoti, kreipkites 
ant adreso. Kaz. Urba. Irons, 
Mich. 

Parsiduoda:—2 lotai ir 8 kam- 
barių stuba, del dviejų šeimynų. 
Gera proga, greit perlkant. At- 
sišaukite pas: 
Mrs. Doyle, 3618 S. Union Ave. 

Cbicago, 111. 

r-ajžež'^trjū".rr-1. , 

Paj ieškau trijų broliu: Kranui.*ko j JočiutlB, A. Jociaus, M. .ločiaus ir 
pusbrolio IJslaviėiaus, Kaunu gub., 
Vilkijos parapijos. Labai gražiai 11101 
d žiu atsišauki:. 

Kazy:; Jocis, 
1517 S.). 10-1 li St. Sheboygun, \Vi». j 

Aš Ona .lėlaitis p;>j'.o'k:;u savo 
brolio Astano ir Jono, ir dėdės Pr«n-, 
clškaus Jeso. Visi paeina iš Papilėj 1 

parapijos, (i a menų sodžiaus. 
Pirmlaus gyveno Chicago, 111., o da- 

bar nežinau kur. 
Meldžiu atsišaukti ant sekančio 

adreso: 
Ona JesaiLis, 

785 Bank St. NVaterbury, Conn. 

| Pajieškau dviejų pusbrolių, Petro 
Streškio ir Jono Lukausko. Abudu 
iš Kauno rėdibos, ftiaulių apskričio, 
Lukies par. P. Streskis, girdėjau, 
gyveno Chicago, 111. Jonas Lukauskis 
girdėjau randasi Greenfield, Mass. 

Kovo mėnesyj, 11)17 m. pajieškojau 
per laikraštj "Lietuvų." Kovo 22 d. 
1917 m. gavau nuo Jono Lukausko 
atvirute, adresas buvo toks: John 
Lukotv. Lamp. Blak. Road., Greon- 
flold, Mass. Aš siunčiau laišką, bet 
tas sugrižo. Prašau atsišaukti pa- 
tiems, ar žinanti praneškit man, 

į busiu labai dėkingas. 
A. ,T. Lukauskis 1G1 W. C-tli St. 

So. Boston, Mas?. 

Aft Antanas Kndnilaitis K;-.uno 
SUb.. Raseinių pav., Eržvilkoi para- 
pijos, Tilvikų Upinio, Petro ICndru- 
hteto sunūs. Pajieškau brolio K. 
ICndrulaičiO, A.it. Zdanavičuko, Kaz. 
Pečkauskio. M. Norkaus, Onos Knd- 
rulaitikės, Joe. Girdžio. — .Ieškau 
Riminių ir pažįstamų Rržv'lk fJcių 
Meldžiu atsišaukti. arlm žinančių p -., 

nešti šiuo adrr.su: A. BndruHitis 
912 W. 33-rd St. -Ch'ctigo, iii. 

Pajieškau Sirnano Garmaus, ki- 
ris paeina iš Su va iki/ gub., Sona p i»;;i 
pav., Pakuoniu parap., Taisonų Kai- 
mo. 

Apie metai kaip nuo jo t\egautn 
laiškų; gyveno mieste Hartford. 
Conn.; So. Windsor ir l'a'iuonick, 
Conn. 

KaB apie ji žino arba jinai pat* 
malonėkite atsišaukti adresu: 

M. Garmus, 
8853 Houston Ave., So Chicago, Iii. 

Pajieškau savo brolio Jono Per<>- 

mino iš čekų kaim^, Vekšnos parap., 

šaulių pav., Kauno gub. Gyveno 
VVaterbury, Conn. Jis pats, ar kas 

jj žino, atsišaukite adresu: 
Antanas Perminąs, 

3350 S. Morgan St, Chicago, Iii. 

Pajieškau Jono Šimkaus, paeina iš 

Kulių parapijos, eisiu pav., Kauno 

gub. Jis pats, ar kas jj žinotų, ma- 

lonėkite atsišaukti šiuo adresu: 
Frank Shimkus 

292 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. 

.'.i frut transl.ition filed witii tlu- postma.-UT CliuaKo. III., i.n lltli duy »f July. 191 S, as requ|red hy tht act of Oclobcr 6. \V1JL 
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Labai Aiškus Faktai Mėsos Reikale 

Federalė prekybos komisija pastkuiniame raporte apie kari- 
nius pelnus pažymėjo, kad 5 didelės skerdyklos ėmė nelega- 
lius pelnus ir kad turi turgavietės monopolį. 

Panašus atsitikimai, jeigu jie butų tikri ir teisingi, butų klau- 
simais svarbios reikšmės ne tiktai užsiimantiems mėsos rei- 
kalu, bet ir del kiekvieno šh krašto piliečio. 
Panašios skaitlinės apie pelnus veda i suklaidinimą, o tvirti- 
nimai, kad skerdyklų savininkai turi monopoli, nėra priro- 
dyta faktais. 

Savininkai raporte minėtų skerdyklų yra prisirengę prirody- 
ti, kad jų pelnai yra teisingi ir reikalingi. 

Mėsos reikalas yra viena didžiausia Pramonė Amerikoje. 
Kiekvienas pilietis norintis gerai susipažinti, turi but prisi- 
rengęs prie abelnų didelių sumų. 

Raportas tvirtina, kad surinkti i krūvą pelnai keturių didelių 
skerdyklų siekia $140,000,000 per tris karės metus. 

Ta suma yra sulygyta su $19,000,000 praeito metinio pelno 
trijų metų prieš karę, arba, išpuola, kad karinis pelnas esąs 
$121,000,000 didesniu negu prieš karę. 
Tokiu budu sulyginamas trijų metų pelnas su vienų metų pel- 
nu — aiškiausiai neteisingas sulygintojaus būdas. Netiktai ji 
veda j suklaidinimą, bet federalė prekybos Komisija aiškiau- 
siai pati suklydo skaitlinėse. 

Praeitų trijų metų pelnas $140,000,000 buvo gautas už parda- 
vimą virš keturių ir pusės bilijono dolerių. Tai reiškia apie 
tris centus už kiekvieną pardavimą vertės vieno dolerio — 

aiba veik dali3 cento ant svaro prociukto. 
Pelnai skerdyklų savininkų yra nežymiais faktoriais kainose 
gyvulių ir mėsos. Jokis kitas didelis reikalas nėra vedamas 
tokiais mažais pelnais. 

Toliaus apie pelnus, kas yra labai svarbu — tiktai maža dalis 
to pelno buvo išmokėta dividentais. Likusieji buvo sudėti at- 
gal į vedimą biznio. Tas turėjo but padaryta, jei imsite į aty- 
dą užduoti, kurią savininkai skerdyklų turėjo išrišti—ir už- 
baigti greitai — laike šių karės metų. 

Vedimui šio reikalo karės laike, su padidintais iškaščiais ir 
reikalingumu mokėti du arba tris sykius daugiau už galvijus 
reikalavo panaudoti du arba tris s.vk didesnio kapitalo vedi- 

mui reikalo. Pridėtinis pelnas duocla tiktai teisingą procentą 
prie to, ir kaip jau buvo sakyta, didesnė dalis uždirbtų pelnų 
liko suvartota del padidinimo prekių sandėlio ir del užtikri- 
nimo pristatymo sulig didelio reikalavimo musų armijos ir 
laivyno ir Talkininkų. 

Jeigu esate vertelga, suprasite reikšmę šių faktų. Jeigu gi 
nesate apsipažinę su vertelgyste, aptarkite tą dalyką su ko- 
kiu pažįstamu pirkliu — kad ir su savo bankieriu ir paprašy- kite jo sulyginti pramonės pelną daromą parduodant mėsą su 
pelnais kokios kitos šakos pramonės dabartiniu laiku. 

Federalės prekybos Komisija neduoda jokių prirodymų del 
patvirtinimo savo užmetimų, kad didelės skerdyklos turi mo- 
nopolį. Pats komisijos raportas rodo didelę skaitlinę ir svar- 
bą kitų skerdyklų. 

Savininkai minėtų skerdyklų yra prisirengę darodyti kiekvie- 
nai teisingai manančiai ypatai, kad tarp jų yra gyva konku- 
rencija ir kad jie ne turi tiesos manipuliavime kainų. Kad tai nebūtų tiesa, tai neturėtų drąsos daryti pozitivio tvir- 
tinimo. % 

Toliau, valdžios skaitlinės rodo, kad 5 didelės skerdyklos pa- minėtos raporte apima tiktai beveik vieną trečdalį viso mėsos 
intereso šiame krašte. 

Jie norėtų, kad butų galima užinteresuoti jus smulkmenomis 
jų reikalo, kokiu budu daleiskim gali jie pardavoti prirengtą 
mėsą už pigesnę kainą, už kainą gyvo galvijo ir tai ačiu var- 
tojimo taip vadinamų likučių ir nustebinančios metodos pa- dalinimo produktų šiame plačiame krašte, kaip lyginai ir ki- 
tuose kraštuose. 

5 paminėtos didelės skerdyklos jaučiasi tiesotai da dalyvauti sykiu su kitais perstatymui šio viešo susinešimo. 

Jie pajiegė atlikti šį didelį darbą del jusų valdžios šiame rei- 
kale, visi karės reikalavimai buvo greitai ir atsakančiai iš- 
pildyti ir jie nori užsitikėti savo reikalus visiems gerai gei- džiantiems Amerikos žmonėms kas link paminėtų faktų. 

Armour & Company 
Cudahy Packing Co. 
Morris & Company 
Swift and Company 
Wilson and Company 



E ARMIJOS negalima išlošti mūšio. Ba susi- 

pratusių apšviestų žmonių negalima nei lietuvių 
būvio paderinti, nei Lietuvos laisves iškovoti, 

Geras, teisingas dienraštis yra geriausis žmonių 
švie'iejas ir geriausis lietuvių organizatorius už Lietu- 
vos laisvę. Jis, kaip nenuilstantis sargas, kasdien 
stovės lietuvių ir Lietuvos sargyboje, 

"Lietuvos'' laikraštis per 25 metus su pasišven- 
timu gyne lietuvių ir Lietuvos reikalus KAS SA- 
VAITE. Dabar jis virsta dienraščiu ir dirbs lie.uvių 
labui KASDIENĄ 

Kviečiame visus gerus lieiuvius prie šito naujo 
dienraščio prisidėti. Juo greičiaus prisidesit, juo grei- 
čiaus jis pasirocl/s. "Lietuvos' dienraščio šėrai tik po 
10 doharių. Prisidėkit i musų armiją su kiek išgalit 
TUOJAUS, tai ir jus busite dienraščio organizatorium. 

Norėdami platesnių žinių, rašykit TUOJAUS. 
Gausite knygutę UZDYKĄ, Adresuokit taip: 
"Lietuvos" Dienraščio Komitetas 

814 W, 33rd St. Chicago, 111. 
I 
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