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Sako irAm.Li 
viai turėję ryšius 

Kovosim iki galui-sako Wilsonas. 

Tūkstančiai krito Baku gatves^. 

Kerenskis atvažiavo Amerikon 

Nėra jokių svarbių permainų ant 
Vakarų fronto. 

True t.jnslation liltd with tlie postmastc 
»* Chicago, III., on 22nil tlny of May 
1918, as rc(juire<l by thc act uf Octoher 6. 
1V17. 

LIETUVIAI ĮMAIŠYTI 
VOKIŠKON PROF»AGANDON. 

VVashingtcm, D. C. — Geg. 
22 d. — Anglijos valdžia su- 

y 
areštavo Airijoj <laugelį revo- 

, liucijonistų, daugiausiai narių 
organizacijos vairdu Sinn Fein. 
Susekta, kad jie su pagelba vo- 

kišku agentų ir pinigų rengė 
sukelti Airijoj buntą prieš An- 

K'l'ią. šitos agitacijos vienas 
centras buvo Amerikoj. Val- 
džios agentai tą susekė ir per- 
davė žinias ^Anglijos valdžiai,1 
kuri visus pravadyrius suėmė. 

Apart airių, vokiška propa- 
ganda — taip sako šita žinia 
iš Washingtono — buvo varoma j 
tarp finų, Lietuviu, negrų ir ki- j 
tų taip vadinamų "prispaustų i 

tautų". Pinigai inežinomais ke- 
liais, sakoma, buvo gaunami iš 

Vokietijos valdžios. [Męs ne-j 
tikim tam, 'kad lietuviai 'butų 
susitepę vokiškais pinigais. Tik- 
rai jais nesusitepė tie, kurie ko- 

voja už (pilną Lietuvos nepri- 
gulmybę. Redakcija]. 

True tranolation filrrt wi'li thr po>tmaster, 
ar Chicago, III., on 22ml day of May 
1918, a* rei|uirc(l by thc act of October o, 
1917. 

''KARIAUSIM IKI GALUI!" 
—SAKO PREZIDENTAS. 

New York, N. Y. — Prezi- 
dentas Wilson, Kalbėdamas Ne\v 
Yorke naudai Radonojo Kry- 
žiaus, dar sykj atkartojo, kodCl 
męs kariaujame su Vokietija ir 

kodėl turime kariauti, kol vo- 

kiškas militarizmas nebus pilnai 
sutruškintas. Kerniaus seko 

svarbesnės vietos iš prezidento 
prakalbos: 

Ir penkių milijonų permaiai. 
"Yra dvi pareigos, — sakė pre- 

zidentas—sn kuriomis iręs stovi- 
me akis akin. Pirma pareiga 
yra išlošti karę. C) antra pa- 
reiga ,kuri eina ranka-rantkon 
su ja. yra išlošti ją didžiai ir 

vertai, parodant ne tik musų 

galybės kokybę, bet kokybę mū- 

sų tikslų ir musų pačių. 
"Suprant-vma, pirmiausia parei- 

ga, — pareiga, kurią męs priva- 
lome laikyti musų minčių prieša- 
kyje patol, pakol ji bus atlikta, — 

\ fĄ karės išlošimas. 
"Aš girdėjau nesenai tulus džen 

tclmenus kalbant, kad męs turim< 
prirengti penkis milijonus kareivių 
Kam apsi. ubeiiuoti penkiais nu 

iijonais? 

"Aš prašau Suv. Valstijų kon- 
greso — kalln-jo toliaus preziden- 
tas \Vilsonas, — nedaryti jokio 
apuibežiavimo, nes aš esu persi- 
tikrinęs, kad kongresas yra pasi- 
ryžęs, taip kaip ir męs visi esame 

pasiryžę, idant kiekvienas laivas, 
kuris 'tik gali vežti kareivius ar 

karišką medžiagą, plauktų pilnas 
su tiek vyrų ir tiek medžiagos, 
kiek ti'k jis gali pakelti. 

Neapleis Rusijos. 
"Ir nuo šito tikslo, išlošti karę, 

mus neatitrauks joki nenuoširdus 
užkalbi nė j i mai apie taiką. Aš ga- 
liu pasakyti su gryna sąžine, kad 
aš ištyriau tuos kalbėjimus '^»>ie 
taiką ir atraci'au, kad jie nėra 
nuoširdus. Aš dabar matau juos 
taip, kaip jie yra, būtent — vo- 

kiečiai nori turėti liuosas rankas, 
ypatingai Rytuose, jvykdinimui sa- 

vo užgriebimų ir išnaudojimo plia- 
nų. 

"Kiekvienas pasiulijimas [vo- 
kiečių padarytas talkininkams] va- 

karuose yra surištas su išlygomis 
kaslimk Rytų (Rusijoj). Bet-gi. 
tiek, kiek tas nuo manęs priklau- 
so, as esu 'pasiryžęs stovėti už 

Rusiją lygiai, kaip ir už Francu- 
ziją. 

Čia balsas iš klausytojų tarpr, 
sušuko: 

— Lai Dievas tave palaimi.:"! 
Prezidenfas {k> to tolnus trtu- 

kė: 

"Bejiegiais ir pasilikusiais be 
draugų yra kaip sykis tie. kurie 
reikalauja draugų ir paramos, ir 

jeigu bile žmogus Vokietijoj ma- 

no, kad męs bile k.i par^sim (ap- 
leiskn) dėlei »avf locno išrokavi- 
mo, tai aš jam dabai pasakau. 

į kad jis klįsta. 
"Nes šios karės garbė—mano 

viengenčiai, yra tame, kad gal 
pirmą sykį istorijoj šita karė, kiek 
ji mus rpal; ti, yra nesavenieilinga 
ikare. Aš negalėčiau didžiuo.is, 
'jeigu man prisieitu kovoti dėl 
Isavimeilingu tikslu, bet aš galiu 
didžiuotis, kovodamas už žmoniją. 

"Jeigu jie [vokiečiai) nori tai- 
kos, tai tegul jie išeina per savo 

Įgaliotus atstovus ir padeda savo 

išlygas ant stalo. Męs padėjome 
'savo išlygas ir jie žino, kokios to? 

Iišlygos yra.*** 
"Ar jus jsivaisdinote sau save 

vaidentuvėje tą, ką ši karė darc 
mums ir pasauliui? Sav# locno- 
je mintyje aš esu įsitikinęs, kac 
šimtas taikos metu nebūtų suvie- 

: niję mušu tautos taip, kaip vien 
šio? karės metai mus suvienijo 
ir net daugiau negu tas,—ji »ie 

Įnija visą pasaulį. 

"Tik pažiūrėkite į paveikslą. 
Viduryj scenos keturios tautos sto- 
vi priešais pasauli, rodydamos prie 
(kiekvienos progos, kad jos j ieško 
savimeilio uzgriobimo; o prieš jas, 
dvidešimts trjs >alįs, atstovaujan- 
čios didesnę dali pasaulio gyven- 
toju, sutrauktos krūvon nauju su- 

pratimu bendrųjų reikalų, nauju 
supratimu bendrųjų tikslų, nauju 

j supratimu gyvenini" vienybės." 
Triu* translation filed with the postmaster at Chicago, III., on i.'iul day of May 1918, as required l»y thf act oi Oc'tobcr <>, 1917. 

DAUG UŽMUŠTŲ KOELNE. 
Amsterdamas, gegužio 19 d.— 

.Keturiolika ypatų tapo užmušta 
ir daugiaus negu 40 tapo su- 

žeista, kuomet talkininkų orlai- 
viai užpuolė pereitą subatą ant 
vokiško miesto Cologne, arba 
Koeln. 

Užpuolime dalyvavo šeši tal- 
kininku orlaiviai. Daug nuosto- 
lių padaryta miesto viduryj, 
ypač turgavietėj. 
T«"'e tran-dation filed vvitli tlie po«tma«ter at ("h cafro, III., on 22nd day of May 1918, a* required by the act of October <>, 1917. 

KERENSKIS AMERIKOJ. 
Washington, D. C. — Prane- 

šama iš rusiškos ambasados 
VYashingtone, bet ne oficial iš- 
kai, 1<ūd Kerenskis buvusis Ru-į 
sijos premieras, ištrukusis iš Ru-1 
sijos, kuomet bolševikai nuvertė 
jo valdžią, atvyko šiomis die- 
nomis j Ameriką. 

Yra daug gnadų kaslink to, 
su 'kokiais tikslais jis čia at- 

vyko, bet nieko tikro apie tai iki 
šiolei nežinoma. 

True translation filed wi»h the posttnas'er at Chicago. 111., on 22nd day of Mny 1918, as required liv the net of October 6 1917. 
NIEKO NAUJO ANT 
VAKARŲ FRONTO. 

Leike praslinkusios savaitės, 
nors šaudymas kanuolių buvo 
vietomis didelis, jokių didesnių 
užpuolimų neįvyko. Anglai ir 
traneuzai turėjo žymesnių vieti- 
nių laimėjimų. 

True translation filed with the postmastei a: Chicago, III., on 22nd day of May 1918, as required by the art of October i. 
*917. 

DIDELĖ NAUJIENA! 
NEBUS SENMERGIŲ. 

Londonas, gegužio 18 d. — 

Vokietijoj skaitlius gimimo vai 
kų pradėjo mažėti. Valdžia pa- 
skyrė 'k /misiją ištirti, įkas tam 

yira per priežastis. Komisija iš- 
tyrė ir raportavo su patarimu, 
'.ad butų įvestas įstatymas, ku- 
ris verste vorr. jaunus vokiečius 
ženytis dar prieš 20 metų am- 
žiaus sulauktus. 

Tokią žinią gavo laikraštis 
Daily E x p r e s iš Amster- 
d amo. 

Valdžia, sulyg to pliano, duo- 
bianti pagelba inoitjavedžiams, o 

jeigu* mergina drįstų ilgiaus ne- 

gk; 20 metų ratas sėti, arba vai- 

jlkinas mėgintų ilgiaus negu iki 
20 metų "drigantauti", tai įsta- 
tymas tokiems turėtų uždėti 
bausmes. Manoma, kad visos 
šitos 'bausmės kristų ant vaiki- 
mų, nes žmonijos istorijoj dar 
nėra užrašyta tokio atsitikimo, 
kad mergina iš savo liuoso noro 

"irutelę sėtų". Bet ženatvė dar 
ne visos 'bėdos užsibaigia. Su- 
lyg šito naujo volkišiko pliano. 
jeigu jaunavedžiai nepasirūpins 
greitai pasikviesti pas save Į 
■svečius gnrnio, tai juos taipgi 
httkia valdžios bausmė už tokią 
^toką viešningirno. 

Sulyg minėtos valdiškos ko- 
misijos apskaitliavimo, Yakieti- 

1 joj laike paskutinių trijų metų, 
nuo 1914 iki 1917 metų, skait- 
r-.s gimimų sumažėjo taip. kad 
\*okietija nustoja 2 milijonų 
kūdikių, kurie paprastais laikais 
butų turėję gimti. Giminias 
kiidikių sumažėjo ant 40^ kas 
metai. 

Anglijos statistika parodo, kad 
Anglijoj kūdikių gimimas su- 

mažėjo tik ant K>%. 

True translatiou filcd with the postmaster ai ("bica«o, 111., on 22ml įlay of May |yIK. as rt<|uircd liy llic act of October 0, 4«M7. 

EX-CARO SESERIS VELĖJA. 
Amsterdamas, gegužio 18 d.— 

1 Kicvo laikraštis, Henrio kopija 
'gauta Amsterdame, aprašinėja 'vargus ir bėdas, kokiose randasi 
Į 'Romanovų šeimyna", gyvenan- 
ti Ivryme ir apie įkuria nesenai 

į pranešta, kad ji pateko j vokie- 
čių rankas. 

Į Minėtas rusu laikraštis pasa- 
jkoja, kad toji šeimyna susideda 
iš didžiojo kunigaikščio Nikalo- 
jaus, našlės caro motinos, Mari- 
jos Feodaraitės ir jos (lukteriu, 
ex-caro seserų, Ksenijos ir 01- 
gos Alexamlraicių, jų v arkų ir 
14-os kitų ypatų. Laike vasa- 
rio revoliucijos juos tankiai už- 
puldinėdavo minios, kurios ypa- 
tingai buvo priešingos didžiam 
kunigaikščiui 'Nikalojuji. Far- 
mos namias, kuriame gyveno 
našlė caro motina, tris sykius 
buvo apšaudomas. 

Didžiosios (kunigaikštienės 
Ksenija ir Olga atlikinėjo skal- 
bimą šitos šeimynos skal- 
binių, o didis kunigaikštis N'i- 
kalojus mokino vaikus, kuriuos, 
nuolatinė baimė iš revoilucijo-1 
nierių pusės privedė prie pilnio I 
nervų suirimo. Valgis jiems vi- 
siems buvo išduodamas tik pa- 
prastų k aire iv i ų porcijos; mėsos 
ir cukraus negalėjo niekados 
jie gauti. Vienatinis pasi- 
linksminimas, kokį jie turėjo, 
buvo daržininkystė ir knygų 
skaitymas, 'bet knygų suniki? bu- 
vo gauti. Didžioji kunigaikš- 
tienė pardavė dalį saVo drabu- 
žių, idant nusipirkti knygų, nes 

ant kredito jai 'nieko neduota. 

KARĖS STOVIS ODESOJE.', 
Londonas;, gegužio 17—'Kariš- 

kas stovis tapo apskelbtas Ode- 
soje. Tą padarė Austrijos ko- 
mendantas, turintis miesto kont- 
rolę : vokieči'ai reikalavo tai pa- 
larvti. Pranešama apie mušiu* 
Odesos .gatvėse. Kieve austrų 
patroliai vaikščioja gatvėmis 
dieną iir makt j ir tūkstančiai 
'inonių bC'ga iš miesto. 

Berline tikimasi netrukus gau- 
i iš Rumunijos 150,000 avių ir 

",0,000 kiaulių, o liepos ir rug- 
pjūčio mėnesyje tikimasi gauti 
100,000 'tonų javų. 

Truc transktion filed \vith ilic postmastci at Chicago, III., on 22n<l ilty of May 1918, ns required by the act of Octolicr 6 
1917. 

BOLŠEVIKAI SU TURKAIS 
SMARKIAM MŪŠYJE. 

Maskva, gegužio 19 d. — Tur- 
ku įr bolševikų kariumenė varo 

mirtiną m u šį Bakų mieste, Už- 
kaukazyj |>rie Kaspijos jūrių. 
Sulyg žirnių, atėjusių Maskvos 
laikraščiams, 2000 ypatų tapo 
užmušta, o 3,000 yra sužeistų. 
Įvairios miesto dalįs, tame ir 
garsus Persiškas bazaras i-r iš- 
tisos miesto gatvės, stovi lieps- 
nose, 

Petragrade ir k-tuose dideliuo- 
se Rusijos miestuose, nežiūrint 
pavasario, 'kuomet atsidarė ke- 
lias upėmis, maisto Jtrulkumas 
ne tik- kad nesumažėjo, 'bet dar 
pablogėjo ir auga vis aršyn. 

Petrograde, kur iki šiolei iš- 
duodavo duonos vienam žmo- 
gui nedaugiau, kaip aštuntą da- 
,lj svaro per savaitę, dabar jau 
ir to negalima gauti, nes duo- 
nos visai nėra. Kitų produktų 
tai]) pat yra labai sunku gauti. 

Maskvoje su maistu yra tru- 

put] geriaus. Duonos išduoda- 
ma vienai ypatai (ketvirtą dalj 
svaro, o kitokio maisto, nors ir 
už laibai bramgias ka.nas, 'bet 

visgi galima gauti. Cukraus už 

(tai trūksta. Visoj šalyj dalykų 

stovis sir maistu yra toks, 'kad 
nėra vilties, ika<l greitoj ateityj 
jis pasigerintų. 

Truc trarislation filed with the postmnstei at Chicago, III., 011 22nd įlay of May 1918, as reiĮuired l>y the act of Octoher 0, ■1917. 

VOKIEČIAI VIS ARČIAU 
PETROGRADO. 

Petrogradas, Gegužio 20 d. — 

Vokiška kariumenė užėmė salą 
Bijorko, kuri ramlasi Finų įlan- 
koj, j pietus nuo Vyborgo ir 
apie 80 angl. mylių j šiaur-\ alka- 
,rius nuo Petrogrado. 

True translatiun filed \vith the postmaster at Chicago, 111., on 22nd day of May 1918, as required l»y the tfct uf October 6, 1917. 

NAUJAS UŽPUOLIMAS ANT 
LONDONO. 

Londonas, gegužio 20 d. — 

Valdiškas pranešimas apie nau- 

ją vdkieėių užpuolimą ant Lon- 
dono, skalbia sekančiai: 

'Pranešimas nurodo, kad ketu- 
ri riešo orlaiviai, kurie užpuolė 
Londoną ir piet-vakarinę Angli- 
jos dalį, tapo nutupdyti. 

"Užpuolimas, ikaip išrodo, bu- 
vo padarytas ant didelės skalės. 
Didelis sikaitlius bombų tapo nu- 

mesta. Ikio šiolei <lar nepraneš- 
ta. kokius nuostolius jie pada- 
rė". 

Tnie translation filed n-ith ilic postmastet at Oiicago, JII., 011 22ml tlay of May 1918. as required by the act of Octobcr 0, 19)7. 

KAREIVIAMS ŽINOTINA. 
Washington, D. C. — Ka- 

riškosios Apsaugos B kuras (The 
Burean of \Ya-r-Risk Insurance), 
esantis šaka Su v. Valstijų Iždo, 
išleido sekantj padavadijimą kas- 
linlk to, ar insišurnę (kareiviai 
turi liesą perrašyti antru sykiu 
savo apsaugą ant kitos vpatos, 
t. y. ką jie turi daryti, jeigu iš- 
eini darni apsaugą, užrašė ją vie- 
nam, o 'paskui norėtu ją perves- 
ti kam ki'tam. 

Biuras duoda sekanti paaiški- 
nimą : 

1).—Kiekviena pašalpgavio 
permaina privalo bu t padaryta 
raštu, po ja turi pasirašyti per- 
mainą darantis kareivis ir jo 
larašą turi paliudyti mažiausiai 
viena vpata. Jokia -permaina 
nebus teisota, pakol ji nebus už- 
rekorduota Kariškos Apsaugos 
Biure (Bureau of \V a r-Risk In- 
surance). Tokia permaina, jei- 
ęu tiik yra paranku, privalo but 
padaryta ant tam tikru blanikų, 
kurias biuras yra padavadijęs. 

2).—Pašalpga vėjas gali buti 
permainytas ir kareivio testa- 
mente (last %vill and testamer.it). 
Išmokėjimai apsaugos bus da- 
romi tiems pašalpgaviams, kurie 
yra vėliausiai užrekorduoti biu- 
re ir patol, pakol biuras negaus 
pranešimo apie pašelpgavio per- 
mainymą. 

Jeigu ant rekordo nebus pa- 
duota joikių pašel'pgavių, tai ap- 
sauga bus išmokama sulyg įsta- 
tymų, veikiančių tuose atsitiki- 
muose, kuomet žmogus miršta 
be itastamento. 

Tru<* translation filorl with tlic poMniastci 
at Chicago, II).. on 22nd day nf May 
1918, as reąui'eu by thc net of October (> 
1917. 

NELAIMĖ PRIE KAREIVIŲ 
LAGERIO. 

Camp Grant, Rockford, 111. — 

Vienas vaikinas 17 metų tapo 
užmuštas, 4 kareiviai tapo su- 

žeisti ir keliolika civilių pasa- 
žierių, lankiusių kareivių bara- 

kus, tapo lengvi'aus apdaužyta, 
kuomet didelis elektrikinis ka- 
ras, einantis tairp lagerių ir 
Rookfordo miesto, iššoko iš re- 

lių. Karas ėjo dideliu greitu- 
mu, kuomet jis, prieidamas 
Roakfordo priemiestį, pradėjo 
sulktis į Meridian Higlnvay. Ka- 
ras su 88 pasažieriais nušoko 
nuo relių ir nusirito apie 50 
pėdų j šong. 

v 

| Dienraščio Reikaluose. ] 
KĄ KITI LAIKRAŠČIAI 

SAKO APIE DIENRAŠTĮ. 
Mokinkimės nuo savo 'priešų 

jeigu pas juos yra kas gero 
Męs tautininkai nereikalaujant 
nuo savo priešu imti daug lek- 
cijų, bet vieną lekciją męs pri- 
valytum nuo jų imti. Štai mu- 
šu socialistai arba ir klerikalai 
tankiai tarp savęs, savo locnoj 
sriovėj, pasipeša, 'bet 'kuomet 
prieina prie didesnio jų darbe 
nuvei'kimo, tai visi jie, visi jų 
laikraščiai stojo iš vieno. Tokiu 
budu jie sudaro pajiegą ir ant 
savo pastato. 

Tautinink'ai turėtų taip pat 
daryti. &tai įsteigimas musų 
sriovės dienraščio yra vienas iš 
svarbiausių musų sriovės reika- 
lų. ir šitą darbą turėtų visi vi- 
durinės sriovės ne tik šiaip-taip 
paremti, bet ir gerokai prie to 
pasidarbuoti. 

Ae"kurie musų laikraščiai labai 
gražiai ir pritaria. Pavyzdžiui, 
"Dirva" jau keletą sykių apie 
šį reikalą priminė apie didJi 
reikalą, įs:gytt savo dienraštį1, 
kuris išimtinai tarnautų visiems 
Jiejtuviams visai mūsų tautai, 
o ne kokiai atskirai partijai, ar 

jos įei'kalams. 
"Socialistų ir katalikų dien- 

raščiai — -rašo "Dirva"' — 

daugiausiai rūpinasi srio\iniais 
dalykais ir 'kova su .itsiki- 
ros sriovės priešais. Todėl 
juose telpa labai daug aipra- 
šymų, kurie nieko bendro ne- 

turi su tyra apšvieta ir su 

tautiniais musų reikalais — 

ilinkui musų Tėvynės ar tau- 
tos. 

Išrodžius, kodėl tokis dien- 
raštis, 'kaip kad miusų rengiamas 
dienraštis yra labai svarbu tu- 

rėti, "Dirva" nuoširdžiai ragina 
lietuvius: 

''Taigi subruskite, vientau- 
čiai, — neatidėliojami pirkite 
šėrus įsteigimui to naujo dien- 
raščio". 
"Sandara", Am. Lietuvių Tau- 

tinės Sandaros organas, pripažįsta, 
kad "ir męs matome būtiną reika- 
lingumą vidurinei sriovei dienraštį 
turėti" ir nežiūrint to, kad pa- 
ti "Sandara" reikalauja dabar 
aukų atmokėjimui už tik-ką nu- 

pirktą organą, vienok ji širdin- 
gai ragina savo skaitytojus ši- 
tą organizuojamą dienraštį rem- 

ti. Ir gerai sako: Ji supranta, 
kad susitveręs dienraštis galės 
visame kame šešis syk (langiaus 
pagelbėti musų tautiečiams ir kati 
visi svarbus darbai, neišskiria :t 

ir pastatymo ant tvirtų kojų 
vidurinės sriovės organo, bus 
geriaus ir lengviaus atliekami. 

♦ * 

"TŪZAI." 
Europoje jeigu orlaivininkas 

"nutupdo" penkis priešo orlai- 
vius, 'tai jis gauna igatbingą 
vardą "tuzo". 

Well, o ką jus manote apie 
tai, jeigu męs įvesime "tuzo" 
rangą tarp dienraščio rėmėjų? 
Juk 'pasidarbavimas įsteigimui 
gero tautiško dienraščio taip 

pat yra vertas pagarbos darbas. 
F>et šėrą ''nmtuipdyti" yra daug 

lengviau negu vokiečio orlaivį, 
todėl ir ''tuzo" vardas priklausys 
tiktai, tam kuris "nutupdys" t. 

y. užrašys nuo kitų nemažiau 
kaip dešimts šėrų ''Lietuvos" 
dienraščiui. 

Taigi pamėgink, brolau, 'per- 
sitikrinti, kaip gerą akį turi. 
Šėrą pataikinti nėra laibai sunku, 
kad ir vieną tik akį turėtum. 
Pažiūrėsim, kokių "šarpšuterių" 
męs turim. Visų ''tuzų" vardus 
nuolatai garsinsim savo oficialo- 
kuose pranešimuose, o vėliaus 
paskelbsime dar vieną netikėtą 

"tūzams" dalyką. 
O kol-fcas pasipraktikuoki, ar 

jus turite savyje gana gero 
"štofo", kad "tuzu" būti. 

* * 

Sako, kad jie šviesus, kaip 
žvakės. 

P-as Tanias Paukštis, senas 
gvardistas lietuviu tautiškoje 
dirvoje ir SLA. iždininkas, tur- 
būt mano, kad pas mus Cliica- 
goje ir abelnai vakarinių valsti- 
jų miestuose dar meškos gat- 
vėmsi valkiojas ir kad pas mus 
žmonės dar keturpėsti vaikščio- 
ja. 

Tik jus pažiūrėkit, ką tasai 
vyras mums iš savo Pittstono 
atpyšflcino: 

''Prie tautinio dienraščio 
prisidėti reikia — rašo p. 
Paukštis, — nes šitais kritiš- 
kais istorijos laikais jis yra 
būtinai reikalingas, kaip kad 
saulė tamsoje. Teisybė, jųs 
tą dienraštį steigiate Chicago- 
je, tai kol jūsų žinios pasieks 
čia pas mus, tai iš tu jaunu 
žinių pasidarys jau gal 2 die- 
nų senos žinios. Bet čia 
mums rytuose nėra ko paisyti 
ant to". — Ir dabar tik tu, 
vyruti, pasiklausyk, kaip jis 
toliaus traukio: "Ba, sakomis, 
męs čia rytuose ir taip švie- 
sus, kaip žvakės, o ta dieni- 
nė šviesa (dienraštis) labiau- 
siai reikalingas jums tuose 
"lo\v lands" vakaruose. Nors 
aš neesu misijonierius ant 
■dienraščio misijos prisiunčiu 
$50.00 — tai 'bus penki šėrai 
sumanytam jųsų dienraščiui". 

Xa ,ir ką tu su tokiu žmogum 
padarysi. Jis čikagiečius pirštu 
bakšteria ir tuojar> penkiasde- 
šimtine 'patepa. Neturi žmogus 
''čenčiaus" nei supykti, kad ir 
norėtum. 

* * 

Šmotelis vario iš vario kasyklų. 
"Už augštų kalnų, prie toli- 

mų Michigano vandenynų bū- 
damas, vario kasyklose varį ka- 
podamas, išgirdau ir aš gerą 
naujieną apie dieninio laikraščio 
steigimą. ? 

Vario šmotą iškasas, skubinu 
ir aš nors su vienu savo suviu 
prisidėti prie ipaėmimo tos jų- 
sų dienraščio tvirtovės, kurią 
kaip matau, jus pradėjote štur- 
muoti. Siunčiu jums $10.00 už 
vieną, šėrą jųsų steigiamam 
dienraščiui ir tegul jis kuogrei- 
čiaus pradeda kovoti, kad męs 
su jo pagelba nušturmuotum 
Lietuvos N'eprigulmybės tvirto- 
vę." 

Rašo S. Kapočius iš Paines- 
da!e, Mieli. 

* * 

Nuo Atlantiko iki Pacifiko. 
..P-as J. Strimaitis "Sandaros" 
redaktorius, iš So. Boston, Mass., 
rašo sekančiai: 

''Smarkiai varoma dienraščio 
kampanija Chicagoje jau pra- 
deda atsiliepti ir pas mus toli- 
muose rytuose. Tautininkai 
privalo visi subrusti nuo At- 
lantiko iki Pacifi'ko didjurio. 
Visi tautininkai už dienrašti! 

Man tuom tarpu drūčiai pa- 
laikykit vieną šėrą jūsų dienraš- 
čio". 

Siunčia rietuvę. 
P-as Žiugžda iš X>uvarko, N. 

J. rašo: "Gero darbo imatės, ger- 
biami tėvynainiai. Mūsų pro- 
tėviai mums musų kalbą ir lie- 

tuvystę išlaikė, o męs dabar 
turime ją taip stipriai pastatyti, 
'kad jos niekas niekados nesu- 

griautų. Tas įbus, kuomet įgy- 
si m pilnai neprigul minga Lietu- 
vą, o prie to gali geriausiai pa- 
sidarbuoti geras dieninis laik- 
raštis, kaip "Lietuva". 



Na, vyrai, čikagiečiai! Žtiurė- 
kit, kad nesupiezuotut pradėto 
darbo. Męs skubins i m jums 
ipagelbon, het jus ten ilgai <4tu- 

tiių" nefcrės'kit: užeis karščiai, 
tai turėsit tada liežuvius iškišę 
dirbti... 

Kad j'ims jųsų sunkų darbą 
palengvint siunčiu jums tuo tar- 

pu vieną rietuvę — šešis de- 

sėtkus doliarių ir atidėkit man 

šešis dienraščio šėrus. 
(Linkiu geriausių jums pasek- 

mių !" 

Siuntė pasius, o dabar ir su 

tavoru važiuoja. 
Dr. Stasys Saprainas iš Wa- 

terbmry, Conn., jau pirmiaus at- 

siuntė ''margą gromatėlę" su 

paslais, kad jam palaikyt penkis 
dietų..sčio šėrus. Dabar jis vėl 

raso; 

"Pastebėjau paskutiniam "Lie- 

tuvos" naimeryj, ka<l jau pradė- 
jote mebaikaudami savo didį 
*'drive" kaslink dienraščio. To- 

dėl, ilgai nelaukdamas, siunčiu 

jums čekį. ant $50.00 už pirmiaus 
užsakytus dienraščio šėrus. 

"Brolyti -draivyk" ir toliaus, 

kai"p kad Kalėdinį Foruią ''drai- 

vinai". Tavo metodą "draivini- 
ino" taip sukelia arpą, kad rodos 
su kietais doliariais taip ir dau- 

rai kaizerio tvirtovę". 
[lAėiu už komplimentą dakta- 

rui! Smagu yra ''draivyti", !ka- 

da vyrai amunicijos pristato, o 

su plikomis rankomis tai ir męs 

nemokame draivyti. Ar nema- 

tei, kaiip -bolševikai tokį tnksą 
mėgino su vokiečiais plikomis 
ran-komis padaryti? Ir vrską, ką 
jie sau "išsidraivino", tai tik 

'kvarabos" susijieškojo. Bet męs 
tikimės amunicijos gana gauti, 
jeigu visi taip pasiskubins kai 

Dr. Sapramas] 

Kur eis pirma Dėdės Samo 
pėde. 

P-as Stasys Bulota ii. Nevv 

Philadelphia Pa., siunčia mums 

labai smagią žir.ią. 
''Taip, darbuosimės dienraš- 

čio reikale, 'kietk galėsime. Iš- 
rodo, kad su šimtine ir męs 
prisidėsime chicagiečiams pagel- 
bon. Pažadėjo pirkti dienraščio 
šėrus šie vyrai: Jul. Klimatis, 
Kaz. Grigaliūnas, Jonas Sipai- 
la, Jurg. Paliokas, Ant. Gudai 
lis — visi po vieną šėrą. Na, 
o jau jusų nužemintas tranas 

Stasys Bulota, turės būtinai 
imti 5 šėrus. 

"Paklausykit, ką- geri vyrai ma- 

no apie justi steigiamą dienraštį: 
Ignas Janulevičius, išeidamas pas 
Dėdę Samą tarnauti kariumenėn. 
pasakė taip: "Kaip tik Dėdė Ša- 
mas duos man mano pirmą pėdę 
tai tuojaus dešimtinę ir siunčiu 
^Lietuvos" redakcijon dėl dien- 
raščio." 

Pinigus prisiusime netrukus, su- 

darę vieną "šipmentą" — jau 
kad traukti, tai traukti sau pui- 
kų". 

♦ ♦ 

O čia ir kitas Dėdės Samo sunus. 

P-as Pranas Kazlauskas iš Chi- 
dagos yra jaunas vyras, kai ar- 

puotas nuaugęs. Pasidabojo jis 
Dėdei Šamui ir pasikvietė jis jj 
sau pagetbon, kad jam padėtų 
kaizerj Amerikoniško šokio išmo- 
kyti. 

Taigi Kazlauskas ateinančią ne- 

dėlią ir išvažiuoja. 
"Bet—sako p. Kazlauskas, už- 

ėjęs "Lietuvos" ofisan, — miegoti 
negalėčiau Jeigu išvažiuočiau Jus 
neatfankęs. Steigkite dienraštį. 
O jeigu, Dieve saugok, nejsteig- 
tut, tat išmokinęs kaizerį š Ati, 
sugrįžęs aš pamokinčiau jus "dži- 
gą" pašokti. Stai ant pradžių 
jums $50.00 už penkis šėrus. Ma- 
no Dėde Šamas yra geras dėdė: 
visiką man tiždvką duos—o, kam 
man pinigai ?" 

I** vyras paėmė penkis š?rus. 
Vadinasi vyras ant dviejų frontu 
išsyk kovoja. Velijame jam tu- 
rėti gerą laimikį ir su Fricu apsi- 
dirbti. 

* * 

P-as Jonas Kirvelis, iš Detroit, 
Mich., lygiai vieną šėrą nukirto 
ir prisiųsdamas $10.00 rašo: "Jei- 
gu pavelysite, tai aš čia ir (Jau- 
giau su agitacija pasidarbuosiu 
muaų kolionijoj." 

&iur, Kirveli! iKapok šėrus, 
kilk tik išgalėsi. Mums toki vy- 
rai k*Mp sykis reikalingi. Bus 

didelis ačiū už tai. 
Rockforde pradėjo darbuotis 

.komitetas po vadovyste pp. J. 
Petraičio ir \'okietaičio. Žada 
rockfordiečiai gerai dienraščiai pa- 
sidarbuoti, kaip kad prieš Kalėdas 
šauti i a i pa si 11 a r f >a vo. 

* * 

Vai, bus tfan'a tuo tarpu! iki 

pasimatymui kitam numeryj. 
* * 

Dienraščio šėro kaina tik $10.00. 
Reikalaudami šorų dienraščiui, ra- 

šykit taip: 
Dienraščio 'Vganizacijos Ko- 

mitetas, H14 \Y. 33 st., Chicago, 
III. 

IS AMERIKOS. 
Trur trandation filed with thc po«tma«!pr 

at Chicago, III., nn 22 nd dav of May 
191*, as rtųuired by ttie art or Octobcr (> 

1917. 

UŽ DURNĄ LIEŽUVĮ GALI- 
MA NUSTOTI PILETYS- 

TĖS. 
Washington, D. C. Valdiška- 

sai Justicijos departamentas 'pri- 
rengė biliti (įstatymo sumany- 

mą), kiris padavadija, ikad už 

nelojališkus išsireiškimus vokiš- 
kiems ir austriškiems natūra 1 f- 

zuotiems piliečiams galės atim- 
ti pilietystės popiera,. 

True translation filcd with tlie postmastci 
at C'Kicago, III., on 22nd day of May 
1918, as renuircd by the act ot Oetober 6 
1917. 

AMERIKA BAIGIA 50 
DIDELIŲ LAIVŲ. 

New Yorkas. — IPerakesde- 
šimts nauju laivų bus užbaig- 
ta ir nuleista vandenin ateinan- 

tį mėnesj, o dar didesnis skait- 

lius bus gatavas liepos ir rug- 
pjūčio mėnesyj — <pasakė Bain- 

bridge Colby, Suvienytų Valsti- 

jų laivų komisijonięrius llaike 

laikytos New Yorke prakalbos. 
"Submarinai pagalios bus su- 

valdyti — pasakė Mr. Colbv,— 
"ir męs užkimšim jūres naujais 
Amerikos laivais". 

Tnie translation filed with thc postma*tei 
at Chieago, III., on 22nd day of May 
191 B, as requircd by the act of Oetober C 
1917. 

MILIJARDAS DOLIARIŲ 
GELEŽINKELIŲ PAGERINI- 

MUI. 

Washington, D. C. — Šio? 
ialies geležinkeliai, ktvrie dabar 
operuoja po valdžios kontrole, 
išleis šiais metais arti vieno mi- 

lijardo doliarių pagerinimams, 
prailginimams iir 1.1. 

AJbelna suma, kaip ją paskelbė 
geležinkelių administracija, .sie- 
kia $937,961,318. Iš šitos mil- 
^inišlkos sumos pagerinimams ir 

>ailginimams linijų bus išleista 

>440,071,000, — naujų stočių 
statymui ir kitiems pagerini- 
nams; lokomotivų ir vagonų 
limbiniu i paskinta $479,686,000. 
) linijų prailginimtui skiriama 

įin.zo^000- 
Didesnes sumas valdžia pa- 

skiria geležinkeliams rytinėse 
valstijose, nes šie geležinkeliai 
turi daugiausia judėjimo, priei- 
dami ,prie Atlantijko uostų, i.: 

ku>r viskas eina Europon. N e u 

V'ork Central .geležinkelis gavo 

'.'(džiausią sumą — $70,000,000: 
peniriisilvanijos linija — $64,000,- 
000, Erie geležinkelis ir Xew Ha- 
ven geležinkelis — po $24,000,- 
000. Kiti geležinkeliai gavo 
mažesi.es sumas. 

Dalį šių sumų paskolins >ge- 
ležinikcliams valdžia iš tam tik- 
ro fondo; likusią dalį turės pa- 

dengti patįs geležinkeliai, bet 
valdžia turės teisę -pirkti jų iš- 
leistus bondsus. 

True trarulation filr<l with thc po*tmastp- 
nt l'hicago, III., on 22n<l <lay of Ma> 
1918, as reąuired by thc act of October h 
1917. 

BALIONAS "PABĖGO". 
Omaha, Neb. — Prancūziškos 

rūšies karišikos observacijos ba- 
lionas aną dien nutruko nuo vir- 
vių, kuriomis jis buvo palaiko- 
mas ir nuplaukė oru. Niltupė 
jis atgal tik Gumberlarode, Ia., 
ir visai "sveikas". Buvusis ja- 
me leitenantas Wlirte, taipgi 
sveikas. Balionas buvo iš/kilęs 
net iki 10,000 pėdų augštyn 
pirm m *u "pradėjo tūpti žemyn. 

True translatinn filed with the postmaite: 
it Chicago, III., on 22n<l <lay of May 
1918, »<, re<jflire<l by the act of October 6 
1917. 

PRAŠO ISMESTI 
SENATORIŲ. 

Milwavkee, Wis. — \Viscon- 
iino valstijos Ištiikimybės Legi- 

SUBMARINAS SUSTABDO LAIVĄ. 
Fotografija, 'kuri tapo nuimta nuo sustabdyto laivo, parodo inil/inn.ką vokiečiu su'o- 

mariną naujosios mados. 

jonas padavė peticija, su ttiks- 
taneiais parašų \Yisconsino val- 

stijos piliečių; peticijoj prašoma 
kad tos valstijos senatorius Ro- 
bert M. Lo Folete, kuris atsi- 

žymėjo kaipo didelis karės prie- 
šininkas ir ivokiškos pusės už- 

tarėjas, butų išmestas iš Suvie- 

nytų Valstijų Senato. 

True translation filrrt \vith tlie postmastet 
at Chicago, III., on 22nd day of May 
1918, as required by thc act of Octobcr 6 
1917. 

DĖDĖ SAMAS STATYS 
DIDŽIAUSI NAMĄ 

PASAULYJ. 
New Yorkas, — The Turner 

Construction Corropany, namu 

statytojų firma, paskelbė, kad 
ji gavo kontraktą pastatymui na- 

mo, kuris įbus pastatytas Ne\v 
,Yorke ikarės departamentui ir 
bus vyriausia stotis suikrovimui 
prekių ir visako, kas yra siun- 
čiama Europon, Statomo namo 

kaina bus mjaž-datig $40,000,000 
Kompanija sako, kad tai bu- 

siąs didziaitsis mamas visam pa- 
lyje. Jis užims 'ketvirtainj, ku- 

rio kiekvienas šonas 'bus apie 
i,ooo pėdų ilgio, o namas su- 

keiks išviso ajpiei ^ milijonu? 
ketvirtainių pėdų aslos. Visac 
namas >bus nedegamos. 

Tr.ie translation filed with thr postmastei 
at Cliica^o, 111., on 22nd day of May 
"'.918, as rcquircd by thc act ot Octobcr C 
1917. 

TREČIOJI LAISVfeS PASKO- 
LA DAVĖ PER KETURIS 

MILIJARDUS. 
Washington, D. C. Sulyg ofi- 

cialia pirainešimo, kurį išleido 
Iždo departamentas, tik-kn už- 

sibaigusi Trečioji Laisvės pa- 
skola davė $4,170,019,650.00. 
Valdžia *prašė tilk trijų milijar- 
lij, vadinasi žmonės užsirašė 
aisvės bondsų ant $',170,019.- 
>50.00 daugiau neg".; vr.ldžia pra- 

'>ė. Šios paskutinės pasikolo.6 
bonlsus -pinko apie .'17,000,000 
vpatų. Pirmoj 'paslkoloj buvo 
1,500,000 pirkėju, o antrci 9,500,- 
XX) pirkėjų. 

Iždo Sekretorius McAdoo sa- 

vo .pranešime .padėkojo visos ša- 
lies žmonėms už tok} puiku 
/aidžios parėmimą. 

'Ketvirtoji paskola, /tikimasi, 
bus padaryta kuomet nors atei- 
nanti rudenj. 

True translation filed with the postmaite*- 
it Chicago, III., on 22n«* .L/ of May 
1918, as reąuired hy tue net of Ou'ober b 
1917. 

SUNKI BAUSMĖ Už NEIŠTI- 
KIMYBĘ. 

Chicago, 111. — Amerika ve<la 

karę. Karė nėra baiilcos. Ir todėl 
ncbaikauk ir liežuvį laikyk už 

lantų. Nemanyk, »ka<l šios šalies 
laisvė yra tam, kad laisvai galė- 
tum blevyzgoti prieš šią šalj, ar- 

ba laisvai galėtum platinti pasi- 
priešinimą šios šalies valdžiai, 
žmonių pastatytai, 

William Eliason, fairmonas 
Sefton Manufacturing 'korpora- 
cijos, mtgi'no tą padaryti ir gali 
gauti už tai 6c metų kalėjimo ir 

$30,000 bausmės. 
Prisaikintųjų teisėjų teismas 

(džiiury) išnešė tokj verdiktą 
pirmoj byloj, kuri buvo užvesta 
su lyg naujo "Šnipų įstatymo," 
kuris padavadija, jog mž kiek- 
vieną tprasiženigimą prieš ištiki- 
mybę šiai šaliai bausmė gali 'bū- 
ti iki 20 metų kalėjimo ir $10, 
300 pinigais. 

Eliason tapo pripažintas prasi- 
kaltusiu tame 'net tris sykius.- 

Laike bylos, kuri atsibuvo 
prieš teisėją Landis, liudininkais 
prieš Eliasoną buvo darbininkai 
iš tos ipačios dirbtuvės, kurioj 
ir Eliason dirbo. 

IŠ liudijimų pasirodė, kadi 
Eliason gavo Aidoblistų "lite- 
ratūros" ('knygeliu), atnešė jas i 
į dirbtuvę, dalino darbininkams 
ir patarė tas 'knygeles jiem;- 
skaityti. 

Liudininkai taipgi liudijo apie 
kalbas, kokias Eliason turėda- 
vo su darbininkais apie Ameri- 
kos rengimąsi prie karės. To- 
'kiuose pasikalbėjimuose Elia- 

son, kaip parodė liudininkai, iš- 

sitardavo sekančiai: "[ peklą su 

Ameriikos vėliava! Aš nekovo- 
siu ui šią šalj apart tik vieno 
budo, t. y. "kovoj darbininku 
prieš kapitalistus". Kitą sykį jis 
.vėl -pasakė: "Vyrai, nešiojanti 
uniformą (t. y. kareiviai) yra 
bomai. Aš esi,u Aidoblistas ir tą 
skaitau ganbe. Man sarmata už 

Ameriką; niekas negali <privers- 
ti mane už ją kovoti". 

Vyrui mat nepatiko Amerikos 
laisvė. Tai dabar jis jos ir ne- 

turės. iBet kuomet pasėdės už 

grotų, tai gal jam protas su- 

grįž atgal ir jis pamatavs, koks 

jis kvailas buvo. Tik jau bus 

per vėlu. 

JI NEMYLI RŪKORIŲ IR 

GĖRIKŲ. 
Chicago, 111. Miss Louisa J. 

Spencer, mirdama paliko testa- 

mentą, kuriuomi užrašė $81 ,coo 

George \Yashingtono l "t.ii versi- 
tetui \Vashingtone, 1). C., tam 

tikslui, kad butu sutvertas sti- 

pendijų fondas to universiteto 
studentams. 

Testamente yra padaryta vie- 

nok tokia išlyga, kad tos sti- 

pendijos gali būti išduotos tik- 
tai tokiems studentams, kurie 
nerūko ir negeria ir kurie nie- 
kados savo gyvenime nemėgino 
nei tabako, -nei alkoholio. Lyg j 
to maža jutų, .pridėta dar n* j 
kita išlyga, — stipendija-tas tu-1 

ri buti vaikas tėvų, kurie nieka- 
dos nepardavinėjo nei tabako, 
nei gėrimo ir kiekvienas stipen- 
diatas, priimidamas stipendiją 
privalo pasirašyti ant pasižadė- 
jin;"*. kad niekados negers nei 

pairdav'nės alkoholio. 

T'.ic translalion filcd vvith tlic postmastf 
.ii Chicago, 11!., on 22nd tlay <>f May 
191 H, as rečiuired l>y tlie act of October <> 
1917. 

PAVOGĖ DVI VALIZAS DO- 
KUMENTŲ. 

Chicago, 111. — liovusis Ari- 

zonos gubernatorius T. E. Camp- 
bell, kuris atvyko iš \Vasliingtono 
Į Chicagą ant I. \V. W. bylos 
pranešė Justicijos departamentui 
kad jam sėdant ant traukinio 

YVasbingtone, tapo pavogtos dvi 
valizos, pilnos dokumentų, kuriais 

buk tikėtasi parodyti Aidoblistų 
kaltę dabar einančioj jų byloj 
Cbicagoje. 

Campbell esą sėdo ant Pennsyl- 
vanijos Unijos traukinio \Vashing- 
tone apie io vai. išryto pereitą j subatą. Kuomet jis išsėdo iš taxi 

prie jo priėjo uniformuotas nige- 
ris ir paėmė valizas. Campbell 
nusipirko tikietą ir paliepė nige- 
riui nunešti valizai j traukini. 

Atvykęs j traukinj Campbell nera- < 

do esą nei nigerio nei valizų. Nu- i 

žiūrėdamas, kad valizas gal bui 
pavogė 'koks nor Aidoblistų prita- 
rėjas, Campbell davė žinią justi- 
cijos departamentui. Prie Camp- 
bell atvesta visus stoties porte- 
rius, bet jis nerado tarp jų to ni- 

gcrio, kuris jo valizas paėmė. 

(S DJtBO UU53, 

PROTESTOJA FRIEŠ ALGŲ 
PAKĖLIMĄ. 

Chicago, 111 — Pereitame 
"Lietuvei." numeryje paminėtas 
Geležinkelių Algų Komisijos ra- 

portas, kuriame patarta pakelti 
algas geležinkelių darbininkams 
nuo i/c iki 43%, nepatinka unijos 
nariams. Tas išėjo aikštėn laike 
Darbo Federacijos mitingo, kur 
šis klausimas buvo svarstytas. (le- 
ležkelių mašinistai prirengs stip- 
rų protestą prieš minėtą komisijos 
patarimą. 

Laike unijų mitingų pasirodė 
kad Įvairios geležinkelių unijos 
tam pl tanai i priešinosi. Darbininkai, 
yra priešingi tam, kad žadamas 
algų pakėlimas yra apskaitliuotas 
ant algų. buvusių 1015 metais, gi 
nuo 1915 ik 1917 metų pragyveni- 
mas yra taip pabrangęs, kad komi- 
sijos siūlomas algų padidinimas 
esą neatneštų darbininkams jokios 
apčiuopiamos naudos. Darbininkai 
todėl reikalauja, kad algų padidi- 
nimas butų padarytas, pasiremiant 
ne alg oiis. kurios buvo mokėtos 
1915 metais, bet 1917 metais. 

i )arbininkai pranešė vyriausiam 
geležinkelių Direktoriui McAdoo. 
kad jeigu komisijos patarimas su- 

lyg algų butų j vestas, tai didesnė 
'dalis išlavintų, darbininkų turėtų 
'apleisti darbą .jieškodami sau pel- 
nngesnių užsiėmimų. 

Trnc trnnslntidii filcil \vftli ihp poMinasfet at C'liicngo, UI.. 011 22n<l du y of May 1"is, as rc<|uired l>y tlic act of Oclober f> 1017. 

DAUGELIS ŽUVO DIRBTU- 
VĖS EXPLIOZIJOJ. 

Pittsburgh, Pa. — Pereitą stt- 

fl>etą atsitiko didelė nelaimė Aetna 
chemiškoj dirbtuvėj, esančioj ()ak- 
dale miestely; 16 angl. mylių at- 
stumo nuo Pittsburgo. 

Kompanija išelirbinėjlo di lėlės 
j i ego. ; f.progsUtneią medžiagą, ži- 
nomą vardu T. X. T. Subatoj, iš 
nežinomos iki šiolei priežasties 
devyni sprogimai suardė dirbtuvę, 
prie ko, kiek iki šiolei žinoma 
žuvo 63 iž/iiončs, o 94 tapo sužeis- 
ti; apart to iki šiolei dar nesuran- 
dama 200 kompanijos darbiu nku. 

l'er visą naktį ir dieną gesinta 
mažus gaisrus, kilančius griuvė- 
siuose ir ištraukinėjo užmuštus 
lavonus. Daugelyj atsitikimu už- 
muštieji buvo taip expliozijos su- 

draskyti, k*ad iš griuvėsiu ištraukta 
tiktai kojos, rankos, pirštai su žie- 
dais. 1 

Per visą dieną melsvai-raudoni 
durnai kaboj o ties griuvėsiais. Tai 
buvo nuodingi garai nuo chemikalų 
ir žmonėms buvo labai sunku prie 
griuvėsiu prieiti, kad toliaus jies- 
kojimo darbą varyti. 

Expliozija buvo taip smarki 
cad keliose myliose aplik dirbtuvę 
/iskas išgriauta. Kompanijos nuo- 

toliai išneša daugiaus $1,000,000 
Dirbtuvė birbo karės reikalams. 

iš visa 
True translation filcd with tli<- ]n»r.tinar-t»-i 

it Cliicago, 111., 011 22ml įlay ol 
1918, us rcųuiu-d by tlie act ol Oriolu-r 
191?. 

Vokiečiai, gyvenantieji Aus- 
trijos Tyrohuje, laike savo seimo 
išnešė rezoliuciją, kurioje reika- 

lauja ankštesniu politiškų ir eko- 

nomiškų ryšių tarp Austrijos ir j 
V'okietijos. Rezoliucijų prasnif' 
yra tokia, kad Austrija liktų be- 
veik dalim Vokietijos. 

Iš Budapešto pranešama, kad 

grafas Andrius Barkossy, prezi- 
dentas aukštesniojo Vengrijos bu- 

to, rezignavo sykiu su dviem vice- 

prezidentais. 

True trrnalaiion filcd with thc pnstmastor 
;it l'hicago, II!., on JJnd įlav u f .May 
1918, a-. u'(|tiii(.'d by thc act ot October 6. 
1917. 

jį Cechai reikalauja savo kraštui 

neprigulmybės. Iš Genevos pra- 
nešama, 'kad Viennos laikraščiai 

paskelbė dekleraciją cechų, narių 
Austrijos ponų buto. 

Dekleracijoj cechai protestoja 
prieš Austrijos valdžios pitonus 
ir pasielgimus su Cecilija ir "rim- 

tai persergsti Austrijos valdžią" 
prieš panašų tolimesnį elgimąsi. 

True translation filcd with ilie po«tmaster 
at (hlcago, III., on 2Jml ila_y of May 
1918, as rc<|uircil hy the act of October 6. 
1917. 

Amerikos scdalistų .partijoj 
apsireiškia neramumas. kuris gali 
privesti prie partijos skilimo. Di- 

delė dalis socialistų nori atsikra- 

tyti ir išvyti iš partijos neištiki- 
mus Amerikai elementus, kurie 

mėgina trugdyti karės vedimą. 
Naujas socialistu žurnalas New 

Appeal, einantis New Vorke, rei- 

kalauja, kad partija perleistų re- 

ferendumą ikaslink karės klausimo, 
arba kad susitvertų nauja partij'a, 
kuri nepriimtų j savo narius neiš- 

tikimų "bolševikiškų" gaivalų. 

True translation filcd \vith the postmastei 
at Cliicago, 111., on JJnd day of May 
1918, as requirtd liv the art of October 6. 
1917. 

jj Didžiausios paskolos, kokias 
užtraukė įvairios kariaujančios 
valdžios, yra sekančios: 

Anglija "Victory Loan" (Per- 
galės Paskola) pradžioje 1917 
metų 5-kių procentų. Žmonės 
užsirašė jos išviso $5,096,245,- 
320.00. 

Suvier.ytt) Valstijų Antroji 
Laisvės Paskola, 4-rių procentų. 
Žmonės užsirašė išviso $4.616,- 
ooo.ooc.oo. 

Aštuntoji Vokiečių ikariškoji 
pasikola, 4/2 procentų. Užsira- 
šė išviso $3.600.000,000.00. 

Prancūzų ikariškoji paskola 
1015 m. Užsirašė išviso $2,261,- 
864,409.00. 

Austrijos septintoji pasikola. 
Užsirašė išviso $1,150,000.00. 

Italų ketvirtoji paskola — 

1.000,060.000.00. 

Tnte translalion filcd with thc postmaster 
at Chicago, 111., <m 22ntl įlay ot May 191as rec|uire«l liy the act of Octolter 6. 
1917. 

į| Apskaičiuojama, kad sve- 

timtaučiai Amerikoje laike Tre- 
čios Laisvės Paskolos paėmė 
borui su už $350,000.000.00. 
Skaitliais svetimtaučių, pirkusiu 
bondsus siekia daugiau 'negu 
5.000,000, ypatų. 

Telegramos iš Samg-hajaus, 
Chinuose praneša, kad Shanp- 
hajuj išpirkta Trečios Laisvės 
Paskolos bondsų už $600.000.00. 

Amerikoniškoji ambasada 
Mexiike praneša, kad Mexico Ci- 
ty Laisvės 'bondsų užsirašė dau- 
giau «negu už $384,000.00. 

Persijos Šachas (karalius) pa- 
ėmė Laisvės 'bondsų už $100,- 
DOO.OO 

True translation filed with tlic postmastfi 
at Chicago, III., on 22nd <lay of May 191K, as rccĮuircd l>y thc act of Octobcr 0, 1917. 

ĮĮ Dr. Alexis Carrcl, žinomas 
Amerikos mokslinčius ir Rod<e- 
fcllcrio Instituto narys, tapo fran- 
cu7.ii valdžios apdovanotas orde- 
nn komandieriatis Garbės Legi- 
jono už savo pasitarnavimus me- 

dicinoje prie karės fronto. 

PRANEŠIMAS. 
Ignas Janulevičius, pastojusia 

kariumenėn, prašo savo draugų ir 

pažįstamu, kad su juo susirašinė- 
tų. Jis paeina iš Nemeikšunų kai- 
mo, Vaškų par., Panevežio pavie- 
to. Jo dabartinis adresas yra: Ig- 
nas Janulevičius, Co. E-315-th 
I n f., Barrack R. 15, Camp Meade, 
Md. 

IS LIETUVOS. 
Utena. Pas mus jaunimas 

pastaruoju laiku išmoko gana 
gražiai pasilinksminti. Veik kas 
šventadienį, tai šiame, tai tame 

sodžiuje rengiami savybės va- 

karėliai. Ypačiai vei'klus jauni- 
mas šiuose sodžiuose: Klavy- 
•niuose, Nemeikšėiuose. Tiesa, 
seniau tu sodžių jaunimas buvo 
visai kitokis; mėgdavo "baltą- 
ją", o jos įtakoje, žinoma, ir pa- 
sipliekti, bet gi dabar susiprato 
ir tapo nei ipavyzdingu: lavinasi, 
skaito knvgas, laikraščius. 

Kaunas. Kunigų permainos. 
Biržų Ikamendornvs kun. Kazi- 
mieras Rimkevičius paskirtas 
Biržų Klebonai. Perkelti: Šilelio 
'kam. kun. Stanislovas Aužbika- 
vičius į Yiežaičių filiją, kun. 
Antanas Supins'kis iš Viežaičių 
filijos į dilelio altariją, Garždų 
kam. kun. Juozapas Martuscvi- 
ėnis į Kulius kamendoriumi. 
Kun. Mylimas palieka Kražiuo- 
se. Mirė a. a. kunigas Jonas 
Mickanievsfois, Siesikų (klebonas, 
61 metų amiaus. "Vien" 

Raudondvaryje (Kauno apsik.) 
Seniau buvusios rusų liaudies 
mokyklos .namuose nuo 1917 m. 

lapkričio 1 d. įsteigta čia lietu- 
vių liaudies mokykla su dvLun 
skyriais, kurioje mokosi 119 vai- 
kų: (56 mergaitės ir 63 berniu- 
•k a v;. Vietos užtektinai. Prie 
mokyklos įsteigti vakariniai kur- 
sai suaugusiam jaunimui lavin 
tis; kursus jau laniko 16 suau- 

gusių vaikinų ir merginų. Ma- 
inoma, kad dar daugiau prisira- 
šys. 

Pamokos esti 4 įkartus per 
savaitę vakarais. Mokoma p r i 
.gimta įkalba skaityti, rašyti, pri- 
gimties istorijos, « geografijos, 
skaitliavimo, Lietuvos istorijos 
ir dainavimo; dora aiškina vie- I Itmis įkun. \. Knipavičius. Mo- 
kytojauja A. Naujokas ir p. F.. 
Abakevičaitė. Žmonės džiaugia- 
si mokslu, sikaito lietuviškus 
laikraščius ir 'knygas. 

Suvalkietis. 

Sasnava. (Mariamp. apskr.) 
jau dvieji metai, kaip Sasnavoje 
gyvuoja dvi molkyklos; inoficy- 
tojaiuja mok. K. Bakunas ir p-lė 
Ččsnaitė. Jų rupesniu antrą Ka- 
lėdų dieną buvo suruošta vai- 
kams eglaitė. 

I šių metų vasario mėn. j»ra- 
džioje atidaryta suaugusiems va- 

kariniai kursai. Vedėjai vieti- 
niai mokytojai. Kursus lar.ik > 

daugiau 40 asmenų. 
Valkatų priešas. 

Ambražiškis (Malėtų apsk r.) 
Vasario 3 d., čia tapo surengtas 
vietinės mokyklos vaiku lietu- 
viškas vakarėlis. Daugiausia 
pasidarbavo, vakarą surengiant, 
vietinė mdkytoja 1C1. Kerutaitė 
ir agronomai Žmuidzinai. Išla- 
vinti vaikučiai gražiai suvaidino 
dviejų veiksnių veikalėlį "Ginta- 
rai". Po vaidinimo gražiai pa- 
dainavo vaikų choras keletą lie- 
tuviškų dainelių ir pasakė eilių. 
Paskui dainavo tam tyčia pa- 

sikviestas iš Gklraičių p. A. Do- 
Ikalskio vedamas choras. To- 
liau ėjo žaislai ir šokiai. Paga- 

iliau, kai kurie svečiai' pasakė 
•keletą prakalbų apie Lietuvos 
praeitį ir dabartį, apie mokslo 
reikalingumą ir šaip apie Lietu- 
vos mokyklas. Padėkoję 'ren- 

gėjams nt/. gražaus vakarėlio 
įrengimą, svečiai linksmai išsi- 
skirstė. Bimbirų kipšas. 

Liciškėnai. Jau treti metai, 
kaip čia gyvuoja mokykla; mo- 

kykloj mokinių yra 34. Moky- 
tojauja J. Gusas. Nuo Nauju 
Metų čia įsisteigė vakariniai 
kursai suaugusiam jaunimui. 
Kursus laivko 21 mokinys. Kur- 
sų vedėjai — A. Majais ir J. 
Gusas. Jaunimas mokosi lie- 
tuvių kalbos, geografijos, lietu- 
vių istorijos, aritmetikos ir svei- 
katos dalykų. Baltplaukis. 

Inturkė (Malčtų apskr.) Šiai 
metais čia atidaryta lietuvių mo- 

kykla. L. D- 

Svediškiai. ('Naumiesčio ap- 
s/kr/) Nuo •pereitų metų spalio 
30 d. čia atidaryta mokykb.į 



mokinių 80. Mokytojauja Pr. 

Užupis. Per kalėdas buvo čia 

įtaisyta vaikams eglelė. Nuo va- 

sario 2.\ fl. guvuoja čia kursai 

suaugusiems. Upelis. 

Kražiai (Skaudvilės apsikr.) 
Nuo 1917 111. balandžio 1 d. čia 

gyvuoja mokykla; vaikų mokosi 
(10 Mokytojauja St. Pietruscvi- 
čaitė. l'cr Naujuosius Metus čia 
buvo surengta vaikams eglelė. 

Juodbruvis. 

Miežiškiai (Panevėžio apsfkr.) 
Miežiškių parapijoje skaitoma 
arti joo ūkininkų. Pačiame mie- 

stelyje yra viena valdžios mo- 

kykla. PHcš karę čia mokyto- 
javo rusai mokytojai. Vaikų 
daug\iu per 45 neprisirinkdavo. 
1015-16 m. žiemą čia mokytoja- 
vo Morta Kaminskaitė ir Elz- 
bieta Vertelkaitė. Mokyklą lan- 

kė ;urti 50 vaikų, kurių skaitlius 

j pavasar paaugo iki 80. Mo- 

kyklą užlaikė >patys parapijonai, 
mokėdami po 1 ru<b. mėnesiui 
•nuo vaiko. 1916-17 m. čia mo- 

kytojavo Ipolitas Račius, baigęs 
Kaune valdžios kursus. Žiemą 
mokyklą lankė 45, o vasarą 13 

vaikų. Mokytojui J. R. įstojus 
j Panevėžio gimnaziją, buvo čia 
atkeltas mokytojauti M. Niau- 

ronis, Kauno ūkio mokyklos 
mokinys. 1917-18 metais lanko 

mokyklą 60 vaikų. Buvo dar 

norinčių ir daugiau mokytis, >bet 
nebuvo vietos. Paskutiniu laiku, 
dėlei ligų (mat", čia prasiplatino 
dėmėtoji Šiltinė) mokinių skai- 
čius sumažėjo ligi 50. {steigti 
prie mokyklos vakariniai kursai 

nepasisekė, nes Miežiškių para- 

pijos jaunimas labai mėgsta va- 

karuškas ir kortas. Labiausiai 
pasižymi Tautkum} berneliai, 
kurie su lazdomis tiktai ir vaik- 

ščioja. Nepasisekė nei kny-ginė- 
lio prie mokyklos jsteigti, nes 

parapijonys ir tam dalykui visai 

•neprijaučia. Mokykla patalpinta 
privatiniame name, kurie reiktų 
būtinai pataisyti. N. N. 

Garliava (Mariamip. pa v.) Gar- 
liavos parapija viena labiausiai 
dėl karės nukentėjusių. Trys 
dalys visos parapijos sugriauta 
ir išdegintos, liku- 

šioji ketvirta dalis irgi nemažai 

yra nukentėjusi: pašaudyta, gra- 

natų apdraskyta. -Pačios Garle- 
vos miestelis išdegintas, nuo 

gaisro išliko trečia dalis pati 
neturtingiausioji. Išdegė pačios 
gražiausios vietos — kuone visa 

Didžioji gatvė ir visa Šoni'nč, 
kitu — po truputį. 

Pačiame miestelyje sudegė 
šios žymesnės vietos: i) didžiu- 
lė graži muro 'katalikų bažny- 
čia; karės pradžioje ru^ai iš- 

sprogdino bokštus ir sudraskė 

visą 'bažnyčios galą; toliau per- 
plyšo sienos, visą stogą sudras- 
kydamos. Uažnyčia nuo Kau- 
no šaudymo nuo tvirtovės 
pusės buvo labai apšaudyta: kri- 
to kelios. dešimtys granatų, ke- 
lios sprogo vidyryj bažnyčios ir 
Sugriovė nesenai pastatytą inu- 

niny 'koplyčią; viso labo bažny- 
tinių turtų nuostoliai skaitomi 
arti 150 tūkstančių >rub. 2) To- 
liau sudegė visi klebonijos trio- 
bėsiai; 3) visi bažnytiniai na- 

mai; 4) "Vyturio"' vartotojų 
draugija su likusiomis prekėmis; 
5) visų vietinių draugijų muiro 

namai, kur buvo /'"Blaivybės" 
arbatinė, kepykla ir draugijų su- 

sirinkimų salė su nuolatine vai-' 
dinimo scena; 6) "Žiburio" rr 

"Blaivybės" — "Gyvojo Ražain- 
čiaus" Brolijos knygynas su 600 
tomų; 7) Meškutės visokių au- 

dinių dirbtuvėlė; 8) valsčiaus 
valdybos mūriniai namai; 9) A. 
P.ekerio namai, arbatinė ir di- 
delė krautuvė; 10) vokiečių baž- 

nyčios bokštas nusprokditntas ir 
1.1. Viso Garliavos miestelio 
nuostolių skaitoma arti milijono 
rubli u. 

Liko nuo karės nesunaikintos 
tik šios viešosios visuomenės 
jstaigos: iruaujai pastatyta liau- 
dies mokykla, vokieciij pradeda- 
moji mokykla rr vaistinė. 

S. J. Šviesunėlis. 

Griškabūdis (Nlumiescio ap- 
skr.> (iriškabudžk) miestelis su 

juo gi ir visa parapija yra ken- 
tėję karės ugnies. Miestelyje 
sudegė 4 triobos, jų skaičiuje; 
klebonija, mokykla, ir vaistinė, 
1917 m. buvo čia išsiplatinusi 

kruvinoji, kuri siautė nc tik 
miestelyje, bet ir kaimuose. 
Griškabūdžio bažnyčia ypačiai 
gražina visą bažnytkiemį. Ji yra 
išliikusi nuo srtfnkios Ika'rės aud- 
ros ir stovi ant nuokalnios vie- 
tos. Vokiečių valdžios .palik- 
tas jai vienas varpas, kuris už- 
virtus atitarnauja Dievui. 

Miestelyje yra 4-tas krautu- 
vių, kurios karės metu nekaip 
verčiasi. * Tautietis. 

(Iš "Lietuvos Aidas") 

Šauliai. Per užgavėntas šv. 
Juozapo Draaigijos salėje buvo 
surengtas valkaras. Vaidino clu 
veikalėliu: "Aukso dievaičiai" ir 
"Ypsiriko". 

Šiauliečiams tai buvo ypatin- 
ga naujiena, nes tai įrengė vi- 
sai nauji žmonės — geležinke- 
lio darbininkai. Išanksto visi 
žinojo apie tai ir labai jdoniavo 
pamatyti naujas jėgas. Prisirin- 
ko beveik pilna salė žmonių, pil- 
nų užuojautos naujiems mėgė- 
jams. Bet jie neištesėjo savo 

uždavinio. Ncsykį teko šiaulie- 
čiams matyti blogų ir gerų vai- 
dinimų. Bet kur fouivo blogas 
vaidinimas, tai negalima būdavo 
daug kaltinti įrengėjų, nes jie 
\ isados įtempdavo visas savo 

jiegas, kad atlikus darbas gerai. 
O jeigu kas tnepasisekdavo, tai 
dėl to, 'kad rengėjų spėkos ne- 

tesėdavo. Bet dabar :kas kita. 
Rengėjai iperuolųs pasirodė, — 

sakysim, vaidinimui pasibaigus, 
rrtistai išvirto ant scenos. Tai 
jau virš programos. Jų tarpe 
esama ir gerų spėkų, bet 'reika- 
linga buiii jor .s paūgėti ir ge- 
riau susipažinti su scena. 

St. Brs. 

Radviliškis (Šiaulių apskr.) 
Kaip visur, taip ir Radvyliš- 

kyj jaut nebesnaudžiama. So- 
džiuose ir miestelyj jaunimas 
rengia vakarėlius su vaidinimais 
dienas po kito. 

Mcsenai buvo suvaidinta įkliu- 
l'O salėje '*Vaito piršlybos"—ži- 
nomas Gogolio veikalėlis. Kle- 
bonas, kažkuo 'pasipiktinęs, iš- 
barė iš sakyklos rengėjus dėl to- 

<ių veikalu statymo. 
Vasairio 10 d. 1918 m. dalis 

jaunimo su klebono pritarimu ir 
pageliba toj pačioj salėj vaidino 
".Vnt bedugnės kranto". Publi- 
kos prisirin'ko nemažai, nes pus- 
valandi laiko griežė kaireivijos! 
orkestras; tuo ir paviliojo. Tarp 
publikos buvo nemažai ir žydų. 
Nors viekas buvo gražu, salė 
vėliavomis ir vyčiu -papuošta, 
bet žydai pasipiktino žydo role. 
Dabar griežtai jie protestuoja 
prieš tokį veikalą ir rengėjus. 

Mat, šiame ipasaulyje nėra am- 

žinos teisybės, ir visiems niekur 
neįtiksi!.. St. Brš. 

Joniškis (Šiaulių aj^kr.) Jo-j 
niškyj Jtvuo Kalėdų ligi Užgavė- 
nių buvo rengiama kas šventa- 
dienis spektakliai. Pi'rmiaus vai- 
dinimai dažniausiai būdavo ruo- 

šiami sodžiuose, menkose triobo- 
se. Dabar, esant Joniškyj dviem 
salėm, visi sodiečiai -prisirengę 
atvyksta ir čia suvaidina. Ypa- 
čiai atsižymėjo gabumu Jakiš- 
kiečiai. Pelną gi paskiria savo 

kaimo mokiniams sušelpti, ir 

dalį — 25 rub. — Šiaulių netur- 

tingiems moksleiviams. 
Atėjus gavėniai, visi rengiasi 

Įpasiląvinti ir pasilsėti, kad po 
Velytkų, saulelei sušildžius, vėl 

naujomis spėkomis pasidarba- 
vus. Jaainimas daugiausiai da- 
bar spiečiasi apie mokyklas, ku- 

rių jau nemažai atsirado. Uojiai 
lankosi į vakarinius kursus, 'kur 

jų esama. 

Rimdžiuoac mok. Steponaitis 
įsteigė vakarinius kursus. Kad 
jaunimas yra linkis prie apšvie- 
timo, matyti iš to, Ikad jis pats 
uoliai padeda mokytojui kursus 
sutvarkyti. St. Brš. 

Virbalis. (Vilkaviškio apskr). 
Vasario, 10 d. mušu miestelyje 
vaidino "Piršlybos" ir "Tarnas 
įpainiojo". Nors retai pas mus 

vaidinama, bet šj kartą pasise- 
kė neblogiausiai. Publikos 'buvo 
kimšte prikimšta. 'Pelnas yra 
skiriamas elgetnamiui. 

J. Neščiokas. 
(Iš "Liet. Aido") 
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AR NEBUS PERSUNKUS.? 
Sulyg senobiniu pasakų, pasaulį palaiko ant savo pečiu milžinas vardu A11 a s. Dabar 

caizcris užsimanė Ntlas'ui padaryti hold-up'ą ir nuo jo pasaulį atimti. 

LIETUM: AMEiiiKOd. 
IŠ NEWARKO, N. J. 

Prakalbos, l'as mus atsibuvo 
gegužio 16 d. pralkalbos, kurias 
žmonės .paskui vadino "nepapras- 
tas gcvalt!" Kalbėtoju buvo p. P. 
Grigaitis, įkuris kalbėjo apie so- 

cializmo tėvą Marksą. 
P. Grigaitis kalbėjo su viršum 

dvi valandas laiko ir per tą laiką 
suspėjo išpasakoti apie Marksą 
viską, pradedant nuo jo plaukų 
ir (baigiant jo padais. 

Anot kalbėtojo, kito tokio did- 
vyrio, kaip Marksas, tai visam p;i- 
saukyj nėra buvę. Kuomet kalbėto- 
jas užsiminė ap»e kitus žmonijos 
didvyrius, arba apie Kristaus 
mokslą, tai jis tik ironiškai šyp- 
sojosi, tarsi norėdamas pasakyti: 
"Ką jie prieš mušu Marksą reiš- 
kia?" 

Nupasakojęs apie jo plaukus ir 
t. t., pagalios pasakė, kad nors 

Marksas buvo žydas, bet paskui 
pametė žydų tikėjimą ir persi- 
krikštijo į protestonus. 

Geg. 10 d. p. Grigaitis vėl laikė < 

prakalbą — šiuo sykiu apie Lie- « 

tuvos neprigulmybę. Sulyg jo kai- 1 
bos, tai keistai jam Lietuvos ne- 

prigulmybė rupi. jis nori, kad Lie- 
tuva butų laisva tada, kada išviso 
pasaulio bus tik viena tauta, — 

sena socialistų baika, sulyg kurios 
lėt'as švedas, ruskis bolševikas, 
karštakraujis italas, rimtas anglas. 1 
juodas nigeris, siauraakis geltonas ; 

japoiiietis ar cbinietis, raudonas 
indijonas, puslaukinis samojedas. 
/.ulūsas ar botent<Aas — tai mat 
iš jų visų padarysi vieną tautą, : 

j kitais žodžiais tariant, sumaišysi 
i vandenį si ugnim ir viskas bus 
I gerai. 

P; Grigaitis la~di neapkenčia • 

"buržujų" ir kapitalistų, kurių 
j tarp lietuvių nėra, bet jis bijosi, 
kad jų neatsirastų, todėl jis velytų 
pavesti Lietuvą rusiškiems bolše- 
vikams — tuomet Lietuvoj butų 
rojus, kaiip kad dabar yra Rusi- 
joj rojus. 

Jis duoda teisę tautoms apsi- 
Įspręsti—kaip ir bolševikai davė, 
— bet kad lietuviai apsisprendė 
buti neprigulmingais, tai jis už tai 
kaltina tautininkus ir katalikus: 
kaip jie drįso apsispręsti, reikalau- 
ti Lietuvai pilnos laisvės, o neno- 

rėjo pasilikti rusiškų bolševi- 
kų klaniukais. Taigi esą nedyvai, 
kad bolševikai užsirūstino ant lie- 
tuvių ir neapgynė jų (nors jie pa- 
tįs save nemoka apginti), bet ėmė 
ir paliko vokiečių globai, — o vis 

1 per tuos tautininkus ir klerikalus, 
'kurie nenorėjo bolševikų rojaus 

pripažinti. 
Ijyg iš to butų buvę kiek ge- 

riaus: juk bolševikai ir patįs par- 
davė visą Rusiją vokiečiams, tai 
kokia čia butų buvusi malonė? Už 
tą Rusijos pardavimą,už rusų ar- 

mrjos sudemoral i žavimą, p. Grigai- 
tis bolševikų nekaltino — ot esą 
kaizeris tik taip sau įsivyravo, o 

bolševikai esą neįstengė atsispirti 
(Bet kaip jie tada Lietuvą 
butų apgynę kad ir patįs atsispir- 

ti negali — to 'kalbėtojas nepaaiš- 
kino). 

Pagalios, išgyręs visus darbus 
bolševikų kaip Rusijoj, taip ir čia; 
šitas šaunus kalbėtojas išniekino 
visus lietuvius, 'kurie darbuojasi 
delei savo tėvynės laisvės ir nepri- 
gulmybės. Išniekino buvusį Visuo- 
tiną Lietuvių Seimą Nevv Yurkc 
— anot jo visiką, ką tie tūkstan- 
čiai delegatų darė, tai tik "blio- 
tas," "muilo burbulas." Jeigu esą 
Lietuva pastos laisva, tai koks bus 
darbininko likimas? Galėtum pa- 
manyti, kad ot jeigu Lietuva paš- 
tetų bolševikiškai laisva, tai tada 
butų tikras rojus: darbininkai py- 
ragų neatsivalgytų, midaus neat- 

sigertų — per usus varvėtų, tik 
burnon niekas nepatektų, kaip 
labar Rusijoj, kur darbininkai 
Lukstančhis badu stimpa, kaip 
muses. 

Toki kovotojai už Leituvos lais- 
•vę( kaip p. Grigaitis, — tai ge- 
riaus, kad jų visai nebūtų ant Lie- 
tuvos žemelės, nes kaip rusiški 
bolševikai pardavė savo šalj jos 
priešui, tai mūsiški parduotų musų 
šalj jos priešams — arba flelei 
savo isrokavimo, arba per savo 

kvailystę ir fanatizm.7. 
Lietuvis- 

I 

IŠ RACINE, WIS. 

Parašų rinkimas. 'Pereitą są- 
yaity gauta iš Washmgtc«no blan-. 
<os 5u protestu .prieš vokiečių nie- 

kinimus užgriebti Lietuvą. 
Po šiomis blankomis yra palikta 

vietos parašams lietuvių ir lietu- 
vaičių, kurie protestuoja prieš už- 

griebimą Lietuvos. 
Suprantama, kad kiekvieno tik- 

ro lietuvio priedermė yra savo pa- 
rašą po tiuom padėti, nes tik tie, 
kurie nėra verti lietuvio vardą ne- 

šioti, gali neprotestuoti. 
Taigi gavęs blankų, pasiskubi- 

nau su kitai tėvinainiais parinkti 
parašų po tuo protestu. Bet ką jųs 
manote? Musų partijiniais ginčiais 
ir barniais žmonės yra faip sudv- 
moralizuoti, kad bile koks darbas 
su jais yra sunku varyti. Vaikš- 
čiodamas po stubas vienose vietose 
išgirdau pravardžiavimų, kad "jųs 
tokie-ir-tokie cicilikai-bedieviai," 
o kitose vėl, kad "jųs toki ir tc<ki 
klerikalai." Na, argi tas neparodo, 
kaip baisiai musų partijų prava- 
dyriai savo ginčiais musų žmonės 

suerzino sumaišė, sugadino, sude- 
moraliza/o? Žmonės, tų kvailų 
barnių pripenėti, dabar ir patįs 
nežino, kas daryti ir velija nuo 

viso ko šalintis. 

Išgirdau, kad yra "Lietuvių Bro- 
lių" draugijos mitingas. Na, — 

manau sau, — "Liet. Broliai" turi 
buti LietuVai-tėvynei broliai ir, be 

abejonės, noriai pakels save* pro- 
testą. kuomet pamatys, kad ją 
priešai nori suėsti. 

Einu mitingan. Maršalkai pasa- 

kiau, kokiu reikalu atėjau. Nuėjo 
pranešė. Išeina po tulo laiko d'ar 
du "Liet. Broliai." Sakaiu ir jiems, 
kad renku parašus po protestu už 

musų tėvynę. Nuėjo vėl susi rin- 
kimai!. Pagalios išėjo "Herocfas" 

ir praneša man, kad "Liet. Broliai" 
buvę priešingi Liet. Visuoti- 

nam Šeiniui, yra priešingi parašų 
rinkiniui ir tokių reikalų nepriim- 
sią. 

Na, ir ką jus ant to pasakysit: 
Kad jie yra priešingi Vis. Seimui 
tai jie priešingi ir tam, kad lietu- 
viai savo balsais protestuotų prieš 
savo tėvynės pavergimą. Jie Lie- 
tuvos nenori užtarti. Et, jau su 

tokiais Lietuvos Broliais! Jie su- 

lyg tokio pasielgimo ir pusbrolių 
vardo nėra. verti. Fanatizmas ap- 
ja'kino juos, matyt, visai. Tai vi> 
matai, koki yra vaisiai iš tų viš- 
čiuku, kurių priperėjo jų garbin- 
gi Mockai. Tėvai juos augino 
lietuviais, manė bus Lietuvai nau- 

da, tikėjosi, kad užtars savo tė- 

vynę, o susilaukė ko? Susilaukė 
fanatikų, saumylių, apjakusių par- 
'tizantų, kurie nemato ir nenori 
matyti savo tėvynės vargų ir bė- 

dų. Negerai yra, broliai! Nu- 
simeskit tuos fanatiškus a'kulio- 
rius, kuriuos jums užmovė ant 

nosies fanatikai, kvailiai, arba vi- 
soki musų tautos i'šg'amos; per 
tuos akuliorius jie jums rodo sau- 

sus, nudžiuvusius žagarus ir sa- 

ko, kad tai esą puiki žalia žolė— 
ir jums taip išrodo. Nusimeskit 
tuos akuliorius, pažiūrėkite, kaip 
visi tikri lietuviai dirba dėl savo 

tėvynės laisvės — tada pamatysite, 
kokią 'klaidą jus darote, šalinda- 
miesi nuo kitų. Nesvarbu yra. 
kas sumano ar'ba dirba gerą dar- 

bą—bile darbas geras, tai dirbkim 
visi. 

TMD. I2i-ma kuopa laikys 
svarbų savo susirinkimą gegužio, 
26 d. Union Hali svetainėje. PVa- 
džia I2:3o po piet. Bus renka- 
mas delegatas j seimą ir rinksime 
darbininkus dėl išvažiavimo, kuris 
įvyks liepos 14 d. Meldžiame vi- 
sus pribūti. 

M. Kasparaitis. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Musų naujienos. Susilaukėme 
Clevelande vienu inteligentu dau- 

giau. Čia apsigyveno Dr. J. Joni- 
kaitis, kuris specializuojasi gar- 
siam "Lakeside Hosprtal." Vėliaus 

gal ir praktika užsiims. 
Čia dar reikėtų <lentisto ir ad- 

vokato. kuriems darlbo čia užtektų 
Paskutiniame Am. Liet. Tautinės. 

Sandaros 18-os kuopos sm.sirinki-. 
rne svarstyta nupirkimas Sandaros 
organo "Sandaros." Nariai tam 

pritarė ir yra užganėdinti. Nutart 
mokėti reguliariškų mokesčių įk> 
20 centų j ALTS. iždą ir įkj 5 
centus j kuc/pą kas mėnuo. Organo 
pirkimui iš kuopos žido paaukauta 
$50.00; rfariai dar sumetė — Y 
Jurgilas ir J. Žemantaitis po $5.00 
kiti .po mažiau. Iš vist.* kuopa pa- 
siųs :"j mėnesį Centran $71. au'kų. 
Vertetų, kad ir kitos kuopos pa- 
sidarbuotų parfošiai. 

Prie ALTS. esantis vyrų choras 
"Varpas" birželio 2 d. rengia šei- 

myninį išvažiavimą. Tikietų kaina 
paskirta $2.00 porai. 

Čia buivo antru kartu atsilankęs 
su prakalbomis Mickevičius, kuris 
save vadina "Atyskupu"* Mėgino 

čia sutverti savo "parapija" ir su- 

organizuoti kompanija, kad per- 
kėlus s'avo "vyskupišką" laikraštį 
ir šj miestą, bet matyt ir šį syk 
niekas iš to neišėjo, nes tuojaus 
išvažiavo. Bet girdėti, kad ir tre- 

čiąsyk žadąs dar atvažiuoti. rik 
reik abejoti, ar atsiras čia gana 
mulkių, kurie tiems visiems "vys- 
kupiškiems" humbugams tikėtų ir 

pinigus duotų. 
.Vietos dirbtuvėse trūksta dar- 

bininkų. Dirbtuvių yra čia daug. 
o darbai sunkoki, tai jų nelabai 

^as nori imti. 
Ten buvęs. 

IŠ SCHENECTADY, N.Y. 

Prakalbos. Gegužio ii d. bu- 
vo surengtos čia prakalbos. Ren- 
gė TMD. 67 kp. bendrai su £v. 
Juozapo draugija. 'Kalbėtoju 
buvo ii. J. O. Sirvydas. 

Pirm prakalbų ir laike pertrau- 
kos padekliamavo eilių jaunos 
lietuvaitės — p-lės A. Lavrens- 
kaitė, O. Poriutė ir S. Poriutė. 
Šios lietuvaitės yra tikroj lie- 
tuviškoj dvasioj auklėjamos ir 
žada išaugti į pavyzdingas lietu- 
vaites. 

Vakaro pirmininkas p. P. »-a- 

!as perstatys 'publikai kalbėtoją, 
paprašė publikos ramiai už-silai- 
kyt iii tėmyti: jeigu kam bus 
kas loeaišku, tai duot užklausi- 
mus ant raštelio. Tokį būdą 
rengiančios draugijos iškalno 
nutarė, nes garai žimojo, kad 
atsiranda lietuviškų "bolševikų", 
kurie atsilankę ant prakalbų, 
mėgsta duoti bergždžius klausi- 
mus ir "diskusijas" varinėti, kari 
trukšmą kelti. O su tokiais dis- 
kusuoti, tai vis viena, kai su 

žvirbliais žagaruose mėgintum 
seimą laikyti. 

P.ra'kalba 'buvo tų/moje apie 
Lietuvos praeitį, ir apie tėvy- 
nės mylėjimą. Antru sykiu kal- 
bėjo apie Lietuvos neptrigtilmy- 
bę ir reikalingumą aukų tos ne- 

prigulmybės iškovojimui. 
Raivo renkamos aukos dėl 

išgavimo Lietuvai laisvės ir pa- 
dengimui kalbėtojo lėšų. Liko 
surinkta $19.80; padengus lė- 
šas liko $14.10, kurie paskirta 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 

dą n. 

Po pertraukos buvo kalbama 
apie "Lietuvos Atstatymo Beud- 
rovę" ir naudingumą prigulėti 
prie jos. Toliaus aipie ''Laisvės 
Paskolą", ant galo apie lietu- 
vius (pabėgėlius, apie jų var- 

gus ir "kaip Rusijos 'bolševikai 
su Kapsuku1, "Kovos" 'buvusiu 
redaktorium pasielgė sti "Lietu- 
viu Komitetu" ir Lietuvių Ta- 
ryba Rusijoj. Tikra teisybė, 
kad buvusiems ant šitų prakal- 
bų "bolševikams" pasidarė šil- 
ta, beklausant to, ką jų drau- 
gai pridirbo Rusijoj. 

Pabaigus prakalbą, vakaro 
pirmininkas paklausė publikos: 
"Jeigu kas tuirit klausimų, tai 
duoki't: 1 us priimami ant raš- 
tukų". Sujudo karščiausi musų 
"'bolševikai"' su klausimais, bet. 
nemokėdami rašyti, 'tiebagai ne- 

galėjo duoti klausymų. Publi- 
ka buvo užganėdinta prakalbo- 
mis ir apdovanojo kalbėtoju gau- 
siais plojimais. 

Lietuvos Pilietis. 

IŠ HART, MICH. 
Nori gero dienraščio — Mū- 

sų apielinkėj tikini nikai gerai 
gyvena. Šiuosmct pas mus iš- 
dirbinėja daug daugiaus žemės, 
negu pirmiaus išdirbinėjo ir ti- 
kimės, kad užauiginsim daug 
daugiau visokių j aivų ir gyvu- 
lių, nes žemė čia gera, farmos 
yra puikios ir laukuose visikas 
puikai atrodo, — žemių prastų 
čia in-ėra. Rengiamės uždėti čia 
kokią <braugiją ir norim pakilaus 
ti. kokis vardas hutų tinkamiau- 
si?. ["Artojas", "Ūkininkas", 
"Žemės Sunų Draugija", ''Lie- 
tuvių Viltis", ar kokis kitas pa- 
našus vardas tiktų. R c<l.}. 

Musų apielinkėje skaito kolc-| 
tą laikraščių. Tenka matyti -pas 
juos ir "Lietuvos" laikrašti. 

Labai čia musų ukinimkai, nu- 

džiugo, kada pamatė, kad "Lie- 
tuva'" rengiasi pastoti dienraš- 
Č'u ir jie velija kad tas kuo- 
greičiausiai įvyktų, nes jau se- 

rai yra reikalingas toksai dien- 
raštis, kad nebūtų .partyviškas, 
kad nekeltų ginčų su kitais, o 

duotų /fe m oriems naudingųi 'ži- 
nių ir pamokinimu. Žmonės, j 

kurie turi protą, niekados ne- 

myli ginčų, o ūkininkai juo lab- 
jaus to neapkenčia, nes jie yra 
piaktiški žmonės, no«ri (pasiskai- 
tymų ir naudos iš laikraščio; gi 
barniai — tai tuščias dalykas, 
\is vien kaip tuščius šiaudus 
kultum, o u'kinikai tokio tuščio 
kūlimo nemyli. 

Jonas Martinaitis, M, Jokubka 
ir M. Valenčius. 

WATERBURY, CONN 

Iš "Varpo" veikimo. Apsigy- 
venus čionai artistui A. Vitkaus- 
kui ir pristojus jam prie "Varpo" 
dr-jos už mokytoja, "bėgyje 4 pa- 
starųjų mėnesių buvo suvaidinta 
šie veikalai: 

"Blinda" — 5 veiksmu drama, 
"Undinė" — 3 veiksnių drama, 
"Dėdė Atvažiavo" — 1 veiksmo 
komedija, "Prieš Vėją Nepapūsi" 
—3 veiksmų komedija, "Kas Bai- 
lys" — 1 veiksmo farsas, "Gra- 
fas •— kaimiečių bernu" — 6 

J veiksmų komedija ir "Genovaitė" 
—5 veiksmų drama. 

Pastaroji buvo lošta ir apieiin- 
kės kolionijose—New Britain, An- 
sonia, Ne\v Haven ir Bridgeport, 
Conn. 

Iš augščiaus paskelbto reper- 
tuaro matosi, kad gerb. A. Vit- 
kauskas 'kartu su "Varpo" dr-ja 
nejuokais darbavosi. Ir \vater- 

buriečiai šį sezoną turėjo tokią 
progą, kurios iar nebuvo turėję 
— gerėties nivsų naujai kjlanciu 
teatru. 

IŠ PITTSBURGH, PA. 
Koncertas ir teatras. Gegužio 

ir d. "Laisvės Choras" surengė 
labai gražu koncertą ir teatrališką 
perstatymą. 

Lošė komediją "Žilė galvon — 

velnias uodegon'' ir "Žydas Stati- 
nėj." Abudu veikalėliai nusisekė 
kuopuikiausiai; lošikai buvo ge- 
rai prisirengę ir išsilavinę ir už 
tai verta pagirti. 

Dainos "Laisves Chorui" ir "Ai- 
dui" taipgi gerai nusisekė—vado- 
vavo p. Žuronas. Abelnai pa- 
ėmus, šisai vakaras ibuvo pasek- 
mingas ir patiko jis ne tik lietu- 
viams, bet ir anglams, kuriu bitvo 

atsilankę. Anglams ypač patiko 
lietuvių dainos ir jie' nesigailėjo 
dainpriatns (plojimu. 

Publikos buvo suvirs du šimtai 
ypatų; daugumą sutaikė lietus. Ti- 
kimasi, nuo vakaro liks pusėtino 
pelno. Geistina, kad "Laisvės 
Choras" daugiaus surengtų tokių 
vakarų. 

Milijonierius. 

IŠ ELIZABETH. N. J. 
Nusinuodino. (Jegužio 4 d. 

rado čia rytmetyje nusit uodinusią 
gazu lietuve, 28 metu amžiaus. 
Priežastis saužudystės yra nežino 
ma; paliko ji korčiukę, kad jos 
lavoną sudegintų. 

Girdėtis, kad čia tveriasi lietu- 
vių draugija, kuri 'žada užsiimti 
bizniu. Vienas iš lietuvių, p. S. 
Makauskas, kaip girdėtis, ž'ada 
uždėti naminių rakandų (furai- 
čių) krautuvę savo bankiniame 
name. kad nereikėtų žmonėms lan- 
džioti po svetimtaučius. Tas bu- 

tų labai gerai, nes svetimtaučiai 
jau ir be to prisilupo nuo lietu- 
vių, tegul lietuviai patįs užsiima 

pramone; savieji biznieriai ir mū- 

sų lietuviškus tautiškus reikalus 

paremia, o nuo svetimtaučių, ku- 

rie musų pinigais pralobsta, ar 

męs ką gauname? 
Darbai čia eina gerai—daugiau- 

siai dirba prie laivų statymo. 
Pažįstamas. 

Iš BRESLAU, PA. 
SulenKji"' .kolionija. Šita 

vieta rami;: i tarp Plymouth ir 
\\'ilkes-Bairre. Daugelis šitos 
kolionijos lietuviu yra sulenkė- 
jusių ir "iriguli prie lenkiško 
"Zvviązko" — mažai jie turi su- 

pratimo apie lietuvių tautiškus 
reikalus ir matyti velija buti 
uodegaitėmis pas paliokus, uegit 
lygiais tarp savųjų. >Lietu<viai 
čia irgi baisiai apsileidę, laik- 
raščių mažai skaito — "Aidun- 
ker" — sako, Ikada užsimeni 
apie lietuviškus tautiškus reika- 
lus. Ot ir gyvena sau tamsus, 
kaip taboka tabakieirkoj. 

•Darbai eina gerai, Mnaiinose 
dirba puikiai nors uždirbti, 
tai ne'kuirie uždirba labai gerai, 
o kiti ir visai mažai — priklau- 
so, kaip keno koks darbas yra. 
'f* iki < 

" Amaziejus. 



"LIETUVA" 
'.i^tuvių Savaitinis laikraštis 

Leidžia Lithuanian Publishir.g Co. 
W. 33rd St. Chicaga 111. 

uedaktorius Adv. Bronius K. Balutis. 

Visi laiškai. korespondencijos Ir 
ranlcrašfiai. skiriami talpinimui laik- 
raftfyji privalo buU pažymėti auto- 
riaus parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
savo tikrų pravardę Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija p.i ilieka «au teisę pri- 
siųstos jai rankraščius taisyti ir 

trumpinti. 
Netinkami laikraščiui rankraščiai, 

pareikalavus autoriui, bus jam grų- 
.žinrmi tik tuomet, jeiigu su rankraš- 
čiais bua prisiųsta ir užtektinai kra- 
sos ženklelių. 

Reikia visada rašyti plunksna, pa- 
liekant plačius tarpus tarp eilučių, 
Ir tik ar.t vienos pu.sės lakšto. 

Trup translation file<! with the p« tmaiter 
nt (,'hicDgo, III., on 2.,'ml rlay <>t May 
19IH, a. rcųuiretl by the act of Octoher 6, 

DĖLEI PROTESTO. 

Abiejų Amerikos Lietuviu Ta- 

rybų sutarimu ir nusprendimu 'Ka- 

po pagaminti lakstai-blankos, ku- 
riuose protestuojama prio vokie- 

čių pasikėsinimą užgriebti Lietu- 
va |>) priedanga suteikimo jai ne- 

va "neprigulmyl*" ," bet tokios ne- 

•pr: >;ulmybes, ka»' sietuva pasilik- 
ti] pilnoj Vokietijos kontrolėj. 

Kiekvienas padorus lietuvis-lie- 
tuvaifė privalo pri'3 t >lcį vokie- 

čių plianą protestuoti, pasirašant 
ant viršminčUj blankų, kurios jau 
yra siuntinėjam-s lietuvių kolio- 
ii i joms. 

Neklausykit visokių paskalų, vi- 

?c\'ių j .liau-^kalų, kuriuos blogos 
valios žmonės gal platins apie 
tai Rasykitės ant minėtų blan- 

kų. Visi, kuriems apeina Lietu- 
vos laisvė ir neprigulmybė, pri- 
valo fai padaryti. 
T rup trsnMation tilrrl wi t h tlif postmastfr 
at C'hicago, III., W 22n<\ «lay of May 
1913, as renuircd hy tlic act r' Octobrr 6, 
191". 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 

SĄVAITĖ. 
Ši savai 11" ya paskirta Raudo- 

nojo Kryžiaus naudai. Visoj Ame- 

rikoj rinks aukas Raudonam j am 

Kryžiui, kuris šiais kares laikais 
atlieka milžiniški) darl>ąt gelbėda- 
mas mus u Sužeistuosius karei- 
vius, ligonius ir t.t. 

Raudonasai Kryžius yra garbtn- 
giausii- ir naudingiausia ištaiga. 
\ukaukit jai, kiek jtjs i/^alu. Ju- 

-iĮ doliaiis, suteiktas Raudonam- 
jam Kryžiui, išgelbės gyvastį gal 
Jusi} artimiausiam dtaugui, pažj 
štamui ar giminei, kritusiam su- 

žeistu ant mūšio lau'ko. 
Musij kareiviai ant mūšio lau- 

ko neišf.isukinej'a su savo galvo- 
mis ir krūtinėmis. Neišiisukinė- 
kit ir jus namie su savo dolia- 
riais. Duokit! Aukaukit! 

Trni* translation filed wifh the postmaster 
at Chicago, III., 011 2Jrwl 'lay of May 
I9!S, »s retini f d by the net October 6 
1917. 

KAIP JIE LIETUVOS 
LAISVĘ SUPRANTA. 

"Naujienos" rengia taip vadi- 
namos \merikas Liet. Darbinin- 
ku* Tarybos seimą a.it 26 d. sio 
mėnesio Chicgaoje. 

Vienas punkats, pažymėtas jų 
svarstymui, yra apie Lietuvos 
laisvę. Jie ta:"- gi svarstys, kaip 
pinigų suriiokti tos laisvės iško- 
vojimui. 

[ /. Lietiušos laisvę 'kovoti yra 
ne tik pagirtinas daiktas, bet 
yra tiesioginė kiekvieno lietuvio 
priderinę. Bet žmonės privalo 
žinoti, ką to seimo lyde.iai — 

"Naujiem" štabas — supranta 
po LitiUV )S laisve. 

* * 

Tasai pat ■ organas vienam sa- 

vo rcdakcijinių straipsnių paaiš- 
kinu, 'kaip jis tą Lietuvos laisvę 
supranta ir 'kur lietuvius darbi- 
ninkus norima nuvesti. 

Tame straipsnyje visų pir- 
miausiai nupeikiama visus lie- 
tuvius. kuri* rerkalauia Lietu- 
va! pilnos įepogulmy.bės; to- 
liau* aiškių aiškiausiai pasako- 
ma, k ul Lietuvos neprig'ilmybės 
klausimas neprivalo buti 'kelia- 
mai patol, pakol karė nepasi-j 
b'iigs. Juokiuuga, ar ne? Bet 
ikiek vėliaus migs randame ;r iš- 
afškini'.n;; šitam ^alvosi^nii. 

Vėlesniame redakci j i niame 
straipsnyje tasai laikraštis, pasi- 
n mclam i> kn socialistų nuo- 

monė.ims, ge> !/ia sav<.« skaitytojus 
Įtikinti, kad "lietuviai tre/kšta 
grįžti a t i^l prie Riusijos." Ta- 
me it slepiasi šitų vyrų supra- 
timas apie I.ictavos laisvę. 

Apie pilnai laisvą, pilnai nepri- 
gu įmingą Lietuvą męs dar ne- 

girdėjome jų kalbant. Jie dai- 
rosi j "laisvą" Lietuvą po Ru- 
sijos bolševikišku sparnu. Ten 

jie geidž'a Lietuvą matyti, ten 

savo salininkus ir nesusipratu- 
sius žmones mėgina patraukti. 
Todėl jie ir nekalba apie pilnai 
neprigulmingą Lietuvą; jie ven- 

gia apie pilną Lietuvos nepiri- 
guimybę 'kalbėti, nes pilna ne- 

prigulmyl)ė reiškia: laisva Lie- 
tuva pati sau, b- jokiu pašali- 
nių globėju; gi jie traukia prie 
Rusijos ir vadina laisve tą, kas 
butų tokia pačia laisve, kokią 
bolševikai "davė" l inliandijai a»r- 

ba l'krajinai. Kitais žodžiais 
tariant, šitie ponai geidžia Lie- 
tuvai tokio likimo, kad ji li'ktu 
dalimis Rusijos ir turėtų tiek 
teisiu, kiek Rusija jai teiksis pa- 
dovanoti. Tą jie vadina "laisve." 

* * 

Į Bet jeigu taip, tai 'koks skir- 
įturnas yra — kiek tas Lietuvos 
tikrą laisvę palyti. — tarpe šitų 
musų ponų ir vysk. Karevičiaus 
bei kitų, kuriuo-' jie taip griau- 
smingai ant šakių kelia, kaipo 
Lietuvos 'pardavikus? Jeigu yra 
teisybė, kad vvsk. Karevičius ir 
kiti Vilniaus Landesrato nariai 
išsireiškė už tai, kad Lietuva 
butų surišta su Vokietija, tai tas 

neabejotinai yra 'klaidingas ir 
blogas žingsnis. Bet, žiūrint 
Lietuvos nepirigulmybės atžvil- 
giu, nei kiek nėra geresnis žing- 
snis ir musų "naujieninių" ir 
kitų socialistų, bolševikų ir kitų, 
kurie norėtų pavesti Lietuvą 
vieton kaimyno iš Va'kairų, 'kai- 
mynui iš Rytų — vieton Vokie- 
tijos, Rusijai; vieton vieno lie- 
tuvių tautos priešo, kitam. Abu- 
du juk yra lietuviams ir Lie- 
tuvai svetimi. Jeigu ačiū Ka- 
revičiui ir kitiems Lietuva gau- 
na nepribulmybės parodija nuo 

kaizerio, tai ačiu musų socia- 
listams ji gautų "laisvės" pa- 
rodiją nuo Lenino ir Trockini 
kurie pasirodė esą neblogesniais 
despotais už ipatį 'kaizerį. 

Todėl jeigu vieni yra suodini 
— o "Naujienos" tvirtina, kad 
jie ne tik suodini, bet ir Lie- 
tuvos pardavikai, tai iir kiti, net 

jų pačių logika eirant, yrą. nęi 
kiek Lietuvai negeresni. Visas 
Skirtumas yra ti'k tame, kad vie- 
ni, sakoma, nori parduoti Lie- 
tuvą Vokietijai, o kiti, męs ma- 

tome, norėtų parduoti ją Ru- 
sijai. Jeigu vieni prieš velnią 
kepurę nusiima, tai kiti prieš bie- 
są klūpčioja. 

f) lietuviams ireikia ne to. 

Lietuviai -nei velnio, nei bieso 
negarbins. Jie garbina, jie sap- 
nuoja, jie dirba, jie 'kovoja ir 
kovos UŽ PILNAI LAISVĄ. 
UŽ PILNAI NEPRIGULMJN- 
GĄ LIETUVĄ — LAISVĄ 
NUO VOKIEČIU. LAISVĄ 
NUO LENKŲ, LAISVĄ 
NUO RUSŲ, LATSVĄ SAU 
PATIEMS LIETUVIAMS. 

Ir jeigu Amerikos Lietuvių 
taip vadinamoji Darbininku Ta- 
ryba tikrai trokšta Lietuvai tik- 
ros laisvės, tai ji ir privalo tai 
aiškiai pasakyti. 

Beje, jeigu anot Amer. Liet. 
Darbrri.n'ku Tarybos vadu apie 
Lietuvos laisvę nerei'k kalbėli 
ir jos nereik reikalauti, kol karė 
nepasibaigs, tai klausimas, kam 
reikalingos aukos tam jų "Lie- 
tuvos Laisvės" naujam fondui? 

I'/. Lietuvos PILNĄ neprigul- 
mybę irei'k dirbti tuojaus, dirbti 
visiems, dirbti kol nagus musi- 
dirbsim. Jeigu ''naujieniškių" 
svajonių lietuviai klausyty, jci- 
igu jie sapnuotų tik a'pie tą Lie- 
tuvos laisvę, kurią po karės ka> 
nos išperės, tai >ki tam lai<ku' 
kaizeriai, Leninai-trockiai, lenkai 
nr visi kiti Lietuvos "prieteliai" 
gali visus •kiaušiniais sudaužyti ir 
nebus iš ko laisvės perėti. 

Kovok prieš Kaizerį, 'kovok 
prieš bolševiką, kovok prieš len- 
ką, kovok prieš 'kiekvieną, kuris 
ant Lietuvos pilnos ncprigulmy- 
bčs kėsinasi! 

Ir štai dar viena per a rodą. 
; Kovok prieš juos sykiu su De- 
rle Samu, 'kiuris prezidento \Vil- 
sono lupomis užrciš'kė, jo£ jis 
rems Lietuvą ncprigulmybė 
LIETUVA LAISVĄ NUO VI- 
SOKIŲ PAŠALIKIŲ PASIKĖ-; 
SINIMŲ IR ĮTEKMIŲ 

Tai yra neprigulmybė, kokios! 
męs geidžiame 'Lietuvai. 

"Ratavokim Lietuvą ir Save!" - Saukia Lenkai. 
Tnic translalion filetl witn thr postmastcr ai l'hicago. III., on 22iul elny of May 

1918, as rcquircd l>y thc act of Octobcr (>. 19i7. 

Laikas nuo laiko męs atlkrei- 
pianie lietuviu atydą j tai, ką 
lenkai daro, ko jie trokšta ir (ką 
norėtu padaryti, kuomet tik už- 
eina kalba apie Lietuvą. Lie- 
tuviai privalo apie tai žinoti, 
}<ad geriaus galėtų savo "'bra- 
cius" suprasti, kad pasek m i n- 

giaus galėtų JŲ ėdrumui atsi- 
spirti. 

O kad tas lenkų ėdrumas eina 
vis didyn ir aikštyn apie tai 
liudija vis griežtesni j 11 presos 
balsai, (kurie pastaruoju laiku 
•pradeda pereidinėti visus f>a- 
kaivtos rubežius. 

Jeigu pirmiaus "braciai palio- 
;k ai" muilino lietuviams akis 
"broliškumu", pripažindami jiems 
jų Lietuvoje nors partnerystės 
teises, tai daibar jie trenki? ša- 
lin ir tą '"camonflage'ų" ir at- 

virai, griežtai, ciniškai ir be jo- 
•kios gėdos sako: "Lietuva yra 
mušu. Mųs yra ten daugiau, 
ir męs 'nepavelysini lietu' iatns 
mušu Lietuvą sau savintis." 

Žemius paduotasai straipsnis, 
Kuosai verstas iš lenku dienraš- 
čio 1) z i e n n i k Z w i ą z Ik o- 

w Y (KCK- d. š. m.), parodo 
lenku užmačias visam nuogume. 
Gerai ir naudiinga lietuviams 
hpie tai žinoti. 

Dcnuncijuoja lietuvius kaipo 
kaizerio agentus. 

"'Atėjo laikas — rašo tasai 

Lenkų Tautinio Susivienijimo 
organas, — (kuriais tivegalima, 
ypatingai nuims lenkams Ameri- 
koje, sėdėti susidėjus rankas ir 

kaip-niekur-nieko žiūrėti j atsi- 
tikimus, slenkančius įjtiešais 
mūsų aikis. Ypatingai Lietuvos 
klausimas, kurio politiškuoju 
centru pasidarė Suvienytos Val- 
stijos, ačių musų neveiklumui 
ir ačiiit kokiam tai ultra-doriš- 
jkam nesikišimui j svetimus rei- 

kalus, atsirado visiškai vokiškos 
valdžios rankose, kiek tas pa- 
lyti Europą, o čia Amerikoj, 
rantkose kaizerio agentų. Vokiš- 
kai aipjaikę rarlik ališkieji vadai 
(suprask: lietuvių tautiškieji 
veikėjai) kaip ten už jūrių, taip 
čia Amerikoj pasidavė visai Ber- 
lino įtekmei, o — [tik jų (klau- 

sykit! Vertėjas], — o .lie- 
įtuvių žmonės, neturėdami jokios 
pagelbos iš musų pusės, eina 

paskui šiuos prava'dynus, neži- 
nodami, kad prusiškiį ikilpą sau 

tuomi rengia. 

Uiodo, kad lietuviu Visuotinas 
Seimas stovėjo už lenkus- 

"Iš -pažasties šito musų ne- 

paisymo priėjo prie to, kad lie- 
tu \ i n Seime, kuris atsibuvo Nevv 
Yonke, kovo viduryje, lietuviški 
va lai vedami ant prūsiško dir- 
želio Į iir žmogaus .iežuvis po to 

nenudžiusta. Vert.], neturėjo 
užtektinai seilių, idant jomis ap- 
spjaudyti lenkus ir Lenkiją. 
Tiktai nepaprastoms 'pastan- 
goms balansuotų lietuvių reik 
padėlkoti, jog mžgirtose rezoliu- 
cijose, ktrrias vėliaus speciališka 
komi siją nevežė į \Vashingtoną, 
idant jas įteikti prezidentui YYil- 
sonui, įšbraiukyta •dalįs, kurios 
tirštėjo nuodais prieš Lenkiją. 
Išbraukta taipgi ta dalis, kuri 
skelbė, kad Lietuva nenori niet 
bendro turėti su Lenkija ir kad 
,velytų, idaimt geriaus Prusai joj 
viešpatautų negu ji turėtų įeiti j 
uniją su Lenkija ĮNebagai tie 
paliokėliai: girdėjo, kad skamba, 
bet nežino kur ir kas. Ir įpeni 
jie savo visuomenę tokiais pu- 
vėsiais ir haliucinacijomis. 
V c r t|. 

"Vienok Lietuvių delegacija, 
atvykus j Washingtoną, Ne\v- 
yorkinę rezoliuciją sufalšavo, 
| Pabraukia tasai laikraštis. 
Vert]., o negalėdama 'pridėti 
visų tiesiog skandalistų (?) 
punktų ikaslink Lenkijos, kuriuos 
r.rvvyor'kinis seimas išbraukė, <pri- 
rf1cjo bent tai, kad: "Lietuvą 
šurpuliai ima muo ,pat minties 
apie sugrąžinimą senos perso- 
nalės unijos su Lenkija, kurios 
vieton ji geriaus velytų net 

Prūsų valdymą". 
Nuo Redakcijos. — Falfiuotoju buvo 

no lietuviai, bet pats p. D z i e n n i- 
k o redaktorius, kuris sufalšavo virš- 
minėta sakinj. Męs norime melagj- 
falžuotoja Cfe. pat prikalti prie "ge- 
rtos stulpo" ir todol žemlaufl paduoda- 

me žodis-žodin, kų. lietuvių delegacija 
pasakė prezidentui VVilsonui, kaip 
apie tai liudija oficijalis Suv. Vals- 

tijų valdžios biuletinas ir ką. tas len- 

kas iš to padare. 
Ką lietuvių delegacija pasakč: 

(Pagal Ofiicial Bulletin, May 7, 1918): 
"She has been abandoned by 

Htissia, with whom she would not, 
il she could, rcnew her former 

coerecive counections. She revolts 
at the idr>a of resumption of the 
old personai unlon, with Poland. 
and feels that obliteration would 
be preferable to Prussian doniina- 

tion." 
Lietuvių kalbon išvertus, tas reiškia: 

"Ji Įt. y. Lietuva] tapo apleista 
Rusijos, su kuria ji, net jeigu ga 
lėtų, neatnaujintų savo pirmesnių 
priverstinų ryšių. Ji griežtai, pur- 
tosi nuo minties atnaujinimo 
senos personales unijos su Lenkija 
ir jaučia, kad pilnas išnykimas 
(Lietuvos) yra geriaua velytinaa 
negu Prūsiškas viešpatavimas." 

Kaip lenkai 13 išvertė: 

Pagal D z i e n n i k Z w 1 j 7, k o 

w y, geg_ 16 d. a. m., redakcijiniam 
stralpsnyj): 

"Litwa wzdryga się na samą 
myšl przyvrrficenia dawnej perso- 
nalncj unii z Polską, nad kt6rą 
irzedklada (;■<) nawct panowianie 
iiiid nią Prus." 

Lietuviškas vertimas šio lenkiško 
sakinio yra paduotas angščiau. Tas 
Ki pats laikraštis vėliau paduodamas 
pilnfl neva vertimą lietuvių delega- 
cijos prakalbos VVashingtone, virš- 

mlnėtą. anglišk?> sakinį paduoda dar 

taip: 
"Litwa zostala opuszczona przez 

Rosyę, /, kt6rą gdyby nawet mog- 
la, nie chcialaby odiy>wič dawnej 
lącznosci. — [č:ia tėmykit!] — 

Buntowala się na įnysl polączenia 
się na dawnych wiarunkach z Pol- 

ską i w danym wypadku \volalaby 
pozostaė pod pano\vaniem pruskim." 
Paskutinis sufalšnotas sakynys lie- 

tuviškai reiškia: ''Buntavojosi nuo 

minties susijungimo su Lieti,kija se- 

nomis išlygomis ir šiame atsitikime 

velytų pasilikti po prusišku valdymu." 
Iš šitų citatų privalo buti aišku, 

su kokiais juodrankiais lenkiškais 
fušorials Ir falšuotojais męs turime 

reikalą, žmonės kurie falšuoja ofici- 
ališkus dokumentus, idant, savo tam- 

sią liaudį apgavus, idat sulenkitlems 
lietuviams akis apmuilinus, nepriva- 
lėtų buti vietos redaktoriaus kėdėj 
—jioms tinkamesnė butų vieta kalėji- 
me akmenis skaldyti. 

Tollaus seka tolimesnė tąsa virš- 
minėto lenkiško straipsnio sekančiai: 

Sako, lietuviai yra falšuotojai 
"Prirodymui to — rašo 

.D z i e n n' i Ik Zvv. toliaus, — 

kad sufalšavimas tapo padary- 
tas, kad didesnė dalis delegatu 
lietuviukam seime baisiai pa- 
sipiktino už šitą brutališką už- 

sipuolimą ant Lenkijos ir iš- 
■bra'iiikė priešingas Lenkijai re- 

zoliucijos dalis ir net augščiau 
paminėtąją! — turime šeiminių 
sesijų 'bėgio raportus, — vieną 
paskelbtą 'balandžio mėnesio nu- 

meryje vieno iš rimčiausių Ame- 
rikos žurnalistų "The New Yor4c 
Times Current History Maga- 
zine", o pagalios žodis-žodin 
tekstą šeiminių rezoliucijų, pa- 
duotų prezidentui \Vilsonui rr 

paskelbtų valdiškam Suvienytų 
Valstijų organe "The Official 
P.ulletin" mino 7 d. gegužio, š. m. 

Redakcijos patėmijimas. čia včl 
yra per akis melavimas. 

Nei "Current History" žurnalas, nei 
"Official Bulletin" nepaduoda visų 
Seimo rezoliucijų. Gi Lietuvių Sei- 
nf,is, kaip tas matosi iš oficialio jo 
protokolo, savo rezoliucijoj apie "At- 
sincšimą. j kaimynės tautas" kalba 
sekančiai: 

"Seimas, atsižvelgdamas i daug 
sykių presoje iškilusias nepama- 
tuotas ir lietuviams nepageidauja- 
mas lenkų pretensijas jungti Lie- 

luvą, su Lenkija į vieną politin.) 
ku.ię, arba gauti per Lietuvą kelią 
prie Bailios juros— protestoja 
prieš visas paminėtas lenkų pas- 
tangas. 
Vadinasi, kas yra falšuotojais ir 

kas politiška Suleryste užsiima? 

ToHaus tasai sufušeriuotas 
laikraštis štai ikaip miga.stauja: 

"Jau tik vienas patalpinimas 
šitų rezoliucijų*** valdiškame 
\Vashingtono organe, parodo, 
kaip rimtai prezidentas \Vilsoiras 
iiiuri į Lietuvos reikalą. Dar 
turime pridėti. Ikad kuomet į 
\VashingtamI, pribuvo įietuiviš- 
ka deputacija, o prezidentui 
duota apie tai žinią, tai nors 

jis tuomet dalyvavo la'bai svar- 

biuose kabineto svarstymuose, 
vienok paliepė svarstymus per-] 
traukti, o pasiskubino \ priėmimų 
salę, idant suteikus deputacijai 
audętnciją. 

" 

Taip 'prie Lietuvos 'klausi- 
nio atsineša Wasbingtonas, ku- 
ris juik turbut nieko su Lietu- 
va neturi bendro ir kuris gali 
nusikratyti nuo lietuviu bile 
kiuoni, arba net ir visai metini 
reikalo su jais užsiimti ir nie- 
kas \Vashingtono valdžiai ne- 

darytų tuo žvilgsnių rimtesnio 
.užmetimo |Jes, paliokeli, bet 
šitas šuns 'balsas j dangų nepa- 
siekia. V eit.] 

"•Visai ramųs-užmigv (bierni) 
lietuvių klausime esame ti'ktai 
męs, Amerikos lenkai, tarsi 
Lietuva mums nieko neapeitų, 
nieko su mūsų interesais bendre 
ineturėtų. Šita kokia tai liguis- 
ta 'politiška abnegacija prie to 

privedė, kad lietuviai viešai 
m'ums į akis spjaudo, o męs 
tarsi nieko nematytum, nieko 
negirdėtum, tarsi Lietuvos 
mums visai nebūtų Į lr nėra, 
ir nebus. Vert.J, tarsi syfluu 
su ja nebūtų joj arti dviejų mi- 

lijonų (?) lenkų, kurie juk, yra 
.druska tos šalies (That's right! 
— "drusika", kuri persudino vi 
sius barsčius ir kurią prisieis 
atskiesti. Ve r t).*** l'žsilai 
'kome taip, tarsi męs atsisaky- 
tum nuo savo teisių Įlietuvoje 
("ipra\v naszycli do Lit\vy" — 

pravv kadukietn nabytycli. Vrt.): 
teisių pašvęstų i'r "tradicija, ir is- 

torija, ir kultura ir savininkystės 
padėjimu. 

"Tylime nuolatai |Ir geriaus 
tylėkit: bus sveikiau. Vert.], 
tarsi tiktai lietuvių mažuma (?j 
Lietuvoje turėtų balsą, o tarsi 
lcr.ikai, sudarantieji tenai didu- 
mą, ne tik kad jdkio balso ne- 

turėtų, 'bet net jokios vertės 

neturėtų [Vertę turi, bet nega- 
tyvę. Vert.] 

Kaip gašlus Prūsokas neat- 

sakinės mums teisų prie tulų 
plotų,*** — jeigu męs savo ra- 

munim-apsnudimu (biernošcią) 
savo abivegacija, savo net jau 
jiuokingu padorumu*** įpatjįs 
nuo savo visokių tiesų atsisaki- 
nėsime? Ką gi padarys. Pre- 
zidentas Wilsonas. kuris yra 

3 visų mažų tautų užtarėju prieš 
pasaulį, jeigu tiik iš lietuviškos 

^ pusės reikalavimus ir prašymus 
išgirs, o męs toliaus tylėsime? 
Argi nepripažins lietuviams tei- 

: sybės?"... 
Čia laikraštis paduoda sufal- 

šuotą vertimą, prakalbos, kiurią 
lietuvių delegacija 'pasa>kė pre- 
zidentui ir toliaus taip aitna 
nu o ja: 

"Gewalt!" 
''Ir visos melagystės (bla- 

gi) lietuviškos, apreikštos Ame- 
rikos lietuvių apeliacijoj prie 
■prezidento, kaip lygiai visos ne- 

1 teisuotos (?) lietuvių pretensi- 
1 jos, apie 'kurias galų-gale 'pre 

zidentas nutarti turi, nesusitik- 
davo su mažiausiu iš miusų pu- 
sės at rėmimu. 

"Miegame saldžiu miegu, tarsi 
; tas viskas ne mus,*** bet ko- 

Ikius ten zulusus, arba boben 
totus palytėtų.*** Ant mušu 

viešpati jiiiičs ateities jkėski'asi, 
priėjimą mums prie jūrių atikei 
,ta, falšu (?) prieš nmrs 'kovoja, 
musų milijardinį amžių uždarbį 
rūpinasi užgriebti, o mys tyli- 
me, tarsi niekas-nieko neatsitik 
tų. 

"Hej že na Soplicę!" 
"Kas gi už mus, Amerikoniš- 

kus lenlkus, privalo veikti? Kas 

AVasbingtonc lcnikiš'kų reikalų 
Lietuvoje turi ginti? Kas "fal- 
šus" turi atitaisyti, kas musų 
reikalą amerikoniškai valdžiai 
jturi nušviesti? Ar fra! euro- 

piški lenkai, kurie ne lik 'kad 
nieko •nežino, kas čia darosi 
[ Rot kad ir jus, kaip posrrodo. 
nieko nežinote. Vert.] .1>et 
apart to, vokiška kumšČia su- 

smaugti jokio •žingsnio savarati 

kiai nedali "padaryti? 
"Sunki ir kieta pridermė min- 

ti ne tik mus Lietuvoje, bet ir 

pačia Lietuvą iš "drapiežnų" 
Berlino nagu, guli ant mus, ir 
tik ant mus. Męs tik vieni ga- 
lime \Yashingtoną užvesti ant 
'kelio faktiško dalykų stovio 

Lietuvoje. Męs vieni galime 
neprileisti prie to. kad preziden- 
tas Wilsonas, suklaidintas lie- 
tuviškais šmeižimais lietuviškų 
radikalų*** padarytų žingsni, 
kuris, suteikdamas lietuviams 
tiesą valdytis Lietuvoj i>ki valės, 

(Tąsa ant 6-to pusi.) 

Kuomet tūkstančiai kitų 
aukoja savo gyvastį— 
ką TU duosi? 

Pagalvok gerai! 
I ĮSAS Raudonojo Kryžiaus fondas 

panaudojamas karės aukų pagclbai 

Auklėjimas Namines Amunicijos. 
I rue tiatislaliaii fikd willi the |>o$tinastemt C liicago, 111., nn 2Jnd day of May 191', as rc«|uii• <1 hy tlic act of October 6,1917. 

I»e Amerikos pageltos ir paramos ši karė butų buvus pralo-ta daug mėnesių atgal. Vietoje tikrumo, su kokiu 
męs žiūrime linkui galutinos pergalės talkininkų ginklais, mes dabar turėtume slegiama sąžinę, kad Prūsas yra Eu- 
ropos ponu ir kad kaizeris, kuris metas tam atgal, pasakė ninsii, Amerikos ambasadoriui, p-ui Gerard'ui, su llohen- /ollernų keista drąsa, kad "jis nepaisys jokių Amerikos kvailysčių," rengiasi, po pergalėjimui Prancūzijos, Angli- jos, Ivitsijos, Italijos ir daugelio mažesnių valstijų užduoti 
musų tautai, musų kraštui, mirtinu smūgį. Kad talkininkai, su visa jų jiega, su visa drąsa ir -ugebimu išradimuose, butų suklupę prieš žiaurę jiegą, ku- ri per 40 metų rengėsi prie šio kontesto ir, apart to, turi 
užpakalyje savęs tautą, pilnai išmokintą militariškai ir su- 
organizuota j karišką mašiną, tai tas pripažinta franeužų bei anglų dipliomatų, ir toliaus patįs atsitikimai tai prirodo. Kuomet kaizerizmas bus nuverstas ir autokratija su mililarizmu bus prašalinti iš pasaulio ant visados, Ameri- 
kai priklausys kreditas už teisingą ir pastovią taiką kuri seks, nepaisant fakto, kad jai ėmė ilgą laiką, pakol ji aktvviškai dalyvavo karėje. Kadangi, nuo pat karės pra- džios Amerika suteikė talkininkams reikmenas be kurių drąsus franeuzai, nenuoalsųs anglai, arba baisus, ant vi- 
sados rekorduoti istorijoj, pasiaukavimai belgų, arba tra- 
giški pasiaukavimai, kuriuos musų pačių žmonės pergyve- 
no, būdami padėti kalėjimuose AusHjoj ir vesdami tvir'i 
revoliuciją prieš llabsburgus, nebūtų galėję atstoti prisi- rengimą, organizaciją Hunų žiaurumų priešo žmonijos. Ir ką Amerika pristatė talkininkams, kuomi jie darė 
oricHnimąsi galimu, buvo ne tik amunicija šautuvams ir 
kanuolėnis, ne tik automobilius ir didžiuosius motorinius 
vežimus arba geležinkeliams vėžes, traukinius bei garve- žius ir medegą dirbimui orlaivių, čeverykų, kareivių dra- 
bužiams. bet ką nors, kas yra daug svarbesniu, negu visa 
tai, be ko ir drąsiausia ir geriausiai įrengta kariumenė yra bejiegė—maistą. 

Maisto produktai yra taipgi karės amunicija ir talki- 
ninkai buvo ištikro laimingi, kad nuo pat karės pradžios jie užpakalyje savęt turėjo tokią Šalį. kaip musų, kuri turi 
pakankamai ne tik sau, bet ir kitiems gali pagelbėti. Be 
Amerikos pagelbos talkininkų ir kitos drąsios, kariumenės 
>utų pasidavusios badui. Vienok, čia Amerikoj didelis 
lupuolimas maisto produktų dėlei išvežimo ir neapskai- 
('imi nuostolių dėlei karės nepasiliko be pasekmių ir ne 
ik pakilo kainos, bet pasirodė stoka daugelio maisto nro- 

įtiktų. 
I aimingai bulvės, morkos, tomatės, kopūstai, pinos, 

ropė- ir panašus produktai vra karės amunicijos, kurias 
Neveik kiekvienas ^a 1 i pats išdirbti, t.y. užauginti. Per- 
lai naminiai daržai, tušti lotai, perversti j laukus, atnešė 
>io. alios žmonėms neapskaitomus milijonus daržovių. 
Sis dalykas padarė galimu mums pasiųsti daugiau maisto 
nu u talkininkams Europoje ir prigelbsti atnešti laimėji- 

mu arčiau. 
Šįmet daug (langiaus turės but užauginta negu per- 

nai. Męs dabar esame pilnai karėje ir pirmiau negu Įau- 
sti valym<» laikas ateis, męs turėsime pilna milžinišką ka- 
riumenę fronte, beveik milijoną vyru. Yra reikalinga, kad 
apdirbimui siti "naniie-darytu amunicijų" butų panaudota 
kožnas sklypelis žemės, kiekviena liuosa valanda. Ne- 
'eiskitc nei vienai ketvirtainiai pėdai žemės, tinkamos ap- 
dirbimui, but i "slackeriu." 

N'ckurios didelės industrialės kompanijos ir kitos įstat- 
as daro visa, kas galima savo darbininkams, idant jie 

galėtu užauginti įvairių daržovių. N'ckurios geležinkelių 
kompanijos savo darbininkams yra pasiūliusios žemės skly- 
pus šale geležinkelių. Kitur industrialės kompanijos iš- 
mionuioja tuščias žemes ir išdalina jas savo darbininkams 
apdirbimui. Kitos kompanijos nuėjo dar toliau. Paim- 
kime pavyzdžiui didelę skerdyklų firma Wilson .ir Co., 
kurioje dirba ir daugelis lietuvių. Ji pasiūlė savo darbinin- 
kams gana didelį plota žemės ir, apart to, visą reikalingą 
prirui Šimą žemės. Apturėjęs tokį daržą žmogus gali tuo- 
jaus jjradėti sodinimą, nes žemė jau išarta ir įvaisinta. 
Kiekvienas šios rūšies plotas yra dviejų tūkstančių ket- 
virtainių pėdų. t.y. beveik tokio didumo,' kaip mažas mies- 
tavas lotas. Tokiame žemės plote galima užauginti, ka 
galima butų pavadinti "užderėjimu" ir kas ne tik prigel- 
bės paįvairinimui šeimynos stalo skaniais ir sveikais val- 
giais, šviežiomis daržovėmis ir šviežiais produktais, bet 
taipgi reikš didelį sučėdinimą; tokia šeimyna mažiau pirks 
krautuvėje, o tiek daugiau liks karės reikalams, užlaiky- 
mui musų kariumenių ir kariumenių musų talkininku 
ir žmonių šalyse, karės paliestose. Taigi, yra gan tei- 
singa pavadinti tokį auginimą šių specialiai įgyto maisto 
produktų "naminio dirbimo karės amunicija." 

Taigi, lai nebūva nei vienos pėdos žemės, galinčios 
ižauginti by kokį maistą, nenaudotos; lai kiekviena proga, 
pasiūlyta nekuriu įstaigų kaip viršminėta pasiūlyta \Vilson 
ir ('o. buva išnaudota per kiekvieną turintį tiesa prie 
sklypo žemės paskolinto jam ir kuris įstengia išdirb.i 
'namie darytas karės amunicijas."—(Apgarsinimas). 



Delegatų Surašas. 
y.omiaus seka tolimesnė Ujaa delegatų, dalyvavusių 

N Amerikos Lietuvių Visuotinam Seime laikytam New 
Yorke 13 ir lt dd. Kovo 101S m. Surašų talpiname iš- 
tisai, (kaitydami reikalingu užrekorduotl visus, dalyva- 
vusius tame svarbiame politiškame atsitikime. 

DIOTRICT OF COLUMBIA. 
Wachington. 

Hloliil:is Dr. J. J. — Amerikos Liet. Tar. 
Makaras Ad. — T. F. 8 skyr. 
scrunulcvičia K. —- Taut. Fondo. 

ILLINOIS VALSTIJA. 

Chlcfgo. 
Androliunas R. — T. Fondo 60 skyr. 
Racevlėiu.t Ant. — L Vyčių 5 kp. 
Brtcevičius Pranas — Apveizdos Di^vo drnug. N. 1. 

I'a^itinas J. Raitos Rožes Kliubo. 
Bakutis Pranas K. — Sv. M ataugo Ap. draug. 
Balnis .Jonan — D. L. K. Vytauto Gvard. 

IsIji Just. — L. Vyčių 4 kp. 
P.-.' .tift R. K. — "Lietuvos" Rod. 

Her/.in,skienė Ona — šv. Agotos daug. 
Rliudžius Petras — S. S. V. Jėzaus ir šv. Kaz. ciraug. 
Bradčiulis F. P. — S. L. A. Pild. Tarybos. 
Brazauskas Jurgis — šv. Kryžiaus draug. 
Bugailiškis Ant. — Susi v. draug. prrr ft v. Jurgio purap 
Pulkus Ren. M. — Sald. širrdies Jėzaus draug. 
Dargia SU v. — Mindaugo Gvard. 

Draugeliu Dr. K. Am. Lietuvių Tar. 

Giržadas V. — Nek. Prasid. Pan. šv. par. 
(iolubickls P. — Simon*) Daukanto draug. 
Gurinskaltd M. L .— Nek. Pr. P. šv. Mrg, draug. 
Hejbavič Jrdvyga — Ražancavos draug. 
Jakubonis P. J. — Dr-te Sus. Brolių Liet. 
Jasinskienė Rronisiava — šv. Veronikos iraug. 
Jasinskiene M. ? 
Jokubauskas Jonas — L. Giesm. draug. 
Jovaišaito Stan, — Sv. Ono« draug. 
Jurgaitis Nik. — Sv. Pranciškaus draug. 
Kačlnaknitft St. — Sv. Onos draug. 
K ulziauslds M. — Mart. Teat. draug. 
K»roiva Ant. J. — ftv. Stan. ir Sv. Kryžiaus draug. 
Karlikauskas J. — S v. Mykolo draug. 
Kemėšis Kun. F. S. — "Draugo" Red. 
Klimas .Tnna« — L. Vyčiu 13 kp. 
Klivick i* Vincns — Kai. Stacijų draug. 
Kruma* Jonas — Aušros Vartų Vyri j draug. 
Kudirka Justinas — L. D. S. 25 kp. ir kitos. 

Kupris Adolfas — ftv. Juozapo draug. 
Kvietkua P. — Nek. Prasld. P. ftv. par. 
Lekrickas Ant. — Sv. Jono Evang. graug. 

T/^ČMuskas Juozas — Visu Šventi; draug. 
Tetukai Juozas — L'et. Sun,u draug. No. 1. 
LfkSa A. — S. L. R. K. A. 33 kp. 
Marcinkevičius Ant. — Sv. Mik. par. 

Margevičlus Ant. Apveizdos Dievo par. 
Mažeika Pov. — Liet. Lab. S. 
Meškan.sKas Kaz. — Sim. Daukanto Teatr. Kl. 
M ik II linas Pranas — Sv. Antano draug. 
Mockus. P. ? 

Nnusčdienė Ant. T. P. 32 skyr. Ir Mot. Sąjungos 1 kp 
Nazelsk's Juoz. — ftv. Vincento draug. 
Nenartonls Bern. — Lietuvos Sunų draug. 
Palionis F. P. — ftv. Roko draug. 
Pernrnlene O. Sv. Petronėlės draug. 
Petruševičienė Magi — L. P. B. 21 kp. 
PHkir S. J. ftv. Aloizo draug. 

^ Pferžinskienė Al. — ftv. Elžbietos draug. 
Plvorunas J. Liet. Vyčiu 8 kp. 
Pocius A. — L. Ryčiu Apskričio Choro. 
Pupaiiskls Iz. — 111. Liet. Pa8. Kl. 
Račkauskas V. — L. L. K. Vytauto Gvard. 
Ramanauskas Juozas — L. I). S. 60 kp. 
Raugevičius Juozas — Liet. Uk. draug. 
Saltkauskan Petras — ftv. Petro ir Povilo draug. 
ftark'i Vlad. — ftv. Jono draug. 
Sereika K. ftv. Kazimiero draug. 
ft'mulis Lludv. — Paž. Liet. Am. draug. 
Mmutis L. f- Vyčiu 16 kp. 
S'fnkalte Jull* -- ftv. Pan. Marijos Raž. draug. 
Stankus Ijm P. — ftv. Juo/,., Sv. Kryžiaus draug. 
Stulpinas Vincas — ftv. Jurgio par. 
Trečiokas Bronis ftv. Kazimiero Ir Mot. Raz. rdaug 
Tumasonis Jurgis — ftv. Jurgio par. 
Vaičlas Tarnas — ftv. Kazimiero draug. 
V-iln»kait's St. — Balto Dobilo draug. 
Varo kuliu Petrai — Apveizdos Dievo parap. 
V->r»p,'ivlč!enė Kaz. — Sald. ftirdies draug. 

Jonas — L. Vyčių 36 kp. 
Jurgiu — L. D. S. 29 kp. 

A-tl->ndauf;k».«i Juozas — Sv. Jurgio Ir kitu. 
^aur* Fopohs — T. M. D. 28 kp S. L. A. 109 kp. 
•'■Mvvtis Jor»as — ftv. Jono Krik^t. draug. 
7lmontas Dr. A, — T. M. D. Centro. 

iibinas J. — ftv. Petro ir Povilo dnug. 
žlibinąs Ona — Visų ftv. parap. 

Chicauo Heiflhls. 
Balfuth Knn. A. P. — Raž. Dr., L. V. 84 kp.. ftv. K. par 
Krik^čiukonls Pranas — ftv. Petro Dr., ftv Kazim. par 

Cic""* 
Dambrauskas Mot. — nuo 13 dr-jų. 
Daunora Sta^i. — nuo 18 dr-ju. 

*. M'kalauskas Kleofaa — nuo 18 dr-jų. 
Mackus Juozas — Tautos Fondo 59 skyr. 
7dankun Pranas — nuo 18 dr-jų. 
r?->*i<ierie Katarina mirt 18 dr-Jų 
R~*kn* Al. M. — L. Vyčių 35 kp. 

Ear.» *<aint Louis. 
JM^-kurt Jonas — Nekalto Prasid. P. Sv. parp. 

Kov 

PM«k's Kr. V. — L Uk.. I-. Vyčių 60 kp. ir ftv. Kazim 
Strabulls Kaz. J. — L. I'k., L. Vyčių 60 kp. 

Moline. 
K'rsnauskla B. 8. — Vieton rlr-jos ir visi lietuviai. 

Ofllr'hy. 
Kazlauskas Jonas 8v. Antano, Sv. Izld. Ir Ged. dnug 

Rockford. 
Parsis R. N. S f,. R K A. kp. ir U Vyčių kp. 
Killncnskas Rom. — ftv. Mykolo rlrausr. 
Tt-kiinas Kun. V. K. — ftv. Petro Ir Povilo parap.. 

8prlr*'fcld. # 

f'lemža A. — ftv. Vincento parap. 
Va-il'auskan J. — ftv. Vincento parap. 

Sprl' n Valiny. 
firiulls J. — nuo ĮO jvairių draugijų Ir puopų. 

Waukegan. 
Bakšys A. — L. Vyčiu 47 kp., ftv. Baltr. par., etc. 

ronsas Taniau — I•. Vy^ių 47 kp., ftv. Baltr. par. etc 
fikvrliiH M. — L Vyčiu 47 kp.. ftv. Baltr. parap., etc. 
Zolonekaitd M. — L. Vyčių 47 kp.. šv. Baltr. parap., etc. 

Wcs*vi!le. 
'S 'Vkslnis Kun. A. — ftv. Potro par. ir draugijos. 

Jurgutis Juozas — Sv. Petro par. Ir draugijos. 
INDIANA VALSTIJA. 

Gary. 
Kibartas St. — .S L. R. K. A. 129 kp. 
Mlkolaitis Ant. — Sv. Kazimiero par, 
Pažėra Kazimiera* — ftv. Mykolo draug.'^ y*; į 

>>)'' ■- 

šlapelis Anicetas — L. Vyčių 82 kp. 
Indiana Harbor. 

Barzdls S. — Liet. Paš. KI. 
.Misevičius J. — Liet. Tas. KI. 

MARYLAND VALSTIJA. 
Baltimore. 

Alyta J. — Atletų Kliubo. 

Baj .ras J. Atletų Kliubo. 

Bajoriutė A. — A. L. K. K. Mot. Są-gos Ceptio. 

Bartuskicuė M. — A. L. T. Sandaros 5 kp. 
Bufinis J. A. — L. Vyčių Centro. 
Htikevičius 1'. — T. Fondo C skyr. 
Ceplinskaa Juozas — T. Fondo 6 Hkyr. 
Oesna J. — S. L. A. 64 kp. 
Danielienė Urs. — A. L. It. K. Mot. Sį gos 8 kp. 
Denltevlčius J. — V. Kudirkos draug. 
G.tlinaiHs J. — Ilepublikonų Kliubo. 

Gavlis L. — šv. Jono draug. 
Ginkus P. — D. L. K. Mindaugio draug. 
Grajauskas V. — šv. Alfonso parap. 
Grebliauskfts J. šv. Alfonso par. 
Janulevičius J. L. Vyčių 19 kp. 
Jonauskas Jonas — T. Fondo 6 Bkyr. 
Kablis Jonas — Balandžių draug. 
Kreivėnas J. S. L. A. 64 kp. 
Kučinskas V. — Ilepublikonų Kliubo. 

Kurelaitis M. — A. L. T. Sandaros 5 kp. 
Lazauskas J. — Keistučio draug. 
Lazauskas P. — Simono Daukanto draug. 
Laukaitis A. — šv. Jurgio draug. 
Leonavičių S. — Ilepublikonų Kliubo. 

Lietuvnikas J. — A. L. T. Sandaros 5 kp. 
Mandravickas A. — šv. Kazimiero Kar. draug. 
Mandraveckiutė M. — A. L. R. K. Moterų Są-gos Centro, 

Martinaitis V. — Keistučio draug. 
Matukalčiutė Ver. — A. L. R. K. Mot. Sg-gos 8 kp. 
Mlkušausklenč Ver. — Vyt. Paš. draug. 
Miliunjiitis J. — D. L. K. Mind. draug. 
Montvila V. — V. Kudirkos draug. 
Naikus J. — C. Kora. skyr. 
Naruševičius Ig. — S .L. A. 64 kp. 
Navickas J. — ''Tautos Ryto" Red. 

Pautienius S. — šv. Alfonso par., Beno. 

Petkunas J. — Keistučio draug. 
Raziulis B. — L. D. K. Vytauto draug. 
Šalkauskas K. — T. M. D. 11 kp. 
Stuings Jonas — L. Demokratų Kl. 

Tvaškovičius T. — Simono Daukanto darug. 
Valteriutė O. — A. L. R. K. Moterų Są-gos Centro. 

Vnell-'auskas J. S. — S. L, R. K. A. Centro. 

žalegaris V. — Ilepublikonų Kliubo. 

Žebrauskas J. — V. Kudirkos draug. 
žviiiklis K. — T. Fondo 6 skyr. 

MASSACHUSETTS VALSTIJA. 

Athcl. 
Baronas A. — L. D .S. 4 kp. 
Baronas Jonas — Taut. Fondo skyr. 
Jasinskas Jonas — Taut. Fondo skyr. 
Mikonis Kon. — Aušros Vartų draug. 
Potraltis Kun. A. — L. Vyčių 10 kp. 
Valciokauskas Ant. — S. L. P. B. 24 kp. 

Brigton. 
jatiskas Balt. — Sv. Jurgio darug. 
Dimaitė Jadvyga — Sv. Vincento Mot. ir Vyrų draug 
Mallukas Juozas — Sv. Jurgio draug. 
Saulaitė Vai. — A. L. R. K. M. S. 41 kp. 
Slaurienė Onn — Sv. Vincento Mot. ir Vyrų draug 
Stipinaitė Jicva — L. D. S. 22 kp. 
Zakauskas Stan. — Sv. Vio/cenot Mot. ir Vyrų draug 

Cambrlge. 
Jasinskas J. — Sv. Jono draug. 
Kriris Iz. — L. D. S. 8 kp. 
Pastolis A. — Sv. Jono draug. 
Praspaliauskas L. — Sv. Stpp. Jaun. draug. 
ftepšaitė O. — N. Pra**id. Mar. P. draug. 
Smiigis J. — T. Fondo 35 skyr. 
Tamošiūnas Zigm. — Ij. Vyčių 18 4p. 
Tcrir.ianas J. — Sv. Jono draug. 
Vasiauskaa A. — Sv. Juozapo draug. 
Venskaunkas M. — Sv. Juozapo draug. 
žofcaičiut§ Teklė — A. L. R. Mot. Są-gos 22 kp. 

Gardncr 
Aukštakalnis P. •— mass-mit. 

Haverhill. 
Vencius K. — Sv. Jurgio par. 

Lawrencc. 
Andriliunarj Kaz. — Sv. Pranciškaus parap. 

čebatoriutė L. — Kat. Spaudos draug. 
Grigoraitis A. — Sv. Cecilijos Cor. 

Jknevyčlutė Anast. — Sv. Pranciškaus parap. 
Pptronirs A. — L. VyCių 78 kp. 
Rusilas V. — Tautos Fondo 87 skyr. 
Sidaravičiui O. — Sv. Elzbietos draug. 
Virmauskas Kun. F. A. — Sv. Pranciškaus parap. 

Montello. 
Abračinskaa Mik. — Sv. Kazimiero draug. 
GecevF'utė P. — L. P. S. ir L. Vyčių kp. 
Jufiklenė M. — N. Pras. p. 3v. draug. 

Ka^rtla Aug. — šv. Kazimiero draug. 
Kašėta S. — šv. Roko parap. 
Kašėtaitė O. M. — Nek. Pras. P. šv. darug. 
Kazlauskas P. — A. L. T. S. 
Knd:čo V. — L. P. B. 11 kp. 
Kubilak rnė V. — Nok. Pras. P. šv. draug. 
Norkus A. — šv. Kazimiero draug. 
Hruionlutė li. — A. L. R. K. Mot. Sg-gos 15 kp. 
Roipaitė M. — Nek. Pras. P. šv. draug. 
Sakalauskaitė M. — S. Ii. R- K. A. 141 kp. 
Simsonaitė O. E. — Ne.:. Pras. P. šv. draug. 
Urbanavičius Kurt. K. — šv. Roko parap. 

Norvvood. 
Akstinas K. — šv. Jurgio ir šv. Kazimiero draug. 
Daugis Kun. A. — šv. Jurgio parap. 
Kavaliauskas J. — S. L. R K. A. 81 kp., L. D. S. 3 kp 
Kudirka V. — šv. Jurgio parap. 
Nevuliutė O. A. — S. L. R. K. A. ir Mot. Są-gos (?8 kp 
S»aša:tione K. — N. Prn«ld. Pan. šv. draug. 
Stssevičius V. — šv. Cecilijos Choro. 

iorthamton. 
P.urnickas M. — šv. Juozapo draug. 
Mort.unas A. — Mindaugio draug. 

o. Boston. 
Ambrazas K. — šv. Petro ir Povilo draug. 
Bngočiutė O. — A. L. R. K. Mot. Są-gos 13 kp. 
Bikuniutė M. — L. D. S. Centro. 

Bondoraitis A. — L. Vyčių 17 kp. 
Bol:s P. T. M. "D. 81 kp. 
Brikaitė M. — šv. Jono Evang. Blaiv. darug. 
čyžuvienė A. — Liot. Dukterų draug. 
Gilinta J. — šv. Jono Evang. Blaiv. draug. 
Glineskis J. — L. D. S. 1 k p. 
Grinkevičienė A. — Apašt. Maldos draug. 
Grinkevičius Pet. — A. L. R. K. B, S. 49 kp. 
Jakauskas P. S. L. šv. Kazimiero draug. 
Jankauskienė O. — L. D. S. 1 kp. 
Jurgeliunas Kon. — Liet. ITk. draug. 
Račkau.«cas V. — S. L. šv. Kazimiero draug. 
Karosas J. — "Darbininko*' Red. 

I 

Kazmauskienfi B. — Apašt. Maldos draug. 
Klburis P. — S. L. šv. Kazimiero draug. 
Klimas J. — S. L. 6v. Kazimiero draug. 
Kneižis A. — L. D. S. Centro. 

Komičius A. — šv. Petro ir Povilo draug. 
Meškauskytė O. — L. I). S. Centro. 
Mikalauskas P. — Suld. ft V. Jėzaus draug. 
Mockus S. — S. L. A. 43 kp. 
Muraška A. — Tautos Fondo 11 skyr. 
Noreikas. S. — Tautos Fondo 11 skyr. 
Norkūnas S. — Lietuvių Uk, draug. 
Paulaičiutė O. — Nek. Prtaald. P. Mar. draug. 
Petraičiutė K. — Apašt. Maldos draug. 
Petrauskas P. — šv. Kazimiero draug. 
Pliopys A — šv. Petro ir Povilo draug. 
Ramanauskas J .— L. L. S. Centro. 
Saikis M. — Tautos Fondo 11 skyr. 
šalalis D. — šv. Petro ir Povilo draug. 
Sefalfkiene K. — Apašt. Maldos, draug 
šilinis Jurgis — A. L. T. S. 7 kp. 
Staniullutė O. A. L. R. K. Mot, S. 13 kp. 
Stratoauskienė A. — Liet. Dukterų, draug. 
St.ukas J. — šv. Kazimiero draug. 
Valukonis J. — šv. Kazimiero draug, 
Varžinskaitė V — šv. Jono Evang. Blaiv. draug. 
Veinls M. — Tautos Fondo 11 skyr. 
Venis K. — S. L. R. K. A. 21 kp. 
Veniut§ M. — Apašt. Maldos draug. 
Versiackas M. — D. L K. Keistučio draug. 
VilkišuB J. — šv. Jono Evang. Blaiv. draug. 
Vileišis K. — Ats. Bendrovčs 

Viraks P. — L D. S. 1 kp. 
Zalinckas V. — L. L. K. Keis-tučio draug. 
Zlieckas A, — D. L. K. Keistučio draug. 
Žilinskas Kun. T. — šv. Petro ir Povilo par. 

Žilinskienė M. — Liet. Dukterų draug, 
Zubavičiutė K. — L. Vyčių 17 kp. 

Wcstfield. 
Ambrulevičiutė Ona — L. Vyčių 30 kp. 
Kancleris V. — S. L. R. K. A, 97 kp. 
Kašelinis P. — šv. Kazimiero draug. 
Minkus S. — šv. Kazimiero draug. 
Vasiliauskas Kun. K. — šv, Kazimiero parap. 

worcc5icr. 

Aleksa J. — L. Vyčių 26 k p. 

Bernoto A. — L. Uk. Kl. 

Bilinnuskaitč Juzė — L. Vyčių 26 kp. 
Ročkienė I — Tautos Fon,do 30 skyr. 

Buivydas A Tautos Fondo 30 skyr. 

Čaplikas Kun. Julius — šv. Kazimiero parap. 

čiginskaitė O. Mar. Vaik. ir Gyv. Raiančiaus draug 
šižauskienė M .— šv. Marijos Vardo. 

Dailyda A. — šv. Jurgio Baš, draug. 
Firlikas Ktazim. — L. B. B. S. 25 kp. 
Gražulis Mik. — šv. Kazimiero draug. 
Jakaitis Ku. J. L. B. B. S. 25 kp. 
Jakaitis Antanas — S. L. R. K. A, 41 kp. 
Kalakauskas J. šv. Kazimiero draug. 
Kristocutis V. Amat. draug. 
Kulišauskieė M. — šv. Onos dfcrug. 
Kupstas V Sv. Liudviko draug. 
Levanavičiutė J. — Mar. Vaik. ir Gyv. Ražančiaus dr, 

Liutkevičienč V. — A. L. R. K. Mat. Sų-gos 5 kp. 
Lukoševičienė K. — Draug. Lietuvaitė. 
Lukfievlčius A. — Vyčių Dramos darug. 
Mačiuliutė A. — L. I*. B. S. 25 kp. 
Mažeikienė T. — A. L. R. K Moterų S;jgos 5 kp 
Mitrikevičienė A. — šv. Onos draug. 
Noveckas J. — L. B k. KJ. 

Balevičia B. L. B. B. S. 25 kp. 
Burvinskas S. ■"*- ftv. Kazimiero draug. 

šoškevičienė K. — šv. Marijos Vardo. 

Sidaravičla J. — L. B. B. S 25 kp. 
šimokanskas Alek. — Baš. Dr. Blrua. 

Sutkus J. — šv. Liudviko dfaug. 
Suskus M. — At L. T. S. 16 kp. 
Steponkus B. — L. Vyčių 26 kp. 
Stočkus A. — šv. Jurgio Paš. draug. 
Vaitkus J. šv. Jėzaus V. draug. 
Valinskas J, — šv. Jurgio Baš. draug. 
Veflraitis J. — šv. Jurgio Baš. dmug. 
Vismontas A. — L. D. S. 7 kp. 
Zataveckas B. — S. L. R. K. A. 41 kp. 

MICHIGAN VALSTIJA. 

DETROIT. 

Abyšalas K. — S. L. R. K. A. 171 kp. 
Aleksandravičius A — L. Vyčių 79 kp. 
Balčiūnas J. — L. L. ir Mok3. draug. 
Liškevičia J. — šv. Jurgio draug. 
Naujokas J. — Sv. Jurgio draug. 

Grand Rapids. 
Geičaltis D. — Amerikos Liet. Tarybos (16 d.) 

Karanfcavičia J. — Amerikos Liet. Tarybos (10 d.) 

NEW HAMPSHIRE VALSTIJA. 

Manchester. 
Jakaitis B. — D. L. K. Vytauto draug 
Kundrotą R. — Visų šventų parap. 
Vaičiūnas J. — Mass Mitingas. 

NEW JERSEY VALSTIJA. 

Bayonne. 
Jusaitis Kun. A. — šv. Mikolo par 
Navickas Jonas — šv. Mikolo Bar. 

Sidaras Dom. — L. Vyčių 67 kp. 
žindžius Aug. — šv. Mikolo parrap. 

Bloomfield. 
Ruseckis J. — šv Petro draug. 
Staknevičia A. J. — Tautos Fondo 4 skyr. 

Camp Dix. 

Rosickis Ant. — Liet. Literatūros draug. 
Sinkeviče Jonas — Liet. Literatūros draug. 
Vaškevičius Vincas — Liet. Literatūros draug. 

Elizabeth. 
Akulionis J — šv. Kazimiero draug. 
Bacevičius Dr. A. — T. M. D. 49 kp. 
Bražinskas D. — šv. Petro ir Povilo par. 
Brazinskienė M. — šv. Ražančiaus draug. 
Budreckis J. — šv. Jurgio draug. 
Budreckis C. — šv. Mikolo Ark. draug. 
Džiovolis R — šv. Mikolo Ark .draug. 
Galašiutė P. — šv. Elžbietos draug. 
Grigaitis Petras — Liet.. Lais. draug. 
Grinčius Ig. — šv. Petro ir Povilo druag. 
Griška Tani. — šv. Juozapo daaug. 
Jakaitienė a. — šv Ražančflaus daug. 
Kliučinskas Ant — šv. Kazimiero draug. 
Kopūstai tis B. — S. L. A. 3 kp. 
Kuniutis Kazim. — šv. Jurgio draug. 
Lapinskas J. F — Paskolos Bendrov. 

Liiutvinas A. — šv. Jurgio draug. 
Liutvinas L. — šv. Jurgio draug. 
Liutvinienė O. — šv. RažančiauH draug. 
Lukoševičius Jonas — šv Kazimiero draug. 
Makauskas S. — Paskolos Bendrov. 
Raugailiutė A. — S. L. R. K. A. kp. 
Ribinskas A. — Paskolos Bendrov. 
Saliklis M. — Jaunuomenės Kliubo. 

Stanįsloviaitienė O. — S.L. R. K. A 3 kp. 
Steponavičius Jonas — S. L. R. K. A, 3 kp. 

Valavičiūtė E. — šv. ElžbletoB draug. 
Vičis J. — L. Brolių. 
Zailskas A. P. — Paskolos Bendrov. 
Zindius Kun. B. — Sv. Petro ir Povolo parap. 
Zupkus V. — Jaunuomenės Kliu'jo. 

Harrison. 

Baltrukonis J. — T M. D. 69. kp. 
Blngėla V. — šv. Juozapo draug. 
Kubilius J. — Gab. Br. Ir Ses. draug. 
Mačiulta P. D. L. K. Rimgaudo draug. 
Mečionis Kol. — L. Vyčių 9f> kp. ir L. D. S. 15 kp. 
Milinavičius Ant. — fiv. Juozapo draug. 
šalasavlčlutė A. — Birutės Choro. 
StačkUB V. — D. L. K. Rimgaudo draug. 
Svetulevlčius J. — S. L. R. K. A. kp. 

Kearny. 
Gerulaitis An. — Liet. Suuų draug. 
Kubilius J. — Liet. Sunų draug. 
Osipauskas F. — Liet. Sunų draug. 

Jersey City. 
Zutkis Jonas — šv. Jurgio draug. 

Lcndcn. 

Augutis Jonas — S. L. A. 28 kp. 
Nevvark. 

Akialis M. — Tautos Fondo 1 skyr. 
Ambrazevičius V. — A. L. T. S. 19 kp. 
Areliunlenė O. — L. R. K. Lab. Sg-gcs. 
Bartkus P. — šv. Petro draug. 
Biekšas P. — L. Jaunuomenės Kllubo. 
Budrrvlčia Kun. E. — parap. 
Damrauskas K. — L. Vyčių 29 kp. 
Daugžvardys P. — šv. Jurgio draug. 
Daukšienė O. — šv. Uršulės Paš. draug. 
Daukšls t\ — šv. Petro draug. 
Glenv.ytė P. — A. L. T. S. 19 kp. 
Jačis P. — P. Blaiv. kp. 
Kaminskas Antanas — L. D. S. 14 kp. 
Kašrtienč R. — š. š. Jėzaus Ap. Maldos. 

Kulikauskas J. — parap. 
KruSinsldenč O. — ft. š. Jėzaus Apašt. Mald. 

Kuisienė O. — šv. Ilaž. Paš. draug. 
Lnpieniutė E. — L. Vyčių 29 kp. 
Leismonas J. — Liet, Banko šer. 

Leščinskas Vladas — T. M. D. 41 kp. 
Liudviaaitis H. — S. I* R. K. A. 36 kp. 
Liudvinaitis T. — šv. Jurgio draug. 
Lukšienė O. — šv. UršulėB Paš. draug. 
Lukšis P. — šv. Mikolo draug. 

i MasanduKas A. — parap. 
Matjošaitienė A. — šv. Raž. Paš. draug. 
Matjošaitis A. — šv. Juozfcpo draug. 
Matulienė Iz. — šv. Rai. Paš. draug. 
Misiūnas S. — šv. Jurgio draug. 
Narbutas J. — šv. Juozapo draug. 
Paparčiutė B. — T. Fondo 1 skyr. 
Pclutis J. — L. R. K. Lab. Są-gos. 
Praniano A. — L. R K. Lab. Są-gos. 
Pranis S. — L D. S. 14 kp. 
Rapainis D. — šv. Jurgio draug. 
šedienė B. — šv. Rai. Paš. draug. 
šopienė M. — Tautos Fondo 1 skyr. 
Staniulis B. — Tautos Fondo 1 skyr. 
Stankevičius A. — šv. Jurgio draug. 
Trečiokas A. S. — L. Atstat. šer. būrelio. 
Truska M. — šv. Jurgio drftug. 
Valickas J. — šv. Juozapo draug. 
Vanagienė D. — šv. Raž. Paš. draug. 
Vaškevičius K. — Tautos Fondo 1 skyr. 
Vaškevlčiutė B. — A. L. R. K. Moterų Są-gos 11 kp.. 
Vebienė J. — šv. Raž. Paš. draug. 
Vileikis P. — S. L. R. K. A. 36 kp. 
Vilimaitis A. — šv. Kazimiero draug. 
žiugžda A. — S. L. A. 245 kp. 

Pa&saic. 
Pauža S. — šv. Jurgio draug. 
Šatkauskas P. — S. L. /. 47 kp. 

Paterson. 
Augusčiutė M. — Sv. Onos draug. 
Dragūnas J. — parap. 
Faltinaitis P. — T. M. D. 52 kp. 
Jokubavičlutė A. —* P. B. kp. 
Kulikauskas J. — Tautos Fondo skyr. 
Petravičius Kun. J. — parap. 
Spranaitis J. — partap. 
Tačionis Liudvikas — L. Neur. Paš. Kl. 
Čičinskas 1. — šv. Kazimiero draug. 
Večkaičiutė Tr. — L. Vyčių 61 kp. 

Perth Amboy. 
Petronis P. — šv. Kazimiero draufc. 
ZavadBkas J. S. L. A. 138 kp. 

Trenton. 
Junča A. — Pol. T. Kl. 

Velyvis K. — šv. Jurgio draug. 

NEW YORK VALSTIJA. 
Albany. 

Lauraitis B. — S. L. R. K. A. 188 kp. ir L. B. S. kp. 
Marcinkevičius M. K. — šv. Jurgio čraug. 

Amstcrdam. 
Ambrasas Sinv — Liet. Sunų Ir Dukterų draug. 
Baltrūnas J. — švv. Antano draug. 
Butkus Ant. — šv. Kazimiero draug. 
Blluviutė Ver. — Marijos Dukterų draug. 
Diučiunas V. — šv. Jurgio draug. 
Gaška Jur. — Tautos Fondo 65 skyr. 
Gudžinskas Jonns — šv. Kazimiero draug. 
Jurkūnas D. — šv. Juozapo draug. 
Lalas P. J. — T. M. D. 144 kp. 
M.irozas Vladas — I*. Pil. Kliubo. 
Rupaitis EI/.. — Marijos Dukterų draug. 
Simaavlčius Bt. — Tautos Fondo 65 skyr. 
Urbelis — L. Pil. Kliubo. 
židanavlčius Kun» Juozas — šv. Kazimiero parap. 

Binghamton. 
Ambrozaitis Kun. K. — šv. Juozapo parap. 
Jiiratskaitč Nat. — M. Magdalenos draug. 
Kučinskas Kos. — šv. Jono draug. 
šaučlulls P. — S. L. A. 200 kp. 
Stanislavaitis Jon. — T. M. L. 15 kp. 
Zalncraitis J. — šv. Juozapo parap. 

Brooklyn. 
Ambraziejus J. — S. L. A. 213 kp. 
Andrešiunas Ant. — šv. Juozftpo draug. 
Andriuškevičius P. — Liet. Nepr. Kl. 
Astrauskas A. — D. L. K. Gedimino draug. 
Augunas A. — R. L. A. kp. 
Bajoras P. — T. M. D. 3 kp. 
Bajoriunas P. — šv. Juozapo draus;. 
Banišauskas J. — šv. Jurgio draug. 
Baranauskienė P. — Kriaučių Unijos 54 sk. 
Bendoravičienė Ona — A. L. R. K. Materų Są-gos24 kp. 
Bodoravičius V. — L. D. S. 12 kp. 
Benešius A. — D. L. K. Mindaugo draug. 
Bučinskus M. — Centr. Komiteto. 
.Budrevičius J. — S. L. A. 76 kp. 
Bukšnaitis P. — '"Tarkos" Red. 
Dičmonas A. — L. Rub. Kon. Ass. 
Domčika Ant. — šv. Antano draug. 
Drabišius Antanas — S. L. R. K. A. 134 kp. 

(Totfcms 1wp) 

Klausimai ir At- 
sakymai. 

P h i 1 a d e 1 p h i a, Pa. — 

Gerbiama Redakcija; —Meldžiu 
duoti atsakymus į sekančius 
klausimus: 
Į 

1.—'Ar neturite išleidę kny- 
gutės "Pašnekėlių Kampelis", 
ką seniaus tilpdavo laikraštyje 
"Lietuva," rodos 1915 ir 1916 
metais? 

2.—Kokj pirmą laikraštį tu- 

rėjo lietuviai Europoje? Kaip 
jo buvo vardas, 'kokia partija jį 
leido, ar galima dabar jį kur 
nors gauti ? 

3.—Kas išgavo Lietuvai spau- 
,dą? Kas labjausiai pasidarbavo 
spaudos išgavime? Ar lxi'vo 
lietuvių į Siiberiją ištremtų u/, 

pa slaptą lietuviškų knygų 'par- 
davinėjimą? 

4.—'Kokias dukteris turėjo pir- 
mutiniai musų tėvai Adomas ir 
Jiova. Sunų vardus žinome: 
Kainas ir Abelis, bet kokios bu- 
vo dtfktcrįs? 

Juozas Jakim—čius. 

Atsakymai: 
1.—'Neturime. (Jai vėliaus iš- 

leisime. 

2.—Pirmlu lietuvių laikraščiu 
buvo "Aušra," išėjusi Tilžėje. 
Prūsų Lietuvoj, 1885 metais. 
Lietuvišką laikraštį leisti, sako- 
ma, •pirmas .patarė garsus apy- 
sakų rašytojas, Juozas Krasz- 
e\vs/ki, rašiusis lenkų kalboje, 
kuris jau apie 60 metų turėda- 
mas, pradėjo lietuviškai mokin- 
tis. Prie "Aušros" uždėjimo ir 

jos ipalaikymo daugiausiai pasi- 
darbavo Dr. Jonas Basanavičius, 
Dr. Jonas Šliupas, Jankus ir ki- 
ti. "Aušra" jau nebeina ir ją 
galima gauti pamatyti tik nepu- 
riuose knygynuose. "Aušrą" 
leido ne partija, bet krūvelė ge- 
rų tėvynainių-patriotų, pasišven- 
tusių <lirbti savo tautiečių la- 
bui. Tais laikais tokių partijų, 
•kaip dabar yra. nebuvo. Žmo- 
nės, kurie palaikė "Aušrą" vadi- 
no "aušriečiais". Šiądien tokios 
pačios dvasios ir pakraipos, kaip 
kad aušriečiai buvo. yra tauti- 
ninkų partija, arba sriovė, prie 
kurios, "Aušros" uždėtojai kaip 
Dr. .Basanavičius, Dr. J. Šliu- 
pas ir kiti, dar ir dabar priklau- 
so 

3.—šitų klausimų negalima 
turrųpai vienu žodžiu atsakyti. 
Prie to daugiausiai prisidėjo tie. 
kurie pradėjo skiepyti lietuviuo- 
se savo tautos, savo kalbos mei- 
lę ir tautinj susipratimą, o tarp 
jų neuzginčinamai pirmiausią 
vietą užima Dr. Jonas Basana- 
vičius, lietuvių tautinio atgiji- 
mo tėvas. Lietuvių laikraščiai, 
ėjusieji tuomet Prūsų Lietuvoje, 
kaip "Aušra," "Varpas," "Ūki- 
ninkas" atliko milžinišką tuo 

žvilg iiui darbą. Amerikos" Tė- 
vynės Mylėtojų Draugija", lei- 
dusi knygas ir uždyką siuntusi 
jas j Prusus gabenimui slapta 
per rubežių į Lietuvą, taipgi 
prisidėjo prie to, kad Lietuvos 
žmonėse subrendo ir sustiprėjo 
savo spaudos reikalavimas. Pa- 
galios šimtai tų, kurie pasilip- 
tai gabeno knygas ir laikraščius 
per rubežių iš Prūsų ir tūkstan- 
čiai tų, kurie slaptai jas platino 
po Lietuvą, yra užsipelnijį* minu 

padėkos ir pagarbos. 
'Męs neturime rekordų, kas ir 

kiek žmonių nukentėjo, ar Siby- 
ran buvo nusiųsta ui slaptą pla- 
tinimu lietuviškų knygų Lietu- 
voje. Kad daug jų nukentėjo 
skandžiai, ape tai nėra abejo- 
nės. 

4.—šventraštis nepaduoda var- 

dų duikterų, kurias turėjo Ado- 
mas ir Jieva. Jis pamini vardus 
tik trijų r«unų: Kaino, Abelio 
ir Seto. Šventraštis, katbėdamas 
apie "senųjų tėvų giminę", sako 
tai<p; "O Adomas buvo šimtą 
jr tris dešimts metų sens, ir 

jam gimė sunus j jo veidą ir 
praminė jį Setu. Adomas pra- 
gyveno po to aštuonis šimtus 
metų, ir jam gimė sunųs ir duk- 
teris." -i 

Kiek jų išviso Adomas su 

Jfcva turėjo, ir koki jų buvo 
Nardai, apie tai nežinoma. 



(Tąsa tilto 4-to pusi.) 
užkaltų |į vofkiškai-lietu viską 
jungą du milijonu lenkų Lietu- 

voje. 

Caca lcnlcbcrniai! 
"Iš tos priežasties priklauso 

didžiausia pagyrimas Draugijai 
"l tiija Lubclska", Lenkų Tau- 

tiškojo Susivienijtno kuopa 578- 
ta, kuri j* d. gegužio sušaukė 
ilcli lenkiškai-lieuviską mass- 

mitingą, j 'kurj bendram veiki- 
mui užkvietė ne tik visas mai- 

šytas lcnki.škai-lictuv iškas drau- 

gijas ir kuopas, bet taipgi ir 

tokias pat tautines organizaci- 
jas. [Tegul lcnikai nemulkina 

akiu; jokia lietuviška draugija, 
kuopa, ar organizacija judo- 

siškam darbe nemanė ir nema- 

no dalyvauti. Redakcijai.... 
"Kuomet tyli mūsų spren- 

dziantieji veiksniai*** halsą tairi 

paimti tie*** kurie didžiu halsu 

šaukia, kitus iš miego keldami: 
"Gelbėkim sietuvą ir lenkystę 
Lietuvoje." Gal hut šitas mass- 

mitingas bus atsikreipimo punk- 
tu mušu politiškame šokyje ir 

gal už. dar'o imsis tie, 'kuriems 

betarpiai tai priklauso, nes kaip 
Lietuva, ta:p ir lenkyste Lietu- 

voje. neatsižvelgiant Į nieką, pri- 
šalo būti išgelbėtos, o šita pa- 

gelia randasi tik Amerikos len- 
ku rankose" 

* * 

Taip rašo minėtas lenkų or- 

ganas. 
Gerai, ka<! lenikai šrubuoja 

savo lenkbernius ir nekuriuos 
suklaidintus lietuvius, šitą mi- 

tingą šaukti. Gerai, kad jie ir 

šitą 'klausimą rengiasi viešai pa- 
kelti. Lietuviai turės puikią 
progą parodyti -pasauliui lenkus, 
jų politiką, jų falšavimus doku- 
mentų, jų vogimą lietuviams 
nuo Karės nu/kentėjusiems au- 

kų visam nuogume. Labai ge- 
rai! Lenkai užsimanė užvesti 
politišką šokj, taigi: "Hej 
Kaška du taticaL (F.i'kš, mer- 

gele, pašokti!) 'Lietuviai paro- 

dys publikai visus tavo sijono 
•purvinus -padurkus... 

Tr»c fransalalion filcd wifh the pnstmastcr 
at Chicago, III., on 22n<\ day of May 

as rcfĮuircil t y tlic act of October 6, 
;0I7. 
RAUDONAS KRYŽIUS PA- 

EGLBĖS JUMS SUSINEŠTI 
SU GIMINĖMIS LIETUVO- 

JE. 
\fusų redakcija gavo segantį 

pranešimą mto Immigrants' Pro- 
(cctivc League, kurį žemiaus tal- 

kiname. išvertę lietuviu kalbou: 

''Suvienytu Valstijų valdžia pra- 
šė Amerikos Rkudonojo Kryžiaus 
užsiimti darbu, sulyg kurio šioj 
šalyj gvvenančios ypatos gali su- 

sinešti su savo giminėmis ar drau- 

gai ., gyvenančiais Vokietijos už- 

i.rr.t' se provincijose [Taigi sulygj 
i to 'pliano ir Amerikos lietuviai 

gali mėginti susiriesti su savo gi- 
minėmis ir draugais, gyvenančiais 
Lietuvoj). 

Raudonasis Kryžius mėgins pri- 
tatyti vieton .visus tinkamus laiš- 

•l.us be jokio kašto siuntėjui, be' 
Kai;d. K.yžiiis negali gvarantuoti 
jų pristatymo. i 

Tie, kn:<ric nori pasinaudoti ši- 
tų Raudona jo Kryžiaus patarna- 
vimu, privalo būti geros rcputa- 
cijos ypato's, esančios gerame s*> 

vyje U?) vietoj, kur jie paduoda 
aplik,roijas. Tokios y palos privalo 
būti arba asmeniškai pažįstamos 
Amerik s Raudonojo KrjĖiaus 
Ofisui, arba sykiu su aplikacija 
persiuntimui žinios (Lietuvon | 
privalo buti pridėtas laiškas geros 
reputacijos ypatos, kuri yra pažįs- 
tama Raudon. Kryčiui ir kuri 

gvarantuoja, kad aplikantas cfaro 

užklausimu su gerais norais tr tei- 

singai. Tiktai grynai ypatiški šei- 

myniški laiškai bus priimam: [Xe 
Ibiztiio laškaij. Vienas lai*" iŠ ne- 

gali buti adresuotas i daugiau kaip 
vieną ypatą, gyvenančią priešo ša- 

tyje. 
'* follincsniu informacijų klaus- 

kite pas F'ureau t/f Communica- 
tion, Ametican Red Crosg, Room 

58 Kast VVashington St., Chi- 

cago, 111., kiekvieną dieną, isskv- 
r ts «itbatomis ir nedeldieniais, pu- 

iriu ketvirtą po piet, arba pas 

Jmmigrants' Protective Lrtgue. 
y.24 So. HaUtert St., C'bicafco, 111., 
kasdien niro r>-to«» iš ryto iki 5-111 
popiet, seredomis vaikarais nuo / 
k\ y-tai, s'.ibatomis nuo 9 iki 3-ją 

ir nedčldicuais nuo 10 iki 12-tai.' 
Kituose i'ūcstuose kreipkitės tuoj 

tikslu prie vietinio 'Raudono Kry- 
žiaus ofiso savo miestelyj, artAi 

arčiausiame mieste, kur randasi) 
toksai Raud. Kryžiaus ofisas. 

True translati'm filcd \v i t h thf pnMmast»r 
at Chicago, III., 011 Jinil rtay of May 
JvtJ*. a< rci|uirc(l l>y thc act ot' Octobcr o 
1917. 

SAKO, VOKIETIJA YRA 

BANKRUTAS. 

Jeigu Vokietija neiš'jš •pilnai j 
<arės, tai ji negalės sugrįžti nei i 

prie tokio ekonomiško stovio, 
Kaip kad ji buvo prieš karę. To- 

kią nuomonę išreiškia laikraštis 
N* e w R c p u b 1 i c. 

Idant gauti pinigu karės ve- 

diniui, ji vedė savo finansinius 
reikalus gamblerystės budu ir 

jeigu bile (kuris jos įprivat iškas 

žmogus darytu tą patį, ką val- 
džia daro, tai jis senai butų 
atsidūręs 'kalėjime už pinigų vi- 

liojimą. 
Toliaus šisai laikraštis paaiš- 

kina, kad Vokietija dabar atmo- 

ka procentus už savo paskolas 
iš naujai užtrauktų paskolų ir 
'kad tą patį ji įturčs daryti ir 

kuomet taika ateis. Jeigu Vo- 

kietija nori sąžiniškai atmokėti 
kas metai visus procentus ant 

savo kariškų paslkolų, tai ta? 

suėstų visą pervirši Vokietijos 
žmonių išdirbystės. 

Vokietija turi šiądien tiek sko- 
los, kad atmokėjimui vien tik 

procentų. reiktų daugiau incgit 
visos taksos žmonių, kurie i o 13 
metais turėjo daugiaus negu 

^750 įeigos per metą. 
Todėl, jeigu Vokietija negaus 

kap'kų atlyginimų ('kontribuci- 
jų) arba tam lygių komcrcijinių 
koncesijų, tai sulyg manymo 
viršniiinėto lairaščio, Vokietija 
turėsianti prieiti ,prie I ankruto. 

Tm.* translafion filed with thr pn<ttma«trr 
at Chicago, III., o:i 2Jnd day of Mav 
1918, as rcquircd by thc act of Octobcr 6. 
1917. 

BUS BENE MAŽIAUSIS 
MUŠIS. 

Ne tik Europoje mūšiai eina. 
Ir tolimos Afrikos raistuose De- 
mokratija kariauja su kaizeriz- 
mu, Beveik pačiam Afrikos vi- 
dyryj yra miližir iškas ežeras 
Tanganaika. Nuo pat karės 
pradžios anglai medžioj?. vokie- 
čius vokiškose Afrikos kolioni- 
jose, pakol pagalios priėjo prie 
Tan-ganailkos ežero distrikto. 
Kolionialis Institutas Londone 
r.esenai paskelbė, kaip anglai iš- 
rukino vcikiečius iš šitų vietų. 

Anglu expedicija susidėjo tik- 
is 28 vyrų ir užbaigė ši'tą "ka- 
irę", nei vieno vyro nenustojus. 
Ant vandens, žinoma, *nc kuom 
kovosi, (kaip tik laivais. Bet 
laivų Afrikoj nedirba. Todėl 
dvi valtis tapo Išsiųstos iš An- 

glijos. Jas parvežė 8,000 myi. van- 

deniu, "pasfoiii 3,5^0 sausžemiu 
pakol jie pasiekė Tanganaikos 
ežero krantų. Pervežimas buvo 
nelengvas: reikėjo juos vežti 

•por raistus vr per eilę kalnų 
šilumoje, kuri kartais siekdavo 
šimto laipsnių. 

Pirmas susirėmimas, Įvyko, 
kuomet vokiškos šarvuotas m o 

torinis laivas 'K i n g a n i įplau- 
kė į ežero įlanką. kur vigliš- 
ki laivai stovėjo; \. Riš- 
ikam kapitonui nei gJ* un neatė- 

jo, kad Ang' iškas "laivynas" 
čia butų galėjęs kaip iš dangau 
nukristi. 

Angliški laivai pradėjo vai- 
kytis K i n ga n i po ežerą ir 
•kuomet iis neragavo (Ugnies 
iš angliškų iKainuoliu, jis pasida- 
vė ir perkrikštijo vardu F i- 
f i. 

Kiek laiko praslinkus pasiro- 
dė ikitas vokiškas laivas, vardu 
H c d w i g v o n W i s s m a n n. 

Tuomet F i f i ir M i m i vijo 
si jj 30 mylių pakol pagalios 
F i f i pataikė keletą šūvių. 
II c <1 u i užsiliepsnojo, apsi- 

vertė ir nustkendo. Jo aficieras 
tapo išgelbėtas, ir jis buvo pir- 
mas vokiško laivyno aficieras, 
palkliuvusis melaisvėrr laikė jū- 
rių mūšio. 

Likusis vokiškas laivas C r a f 
\on G o t ze n pasiliko uoste. 

Angliškas orlaivis misiuntė že- 

myn kele :ą bom'bų. Po to vo- 

kiečiai pripildė jį .maišytų ce- 

mentu ir nu sk artelimo. j 

EXT " m 
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Trnc iran.-alatiou filiil witlt thr iinstiiia'tci 
t l Iiicago, 1II., 011 JJml <lay o( M i! y VIS, .ib ;ci|Uin<t t)y tlic acl ui (Mului (>, i 17. 

JEIGU KARĘ PRALAI- 
MĖTUM. 

Nedaro skirtumo, kiek šita 
care kaštuos Amerikai pinigais, 
— niekas negali užginčyti, kati, 
}rra pigiau ją laimėti negu pra- 
laimėti. 

* 

Kokius piniginius ir komerci- 
nius nuostolius turėtu Ameri- 
ka, jeigu Vokietija šitą ikare iš- 
loštų, apie tai nėr ko ir >fkait- 
liuoti. Viską, ką ši šalis išlei- 
džia, butų prakišta, milžiniškiau- 
sios kontribucijos turėtų •T»uti 
Vokietijai užmokėtos, o sykiu 
su šitais nuostoliais ateitų dar 
nuostoliai užrubežinėj pramo- 
nėj; gi visa tai 'privestų visą 
šalį ir kiekvieną jos darbininką 
prie "sunkiausių laikų", kokių 
iki šiolei dar niekas nėra matęs. 

To negana. Sykiu su šitais 
ir.uostoliais, šios šalies žmonėm 
nustotų ir savo laisvės bei ne-1 
•prigulnty'bės, nustotu galybės I 
reikalauti ir apsaugoti savo tarp- 
tautines teises,—žodžiu, nustotu 
laisvės. 

Apart gi to viso Amerikos 
lietuviai turi nepamiršti dar ir 
to, kad sy-l<iu su tuo visu živtn 
ir jų tėvynė Lietuva, ku-ri pa- 
virstu j Vokišką kolioniją ir 
netrukus butų lietuvių tauta vi- 
sai nutrinta nuo šio pasaulio 

I paviršio. 

FOOD 
MLL WIN| 

THE \ 
WAJL 

NOTICE. 

State of Illinois 
County of Cook. 

S. S. 

Public notiee is hereby givcn 
that a s»pccial Mecting of tlic 
Lithuanian Publishing Co., a cor- 

poratHon <luly organized and exis- 
ting under and by virine o f tlic 
la\vs cf the State of Illinois, will 
be held at the office of the Com- 
pany, No. S14 \V*est 33nl St.( in 
the City of Clūcago, Illinois, 011 

the 21-st day of June, 1918, al 
the hour of Eight o.'clock p. m., 

for the object and purpose of 
considering and voting npon the 
question and proposition t') itic- 
rease the Capital Stock of said 
Corporation to $40,000 or snch 
other sum as may be deterniined 

upon at said meeting and for the 
transaction of snch other busines's 
as may comc before the meeting. 

Dated, Chicago, Illinois, 16-th 

Day uf May, A. I). 1918. 
Joseph J. Račiūnas 
John P. Pajauskas 
C. Kasputis 
K. Draugelis 

Majority ot the Board of Di- 
rectors of the Lithuanian Publish- 
ing Co. 

"VĖLIAVOS AKYVA1ZDC)JE' 

Tai yra puiki apysaka, kurioje 
aprašoma ivairios kariškos maši- 
nos. Aprašoma, kaip vagilai po 
vandeniu gyveiu ir turi tenai iš- 
sidirbę tkrus palocius, kuriaosi 
jie nuo laivų išplėštus daiktus gu- 

krauja. KALVA TIK DOLIAKIS. 

Severos Gyduolės užlaiko:, 
seimynos sveikata; 

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

Severa's Antisepsol. 
Tatai yra puikus hygieniškas ir 
antiseptiškas plovimas, kurs kas- 
dieną vartojamas burnos išplovi- 
mui arba gargaliavimui, nosies ir 
ausies įšmirkštimams; jis taipgi 
vartojamas plovimui skaudulių ir 
susižeidimų ir apmalšinimui odos 
niežtančių išbšrimų. 

Kaštuoja 55c visur aptiekose. 

w. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

REIKALINGAS GERAS Z lv 
ceris spaudos darbų statymui 
Taipgi reikalingas AGENTAS 
ir geras VAIKAS, kuris norėtų 
išmokti spaustuves darbą. 

LIETUVA, 814 W. 331d St. 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Niekuomet nebuvo (okr di«l<?- 
Laikas yra gauti sr.u tinkam:) vio- 
lis bofrriij reikalavimas kaip da- 
bar. M c h duosimo užs'.ėinimį 
kiek vienam pabaigusiam kurnąs 
miss.1 mokykloje. Mokinime pa- 

sinaudojamo individlnčmis siste- 
moinln — nuovokius pažinimai lr 
praktika va^.inOjime automobiliais 
visokių ruSių. Frityrę mašinistai 
pamokis tamist.?, ir suteiks tin- 
Kainus patarimus ir nurodymus. 
Mūsų mokyklai netrūksta geriau 
siu automobiliu Lr kitų rrietaini). 
Užtikriname tainistai kad tuojaus 
gnusi lttidimrj. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$2!>.00. Pederal Ass'n of Auto 
ICngin'MTi}, 1214-10 Jackson B!d 
(Inc.) 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYER... 
Lietuvis Advokatai 

105 W. Monroe St, Cor. Clark 
Room 1207 

Telcphone Randolph «i5#g 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
^Iione Vards 2390 CHICACO, !LL 

'» V J % • 

-,r ,r,i npc c-, v.. t v 
*-1 w j Lu.,a^ 

Aš .Jurgio Navikauskas išvažiuoju 
karlumenču Gegužio 2 d. ir neži- 
nau, kur randasi mano brolis Au- 
tanas ir kili draugai. Aš palikau 
savo daiktus pas brolj Antaną. Na- 
vicKį po šituo m adresu: 

Antanas Žekonis, 
16 H&rrison Ave., 

Aurora, 111. 
Su pagarba, Jurgis Navikauskas. 

Pajieškoma lietuviu vardu Bendrat 
arba Bendraitis, taipgi Kornhubų, 
Jeigu toki atsirastų, tai meldžiama 
atsišaukti į "Lietuvos Ddminištra- 
cijii", paduodant sykiu žinią, iš ko- 
kios vietos Lietuvoje paeina. 

Pajieškau savo brolių, Saimonų. 
Antanas gyveno Chicagoje, o ■ Juo- 
zapas Ne\v Yorke. Paeina iš Kau- 
no gub.. Panevėžio pavieto, Vabal- 
nikij paCto, Kurkliu sodžiaus. 

Jie patįs arba kas žino apie juos, 
meldžiu atsišaukti Siu adresu: 

Frank Saimonas, 
f,10 W. Ttli St., Cincinnati, Obio 

rajioHlvau savo pusbrolio M. tltaiir 
kevičhi Doveikiškių k;iinio, Kr.i- 
Ui 11 parap., Kauno gub. .lis pats, 
ar kas jj žinotą malonėkite ai s.l- 
šauktl adresu: 

Baccliunas, 
61 LaureU St., Batavia, 111. 

Jurgis Y. YonClukas iš Buklinln- 
kij, Simno iparap., Suvilkti jzub. 
I'ajieškalu Stoniuki. Ciirdėjau, jis 
gyveno Worcester, Mass., o (1 a I > r 
nežinau kur, ir .luozo Yeneiuko, pir- 
miau* gyveno Detroit, Mieli. 601 
Trombui. 

Atsišaukite* adresu: 
Jurgis Y. Yenčiukas, 

3252 So. llalstod Sa., Cb'cago, 111. 

Parapija Sv. Kazinver*) Kan as 

lity, Kanas, ;;cr.unc pa<lCjimc 
stovi reikalauja lietuvi-kr* kuui«;n. 
Al išaukite adresu: 

L. Nicvicrdau .kis, 
Į S u Ritime Avc, Kansa:- 'Iv. Kan. i L- 

Reika'avšsvKU. 
Reikalinga mergaitė arba vaikas, 
ĮTižiurčjiiiuii ofso. Prityrimas ne- 

rcikal'iigas. Gora vieta. 
Atsišaukite prie, 

M. J. Kiras, 
31331 S. iiaisted St. 

Telefonas AFIMITAGE 984 

DR.A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Liga3. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

2121 N, WESTRRN A V B. 

CHICAOO, ILL. 

Pranešimas 

Piasidedant nuo Birželio (June) i-mos, 1918, 
bankines valandos UNIVERSAL STATE BANKO 
bi's sekančios: 

Panedčliais, Scrcdom, Ketveriais ir Pčtny- 
čioin nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietu. 

Utarninkais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 valandos 
vakaro. 

Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų ir nuo 

6:30 iki 8:30 vakaro. 

Universal State Bank 

<J252 So. Halsied St., Chicago, III. 

Amerikos Lietuviiį Mokykia 
Mokinama: angliškos ir lletuvla* 

Los kalbi;, .aritmetikos, knygvvjdy- ,, 

htOB, stenografijos, typovvriting,^ 
plrklybos teisig, Suv. Valst. istori- 

jon, abclnaa istorijon, geografijos 
politikinėa ekonomijos, pilietystoa 
duiliarašystės. 

Mokinimo valandos; nuo 8 ryto 
,kl 0 po piel.it: vak. nuo 7:30 iki 
3:1.3 
3106 £5o. Halstcl Ht., C'ulcago*, 111. 

Dr. K. Dranaeiis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phtne Drover 8052 

Ch cajjo 

Ką Išrasti 
r? r-p 

• • 

Tai yra lietuviška knygutė 
išleista, kurioje yra apie 400 
išradimij, kurie gali buti rei- 
kalingi, likosi išduot 1 ant rei- 
kalavimo ir del naudos I.IE- 
TUVIŲ IŠRADĖJŲ. Iš kny- 
ei>tė« dasižinnsit" '»okį poli !) 
išradimai utnešf ir dar gali 
atnešti. Jeigu manote apio 
Išradimus, tai rašyk šian- 
dien Lietuviškai reikalauda- 
mas k"vciitfs ktiri^ išciiįsi- 

nvKAI 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFiCES Inc. 
H mdw.y (LA) New York, H.T. 

Thono Cicero 252 

j DR. A. P. GURSKIS 
... O E N T I GT ... 

j Ilours: ? A. M. tn 9. P. M. 
/ Except sunday 
; ?347 W. 14-th 3t. Cicero, III. 
< Crrner i:)-ih Ave. 

I'hons Canal 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
Gcneralis 

Koniraklorius ir Hainii Siatejas 
212:) W. 23rd ST. CHICAGO 

'J: 

Geriausi kiaušiniai ką esi kuomet valgęs — 

Riebus, ir gardus sviestas— 
Minkštas, puikus suris — 

Jie visi yra vadinami " Clearhrook'--pameginkite juos: 
—ši yra "VVilsorio Savaitė" 

Julių krautuvininkas 
turėtų turėti šiuos 

YVilsono pro- 
duktus. 

Ccrlificd Eiand 
Kcnuoti Fi ūktai 
ir Daržovės 

H* 

Šviežios Mlsos 
Kcnuotos Mėsos 
Speciališkumai 

Ccrtificd Brand 
Prezervos ir 
Uždarai 

Majcstic Kumpiai 
Lašiniai ir Taukai 
Daržovių 
Krumsiai 

* I 

Certificd Margarine 
Nut-Margarinc 

* 

Cleabrook Kiaušiniai 
Sviestas ir 
Suris 

\il S į Clearbrook kiaušiniai yra surinkti kiekviena diena nuo latinų, kur 
vistų yra padedami. Jie vra parinkti :iilyi<;" didžio ir formos. Jie yra pri- siunčiami mums, gražiai ir saugiai sūdei i tam tikruose gurbuose, šaltuose 
karuose. Męs žinome, kad jie yra švieži, bet pakol jusų krautuvninkas 
^auna, jie yra dėl saugumo peržiuro mi. Kuomet perki Clearbrook šviežius 
kiaušinius, jie yra švieži. 

Jbkepk Clcarbrook kiaušinį. Kuomet 

cumuši kiaušinį į skauradą jis stovi krū- 
voj—tikras ženklas gero kiaušinio. Jis 
ucišsilcidžia per visą skauradą. Jis už- 
laiko savo formą—ir tuomet žinai kaip 
jin padidina apetitą kuomet paduodamas 
ant stalo. 

Pasakyk savo krautuvninkui ha l pri- 
siųstų tau Clcarbrook kiaušiniu šiandieną. 
Taip pat pasakyk jam kad prisiųstų tau 

Clearbrook sviesto. Kadangi mušu Clcar- 
brook sviestas yra grynas sviestas, pa- 
dirbtas iš riebios smetonos* susuktas ir 

sutaisytas sanitariškai. Mes būtinai rci- 

1 alaujame kad viskas butu taip čysta, 
kad kaip butu susukta jusy pačių ma- 

inuose. 

Clcarbrook suiis yra visuomet t-', 

pačios augštos rūšies suris minkštas gra- 
žus ir skanus sveikas kiekvienam valgyli. 

Pamėginkite visus maisto produkiu:; 
sutaisytus per V/iison su vaizbazenkliu 
W—musų. Ccrtificd B r ari d kenuoti fruk- 
tai, daržovės ir kiti spcciališkumai; mušu 

Majcstic Kumpiai, Lašiniai ir kiti produk- 
tai kuriuos tavo krautuvninkas turi per 
šią "Wilson Savaitę." 

•'The Wilson Label 
Protects Your Table"' 

"Jto ma*k 
g 

:witSQN 
\7 \7 

ynu ^uaftorcteer 

i\ai es laku \ ii imo kny^a dykai per šia "\\ iIs«>11 Savaitę." Rašvkitc 
mums, o gausite puikią iliustruota virimu knvga dvkai. kurioje HrV dvi- 
Kerų patarimų ir -ražui paveikslų, kaip galima ekonomiškai sutaisvti val'Hir dabartiniame laike. Meldžiame priduoti savo groserninko varda ir adr^< Adresuokite Domestie Sciences Department.' \Vilson & Co.. Chica<,r) 



Lietuvos Atstatymo Bendrove Šero kaina 10 doleriuiVienaTypatai par= 
—- -=• — —=— ~=^==^=^~===z==i===z duodama 5 Šerai ir daugiaM. 1917 m, jau 
išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rubliu kursas. Užsakymus siuskite ir reikalaukite 

^ informacijų šiuo adresu: 

LITHSJANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION, 320 Fifth A ve., New York. N. Y. 
r. įj. _■ ii_ p'..... !:■ ...i ■' 

LIETUVOS PREKYBA IR 
PRLKYBINĖ VĖLIAVA. 

Prekyba, arba pramonė jau 
m:o senovts lietuviams buvo ži- 

noma. 

ŽilcJJe senovėje, 'kada Lietu-1 
va buvo liuosa ir neprigulmin-į 
ga, ji turėjo pramonės ryšiu su1 
įvairiomis tautomis: Švedija, i 

Anglija, Roma, o Rusijos mies- 

^ 
tai, kaip Polockas, Smolenskas, į 
<> ypatingai didieji laisvi Rusi- 

jos miestai Pskovas, Dklysis 
Novgorodas, gabendavo iš lie- 
tuviu gintarą, paukščių pukus, 
medų, vašką, javus, diovytą žu- 

vį, kailius ir daug kitorteių daik- 

tu. kurių isrtorikai nemini. 
L'ostc vadiname šventas, prie 

Palangos, buvo susitvėrusi 

Angliška prekybos kompanija, 
kuri gyvavo liki švedų karalius 
Karolis XII-tas 1701 metuose 

paėmus Palangą miestą su žeme 

sulygino, o uostą liopė aikmeni- 
mis apversti. Tokiu bud u mi- 

nėtoji angliškoji (kompanija 
Sventamjam uoste inttpuolė ir 

|>ersikė1ė iš Palangos į Liepo- 
j«J- 

Sulyg istorijos apie įuostą 
Šventą, (kuris kitaip vadinosi 

Palangos uostu) 'kuri aprašė 
(iustavas Adlcrfeldas ir Xord- 

bergas 1742 motais, priparody- 
ta icnovinLis dokumentais, til- 

pusiais Liepojaus savaitiniar®e 
laikraštyje ''\Vochenhlatt" 1836 
\o. 83, žiloje senovėje atsižy- 
mėjo sdkmtieji lietuviu uostai 
prie Baltiko jūrių: Klaipėda 
(Memel), Šventa (Aa), Liepo- 
ju# (Libavaj), Ventspylis (VVin- 
dawa) ir Irben. Istorikas tai]>- 
}!i mini, kad užrifbežints pra- 
monininkai turėjo ^Lietuvoje 
pilną liuosybę, o jo ypata buvo 

nepaliečiami. Tiktai 1158 me- 

tai Lietuviai užpuolė at»t Bre- 
mos miesto (piijklių, '.paskaity- 
dami jitos juriti pratais, arba 

•plėšikais, ikatp apie tai mini is- 

torikas Narbutas savo istorijoj 
"D/.icjc Narodu Litewsikiego". 

Taip išsiplėtojus jprekybai, 
lietuviai turėjo ir savo preky- 
bos vėliavą. Didžiu butų daiktu, 
kad ta istoriška senovės Lietu- 
vos liekana, kuri tik knygose 
liko istorikų užrašyta, vėl butu 

pašvęsta ir pritaikinta Jaunos 
Lietuvos gyvenime. 

Kuomet šiądien (rengiamės 
prie visai laisvos ir meprigul- 
mingos Lietuvos atgaivinimo; 
kuomet šiais laikais pramonė 
ir pramonininkai lošia šimtą 
kartu svarbesnę rolę negu loš- 
davo senovės laikais, yra didis 

laikas, kad ir mūsų pramoni- 
ninkai pradėtų tinkamai organi- 
zuotis. 

Amerikos lietuviai šiuo at- 

žvilgiu daug gali .pasidarbuoti, 
ties jie turėjo 'geresnę progą iš- 
eiti ''biznio kliasas", gyvendami 
ir mok indam i esi Amerikoje, — 

vieno* iš pramoningiausių šiais 
laikais pasaulio šalin. 

Jau ikeletą sykių ir "Lietu- 

voj" buvo įrašyta ir patarimų 
duota apie sutvėrimą didesnėse 
Amerikos lietuvių kolonijose 
lietuviškų "Pramonės Butu" 
l'Chambers of Commerce), 'kuiie 

mūsų biznieriams atneštų neap- 
snlkomą naudą, nelyginant kaip 
Skolinimo ir Budavojimo Bend- 
rovės <M>ar atneša musų žmo- 

nėms naudą. Apie naudą čia 
nemanau šiuo svkiu rašyti. Bet 

gal neprošalj butų čia paminė- 
jus, kad toki "Pramonės Bu- 

tai" galėtų sau įsitaisyti seno- 

vės Lietuvos pramonės vėliavas, 
kurios nėra panašios į tautines 
vėliavas, 

Musų biznieriai privalo vys- 
tyti pramo -inį lietuvių upą taip 
vat, kaip visi Ikiti vysto patrio- 
jiiiką tautinį lietuvių upą — ne 

tie iš patrijotiškai-tautinių išro- 

kavimų, bet ir <lėlei savo locnos 
naudos, nes k:ekvienas tai žino, 

i LM fJĖš 

jog niekas negali pralobti "uba- 
gu šalyj", 'bet yra tūkstančiai 
progų padaryti gerą pragyveni- 
mą turtingoj šalyj, o šalies tur- 

tingumą šiais laikais išvysto tik 
pramonė. 

\ f usų biznieriams, rasite, bu- 
ui žingeidu apie tokią lietuviu 
pramones vėliavą ne tilk žinoti, 
bet ją iir matyti, arba savo na- 

muose turėti. Lietuvių artistas 
Jonas Sileik-, pasiremdamas de- 
talisku istorišku lietuvių pramo- 
nės vėliavos aprašymu, prirengė 
nigiiuulėmis spalvomis/ įpaišytą 
senovės lietuvių pramonės vė- 

liavą. Kas ją norėtų išleisti, ar 

Įgyti, lai kreipiasi stačiai prie 
jo antrašu: Jonas Šileika, % 
H u 11 llouse, 800 So. Halsted 

1 

,st., Lmcago, 111. 
P. S. Nereikia maišyti Lietu- 

vos tautinės vėliavos su preky- 
i)Os vėliava. Tautinė musu vė- 

liava, neparemta aiškiais isto- 
riškais faktais, dabair yra sekan- 
ti : žalia, balta ir raudona spal- 
vos horizontaliai sustatytos. 
(kaurlona apačioje, viduryje >ba1- 
ta ir "viršuje žalia. Daugumas 
matosi, maišo spalvas, kas y r? 

blogu daiktu, tas parodo musu 

nesubrendimą. Prekylx>s vėlia- 

vos spalva yra visai kitokia ir 
skiriasi nuo nacionalės arba tau- 

tinės vėliavos. 

Trtir translatinn filod ivith po-tma;ter 
t Chicago, III., on 15th dav of May 
101 s, as rc<]uired by the act of Octobcr o, 
i<)17. 

SIUNTIMAS PINIGŲ 
KARĖS BELAISVIAMS. 

Ispanijos Ambasadorius ker- 
ime pranieša Suvienytu Valstijų 
Karės Departamentui, !<*ad nėra 

I jokio aprubežiavimo, sulyg su- 

! mos pinigu, kiek kas nori siųsti 
civilišiktems ir ikariškiems 'be- 
laisviams Vokietijoje. Tačiaus 
pasiustoji suma pinigų yra pa- 
dėta ant tos ypatos vardo, ir 
kiuriai vale sunaudoti tik tam 

tikrą dalį, pagal kalėjimo pri- 
imtų taisyklių šiaip: • 

A. Karišiki Belaisviai: 
(1) Aficierai ir kiti viršinin- 

kai gauina po 60 matikių j sa- 

vaitę. 
(2) Unteroficierai ir šiaip ka- 

reiviai gauna po 50 markių Į 
savaitę. 

Belaisviai gali bent kokiame 
laike ištrau'kti reikalingiems da- 
lykams pinigų, tačiaus kokiems 
dalykams, tai ambasadorius sa- 

vo pranešime nepasako. 
Taipgi tame pranešime galu- 

tinai pa'briežįama, kald inorimt 
pinigų siųsti civiliškiems ir 'ka- 
riškiems belaisviams, reikia juos 
siųsti per Bureau of Prisouers' 
Relief, American Red Cross, 
V.'ashington, D. C., ir iš čia pi- 
nigai lieka persiunčiami bar>i'<- 
čekiais arba krasos piniginiais 
orderiais (Postai Money Order). 

Prie to, tame pranešime pasa- 
kyta, kad Vokietija neperduoda 
tekias suma* pinigais, bet kad 
greičiaus padeda juos kredito 
formoje j kalėjimo mainymo 
jstaigas. 

REDAKCIJOS AfSAKYftM. 

p J. V. Budr—ius. Jūsų pra- 
nešimas atėjo pervėlai patalpi- 
nimui pereitam numeryj, todėl 
negalėjome įdėt'. 

p. Julius Tillo. — Apie tai, 
Kaip susinešti su giminėmis 
Lietuvoje, rasite strapsnį šiame 
''Lietuvos" tnumeryje. Mėginkit 
per Raudonąjį Kryžių »— kiti 
keliai yra beveik uždaryti. Pri- 

siųsJkit savo žineles, kokių turi- 
te — jeigu tiks, patalpinsime; 
nieko nekaštuos. 

p. Ten Buvęs, Clev. — At- 
leiskit tamista, bet žiroutė, kuri 
atsiliko jau lygiai mėtnesis laiko 
atgal, išrodo mums pusėtinai pa- 
penėjusi. Todėl netpyksit, jeigu 
ją apleisim. 

TAVO ŠALIS IR TAVO 
PAREIGA. 

Jeigu tu manai, ikacl tavo pe«r-i 
eiga savo kraštini tarnaut kiek! 
tik jiegos leidžia, tai pirmiausiai | 
tu turi apsirūpint apie savo! 
sveikatą. Laikų dvasia rcika- j 
lattja tobuliausiai išvystyto ku-1 
no ir proto ir užimant augščiau- j 
sio laipsnio svarbume vietą, bet j 
neesant sveiku, tu nieko negali j 
nuveiki, deri vidmiriai — buti- J 
nai reik'alingas sveikat a stovis ir Į 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus1 

Vyno Eli.viras yra tinikamiausiu į 
priglaudėjų visose vidurių ligo- 
se. Trinerio vaistas reguliuoja 
vidurius, atitaiso sveiką alkį pri- 
gelbsti vi'ršlkiinimui ir sustipri- 
na nervus. Aptiekose $1.10. 

Trinerio Linimentas nustab- 

dys tavyje skausmus ligose reu- į 
matizmo, neura'gjos, strėnų 
skaudėjimo, išsinarinimo, sutini- 

mų, skaudžių raumenų ir 1.1. 

Aptiekose 35 ir 65c., per ik ra- 

są 45 »r 75C- 
Joseph Triner Company, 1333* 

1343 S. Ashland Ave., Chicago, 
111. (Apgars,) 

Ofiso Tai. Cml 114 Nin^ Tai. Ganu 2118 
Vai.-. I— I M jlit Sanla 114 Jluą 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Oyvonima*: 
731 W.18th St.,netoli Hklsted St. 

0I1>4«: 

1909 S. Halsted St., kampas 19tos 
■ 

R TURITE SKOUMNKĄ? 
Męs kolektuoj.mit po visu* dalis Su- 

vienytų Valstijų senas ir neatgaunama* 
skolas, nota* ir visokiu* beraštiškus 
škotu išjiHko'jitm-s nuo privatiškų ypa- 
tų, .biznierių, kompanijų ir kitų, kurie 
nenori tu jUfiii geruoju atsilyginti. Ne- 
paisome kųr ir kokiam mieste jųs gy- 
venat*, nei kur j tisų sknJininkai randa- 
si. Męs galime, jum skola iįkolektuoti 
ant nuo4imtig visur, ntt tam tikslui 
turime korespondentus, kolektorius ir 
advokatus prižiūrinčius miisų reikalus 
visose dalyse Suv. Valstijų ir Kanadoje. 

D J03 AM RODįlr PATARIMUS PER LAIŠKUS DYKA 

Norinti plačiąu dasižinoti, kreipkitės 
j inusų vyriausi ofisą laiškais, j dėdami 
3c. marke atsakymui sekančiu antrašu: 

INTERSTATE LE6ALSERYIC: A8ENGY 
3114 S. HALSTED S. Cipt. A CHICAGO, ILL 

Geriausias Irtidas del ižrinimo 
Neturi atokuot rici viename name 

D to kjcllter'lo 

Jau nuo 50 metų yrji vienu i* numylCtų 
naminių luulų pas letuvniKtis ir 

visame pasaulyj. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKARA" 
35?. ir Cic. botcllukn* visine aptlckoso 

vtm'lui 11110 
P. AD. RICHTUK & CO. 

74-HO Wmiilnt:ton Street, Ncw Yorlc. N. Y. 

Dr. P. Zšivitis 
LIETUVIS 8Y3YTJilAS, CH 

Tol. Oro*ar 7179 AptlsKos Tei. Uro/ar 84*>3 
3203 So. Ualstod SI., Chicago 

Uoliausias 1 atkas pirkti fanui) 
geros žemos, geroj aplelinkėj. 

Vienas turtuolis, turėdamas 12 
farnin, ant kuriu padarė turtą, da- 
bar užsidėjo didelę pardaviu,yėi.j 
automobilių. Visas uk»'s nori par- 

duoti, tai įiasiskubiukito, o g«>rai 
pirksit e. Rašykite } Naujo Laikraš- 
čio Rodystę, (dėdami marke, «» g1HI 

šito vieni), No. "Ūkininko" ir teisin- 

gas informacijas. Atvažiuosit į pa 

t) vidur) miestelio,. kur aplinkui ge- 

riausi javai auga. 

M. VVALENČIUS. 
P. O. Box 96, Hart, Mieli- 

VYKISKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs iiPCBaino bankeriai, bot mę? gVKrautuojHino Tamstai sučė* 

dymą o0% ant. Tamstos pinigų, nusiperkant, sau drabušius pas mus. 

Vyrama Ir vaikinu uis padarome ant orderio naujus siutus ir over- 
kotus nuo $30.00 iki C'GO.OO pusę kainos. Truputėli nešiotus i-iio, 
52G.OO Iki $(Jo.OO an. orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- 
•ne po $fG.ro ir brangiau. 

Naujas ir truputei} dčvfitng keline" nuo '31.00 lr brangiaua. 
Vaikų siutai $2.:,0 iki S7.F.0-. Skrynios Ir valyzal. 

S. G O R D O N 
1415 SOUTH HALSTED STRCET GHICAGO, IL«-. 

£toras atdaras kand'.ena ir vakarais Iki 9 vai. Suimtomis oatf 
atdaras iki 11 vai. vaki'f. Nedėldleniais— iki ** vai. vakare. 

Didele Lietuviška Krautuve. 
Užlaikau laikrodžių, žiedus, liraiualietus, ir kitus auksinius daiktus, ir vjsas 

kitas lietuviškas knygas, kaip dvasiškas taip ir svietiškas. Taįi>gį yra didelį* iš- 
sirinkimas gramafonų ir rekordg. Cia jianiinfsiu tik keljs: 

Columbia Grafanola 
tigščiati parodyta ant 
pavcislelto yra j>i- (įiatifi prekėje (o- 
lumliios išilrhtų in- 
strumentų. Turi ais- 

• )ilj ir svel'.i baisa 
ir grajina 10 ir 12 
coliuius recordus. 

KAINA $13.00 
(ohimbia Oia- 
funola, tokia, 
kaip ant pa- 
veikslo, yra an- 
tra pigisusia 
prekC j o. Kaina 

$30.00 

Kaina $45.00 

Keturi nusiminti, 
dant ne gali išgirsti 
taiso garsiausiu svie- 
tu artintų, kadangi 
jie ne atsilanko jti- 
itj gyvenimu vietoje. 
Nusipirk lito Gra- 
'anolą ii kurio Rali 
i ~f»i r-1 i visij artistų 
balsus koki; tik no- 
ri ir kada nori. 
'Irajina 10 ir 12 co- 
linius rtkordtts. 

Rekordų yra Visokių įvai- 
riausių lietuviškų. rus'tj, 
lenkiškų, angliškų ir t: t: 
Kaina po 75c. Kiekvienam 
pareikalavus pasiunčiu kala- 
liiiLM veltui: 

E 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis tęka. 
E 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kova. 
K 1169 Eina Karlas mto rubcžiaus ir Siuntė mane motinėlė 

3.150 Naujoji Gadynė. Painus. 
3624 Kur Upelis Ti-ka. Šienapjūtė. 
3625 Sudiev Lietuva. Miškas Ūžia. 
1626 Lelijos 2l«Maa. Ant Šešupės Kranto. 

Nauji Rekordui 
F. 3796 Eisiu Mamai pasakysiu ir l'.ernužėli nesvoliok: 
E 3799 Vilniaus Polka ir Tamsioji Naktis, valsas. 
E 3796 Kur Vėjau Pučia ir Esu Garsingas Vyras. 
E 3796 Jau kad aš Augau ir įla Nedčlėlę 

Norint pinigus galit prisiėst įskalno, arba užmokėti tavorr) prįjmant. 

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

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINES. 
(LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY) 

Archer and Kean Avenues. 

Mernorial Day 
ŠĮMET ATSIBUS DIDŽIAUSIAS APVAIKŠČIOSIMAS PAPUOŠIMO DIENOJ (Decoration Day) 

Ketverge, Gegužio-May 30, 1918 
Pradžia 9-tą valandą iš ryto. Prakalbos ant Kapinių io-tą valanda iš ryto. 

\ Ao vaikščiojime, dalyvaus Tautiškos ir Progresiviškos Draugijos, KJiubai, Kuopos ir visa 
f'rogręsiviška visuomenė, '"Biirutės" Choras, ir Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, Sarpalių Or- 
kestrą k vieni iš geriausių Lietuvių kalbėtojų. Ant šito 6 metų jubilCjaus, ]>rivalo visi Lietu- 
viai ir Lietuvaitės atsilankyti. U/kviečia rengimo KOMITETAS. 

S. DANTA, Kapinių Sekretorius, 812 Wcst igth Street, Chicago, Illinois. 

ATYD'A:—Važiuokite anksti, imant Archer Cicero karus iki City Limits, paskui Joliet 
Electric karus iki Lithuanian National Cemetery (l'eafy Grove). 

Svarbios Prakalbos 
Ant Tčmos 

Svieto Pabaiga Atėjo 
Milijonai Žmonių Nemirs 

Subatoj, Gegužio, 25, 1918 
SCFIOOL IIALL" Svetainėje. 

4758 So. Honore Str. — Didžiojoj Svet. 3 lubos 

Tovvn of Lake. 7:30 valanda vakare. 
ĮŽANGA VISIEMS DYKAI. 

VISUOMENĖS ATYDAI:—ŠĮ tėma yra labai 
svarbi ir pamokinanti, kad visi 'kurie gavo per- 
skaityti ŠĮ pranešimą butu naudinga tai girdyti 
iš "pradžios iki pabaigos. Ta yra kalbėtą įvai- 
riuose miestuose Amerikoj, anglų kalboj per 

Ne\v Yorko advdkatą, J. F. Rutherford, prezi- 
dentą Tarptautinio Biblijos Tyrinėtoju susi- 

vicnyjimo. Tikri darodymai bus duoti per Lie- 

tuvių "kalbėtoją S. Benecki. 

r W4R SAV1NGS STAMPS j 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNAiENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

Pirkite Kares Taupymo Ženklelius 
Suvienytų Valstijų Valdžios Paranka neša %% Procentą 

Jus galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Just; pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 

turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOSI 

Tai yra Jusu Priederme! Tnouii Sueėtilysit 
Gyvastis! Tuomi Laimes šia Karę! 

Vis ems žingeida žinoti 

APIE KARE 
Užsisik 1^ i o knygą, vardu: 

"VĖLIAVOS AKIVAIZDOJE" 
Nesenai išėjo iš spaudos gar- 

saus franeuzu rašėjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios rūšies kariškos ma- 

šinos. Apie vandens vagilių 
atliekamus darbus. Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- 
la kitus laivus apvagia juos 
ir visą turtą vežasi su savim 

į namus, kuriuos turi pasista- 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 
vena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą, 
Jus neisit gult iki neužbaigsite. 

Mylintieji skaityti, įgykite tą knygą, o Jus ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną kartą. 

Iškirpę kuponą, įdėkite į laišką su .doliariu, ir pasiųs- 
kite mums šiuo adressu: 

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

Čia pasiunčiu $ \v. ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; "Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 



VIETINES ŽINIOS, 
DARBININKŲ TARYBOS 

NARIAMS. 
"Naujienos," su j>. Grigaičiu 

priešakyj? parengė rezoliuciją pro- 
testo prieš Vdšitują ir prieš klc- 
rikalus-atžagareivius. Garsina ją 
savo laikraštyj ir turbūt duos už- 
tvirtinti Am. Liet. taip vadinamai 
Darbininku Tarybai laike suvažia- 

vimo, rengiamo gegužio 26 d. (tą 
pačią dieną, tarsi susitarus, rengia 
ir Lietuvos lenkai Cbicagoje mass- 

mitingą prieš Lietuvos neprtgul- 
mybę). 

Minėtas "Naujienų" protestas 
baigiasi sekančiais žodžiais: 

"Męs, Amerikos Lietuviai dar- 
bininkai, griežtai smerkiame tuos 

kaizerio bernus ir pranešame, kad 
k</vosime iki 'paskutiniosios su 

jais Į t. y. su "mūsų Atžagareiviais 
Lietuvoje ir Amerikoje|, idant 

apgynus Lietuvą nuo tKlerikališ- 
<ka i-'kaizeri-škos vergi j os." 

Rezoliucija NEI VIENU ŽO- 
DŽIU neužsimiena, kad jie kovo< 
už PILNAI N E PRIGLT>L\fIXGĄ 
LIETI VĄ. Pareikalauk i t griež- 
tai, kad >itic žodžiai butų rezoliu- 
cijom jdėti: "Męs reikalaujame 
Lietuvai pilnos laisvės ir griežtai 
kovosime už ^ilng. Lietuvos nepri- 
gulmybę." Pažiūrėsite tuomet, ką 
tie ponai pasakys. Jie su tuo ne- 

sutiks ir geriausiam atvėjyj pasiū- 
lys jums tiktai "apsisprendimą po 
karės." 

"Naujienų" rezoliuciją, kaip ro- 

dos, pagamino ne tiek noras už- 
tarti Lietuvą, kiek noras sutraš- 
kinti savo politiškus priešus — 

būdas pasekmingai ir bolševikų 
Riusijoj vartotas. 

"Ateities Žiedo" vakaras. Xe- 
dėlioje, gegužio 19 <1. 1918 m., 

jvyko vaflcaras Meldažio svetainėj. 
"Ateities Žiedo" vaikų draugijė- 
lės, kuri yra vedama p-iės S. Sta- 
niuliutės. 

Sulošė vaizdelj iš liaudies gy- 
venimo "Linksmos Dienos", para- 
šyta Grigonio. 

Veikalėlis sulošta gana gerai; 
ypač (pasižymėjo Julija Micevičiu- 

tė ir Stefanija Slaniuliutė. I'.et 

dainos daug geriau nusisekė, ne- 

gu lošimas. Mišrus choras iš apie 
50 vaikų sudainavo kelias liau iio- 

daineles gerai. 
\ iena mergaitė apie 10 metų 

amžiaus sudaina/o solo "()į 1 Mi- 

te, hute," ir sudainavo labai ge- 
rai. ir halsą turi gerokai stipru. 

Reikia pastebėti vieną d'alyką, 
tai tą, kad pas mus visados neva 

į pirmeiviai pasigauna tą, kas yra. 

[svetima: ar jis yra geras, ar blo- 

gas, ant Uf neatsižvelgia. Taip 
ir šiame vakarėlyje buvo štai kas: 
Išeina duetas (berniukas ir mer- 

gaitė), na ir užtraukia naują bol- 

ševikų hymną. Visi sustojo, va- 

dinas pagerbia, lyg tai butų Lie- 
tuvos ar Amerikos hymnai. 

Tame daug svarlx>> neimtu, jei- 
gu butų sudainuota ir Lietuvos 
hymnas, bet to nepadaryta, o tas 

parodo to vakarėlio rengėjų dva- 

sią. Kas lietuvius gali apeiti tok.- 
holšcvikų hymnas? 

Dažnai tenka buti ant mūsų 
radikalų vakarų ir kuomet gieda 
Lietuvos hymną, tai beveik pusė 
svetainės sėdi. 

Nors čia nekaltinu vedėjos, nes 

ji turėjo tai padaryti, kadangi mi- 
nėta draugijėlė yra po globa mo- 

terių "progresisčių." 
P-lei Staniuliutci reikia atiduo- 

ti kredką už tokio būrio vaiku 
sutvarkymą ir išmokinimą tai ne- 

lengvas darbas. 
Simas Gėlė. 

Susirinkimas. TMD. 22-05; kp. 
vaklyba šiuomi praneša, kud jo? 
mėnesinis susirinkimas atsibus šj 
ateinant] tiedėldicnj, gegužio 2U d.. 
Fello\vship Honsc svetainėj, I'31 
\V. 33rd f M., i-mą valandą j.oi 
piet. Kviečiama visus nariu.; pri-< 
bu t i ir nauju atsivesti. Kuopos 
susirinkimai visuomet bu va pa-j 
marginti programų iš kalbu, dok- 
lemacijų, muzikos, dainų ir 1.1. 

Visuomet ką nors naujo užgirs'te. 

DR. O, C. MEINE 
L»ENTlST\s 

OFISAS: K amp .31 Ir^So .H a 1 s t e d St. 
(fijvenmas tiri iptiekos.1. GHICiGO 

~ 

Koncertinu Išdirbystė 

Pearl Qucen Koncertina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Musų krautuvė—viena lš didžiausių Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. U/laikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gira- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertiniu geriau- 
siu, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyščių. Ba- 
alaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie pri- 
sius trijų centų krasą-ženklį gaus kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
j 4632 So. Ashland Ave., :: Chicago, 111. :: Teleplone Drover 7309 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valanda kas vakarai. 

Subalomi i r nediliomi 2 va', po pietij. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestis 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui liuoso laiko 

Tel. YARDS 1532 | 

Dr. J. KUL 
L'ctuvij gydytojas Ir Chirurgas 
3259 So. nal&tod SL, chlcago, 11L 

Gydo visokias llgaB moterių, vaiki) 
Ir vyrų. 3peciall£kal gydo liekančias, 
ožalsenėJufiiaB tr paBlaptlngiui vynj 
ilgas. 

j I (Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 
VIDUF5VAKARIŲ STEBU K Ll NGASI S GAMTOS K RAŠTAS. 

Afsidare nuo Gegužes linos iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Kelias 
C* 1 7 C I ikietas j trn ir alĮ.'-iI vie- 
V'» ■ lintėliai ti« -<iu keliu nu<> 

C.'liicago Archer Ave, ir (i- 
ceru Ave. Stoties ar Argo, 111. Chica- 
ro ir Joliet Klcktriniu Cieležinkeliu. 

Specialiai Būriai 
<^"1 p /\ ''kietas j ten ir atj-al tuo 

I J"%lfpnėiu keliu Iniriams iš jien- 
(|,,imiij (50) žmonių, ar 

daugiau. 
Elcktrikiniu ir Gariniu Keliu 
(T> C\ QTikietas j ten ir atgal se|>- 

Hj\ £, Qtint:idi*niais ir šventadieniais 
taipgi būriais i.š penkių 

ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis. 
Sitj žemo kelionės kailiu galima gauti 
vartojant paprasta tikietį į Joliet,t, ] 11. 
t". &■ A., A. T. &■ S. I''., ar C. K. 
I. & 1'. geležinkeliais. 

Koek Islantl turi paskirta traukinį iš 
Cliirago 7:30 vai. ryto ir 9:30 vai. ry- 
to: iš Knglewoodo 7:15 vai. ryto ir 
0:1 S vai. rvto, pasirkinlj Joliete, 111. 
H:.?0 ir 10:00 vai. ryto. 

Joliit:j apleidžia 9:05 vai. ryto ir 
! 0:» vai. ryto pasiekdamas Starveil 
Kock 11:00 vai. ryto ir 12:20 vai. dic- 
įlos. 

tirj/tant apleidžia Starved Rock 5:1 v 
vai. po pietų ir Kock Mand geležinke- 
11 ii priliuva t'liicagon 9:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Eks- 

kursijos 
C? A ft f) Trečiadieniais, šeštadieniais 
Jnfį.lJ! ir septintadieninis kas sijvat- 

tė nuo Gegužio 15 d. iki 
Rugsėjo 30 d. taipiri šventadieniais ir 

siilyg specialo susitaikymo. Vieno* die- 
nus keiionf'. Šešios valandos Kock r. 

Kreipkitės j Chicago Travel Hurcau, 
112 \\'est Adams St., Telephone Cen- 
.ral 3505. 

Archer Avc. Stotis. 
Norėdami nuvažiuoti j Archer Avc. 

Stotį, paimk pietų linkui einantį tram- 
vajų Stale gatve ar Archer Ave., pa- žymėto "ArcherCicero," ar persikell: 
ant šito tramvajaus nuo kiekvienos 
perkertamųjų linijų. 

Artesnėms Žinioms Rašyk: 
CHICAGO, OTTAVVA & PEORIA RY. 

JOLIBT, ILL., Arba Telefonuok McKinley 2795 

DYKAI PATRUKUSIEMS 
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao 

Kerri\. 'inga Visi Gyvenimą Nešiot Dovcrti Trusn 
Sis duosnon T" .Tinn yra pclnrytas p«r 

ifiradėji} stebu :li "visą dieną ir naktį" 
dirbančios mct i > kuri bus vartojama ati- 
taisymui ir susi., nimu't nusilpnojutiių mu- 

Bkuių ir nusikratymui skaudžių Trusu, bei 

"U" yra atsakančiai nutaikinta pi'luJksl- 
t<1 tokiam vartojimui, kad nulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidur iii dal's, kad 
pastarosios neiSsigvcrtų } lauko pusę. l'a- 
duakniiOH yra rezervuarai. Si-me rt'.ervua- 
re yra !'te'<ėtinni sausinantis ausitraukiinti* 

zz^ytrmam 
Mummromifi 
'i n narams 

MFMtl3nA0[/WMVT\ 
<^Z~<r05UUtlelH£ \ 

Y.PLZPAOPAO 
Patd mm mm 

ifRiį fi tmmmufs 
"909 rVMAPJtOCC*- 

muiYAfinjiD 

PLMOUUOn 
THBOUOH TU: j 
OPCNim 

rentai? pavojingų iiptratij'j, 
MOKĖT nekeikia 

Pirmiems 6000 ken- 
čiančių, kurie atsi- 
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti- 
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge- 
rai išmėgint juos. Jg:» 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimų I'la- 
pao nė dabar, nė vė- 
liaus. 

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Taip, nebevartok jj. Iš savo paties patyri- 
mo jųs žinote, kad 
Trus» vien tilt yra ne- 
atsakančiu ramsčiu 
jau nukrypusiai sie- 
nai. Ir tas gaišina 
jusų sveikatą, nes jia 

eriškadija kraujui 
jiuosai bėgiot, kodėl 
tad jųs turėtumėt jį 
dėvėt? fitai yra ge- 

ni euuvaias. nuip greit ūia ffietlilcaiai esti Ktine 
sušildytąjį. jl> ;>a;.i- 
loidža ir iii-ina pro 
mažą akylu tf, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
"O" ir yra au.ritau 
pc:* malas odoo sky- 
lute, kad sudiutinus 
nujilpnėjuaius musku- 
lu:: ir veikia ant už- 
darymo skjluči'.j. 

"K" yra tai ilrasis 
rr.Ar/.o-i'AD Kaiu-, 
kurto turi bul prili- 
pintas per hlphonc- 
liepa".'.cZ I". 1 tu'.j pa- 
vadinto frarr.e wor!c 
dalio iiro':uoja*t, 
k"d ii:vo r«ik».Hntrj 
Bt'yre::ii| ir paruoiit 
PI.Ai'AO-PAD. 
Krutink Tatai 
Mano Kastais 
Aš noriu jttmi pri- 

>"ix'yt r •* navo L: i- 
tais, ka.l jtjs taKic 
per:ralCt uuvo pairu- 

riauisis Kelias, Kurt JU1* rauto dykai urr.i-n'it. 
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 

Pirmas: Pirmiausia ir nvarbiausU eitkis I 
PLAl'AO-PADS yra neperstojamai lail:;t 
prie nusilpnintų muskulų Kydar.tj jt.iiso taip 
vadinamą Plapao, kuris yra Husimnž.i:ir,i pa- 
vidale ir paimtas drau;:e su ingrodientaij 
medikalos mases yra skirtas pudidi.nmui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskului iki pa- 
prastom jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet Kalite tikėties trūkio pranykimo. 

Antras: Pats būdamas padarytu limpan- 
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimu paduiikai- 
tę, yra pri rodęs, e;i>s svarbiu dalyku išnaiki- 
nime patrūkimo, ko Truss neguli padaryt. 

Šimtai jaunų ir sc:ių žmonių padarė pri- 
rietas prieS otlcicrius, kad l'LAPAO-PADS 
iteydė jų patrukimus, tuli i5 j;j turėjo uun- 
kias ir senas patrūkimo lisas. 
NUOLATINĖ DIEN0S-NAKTIE3 VT.ZKMĖ 

Pa«tel)ėt!nE ypatybe PLAPAO-PAD ttydy- 
mo yra ta. kad sulyrinamai ; labai trumpu 
aiką spluikomos pscckmč3. 

Tas yra todėl, kad veikmo yra ncpa!Lr> 
jnr.ti—nnktj ir dier.:j kiaurai per 'J* valiu- 
das. Nėra neparankumo, iiosmr.fmmo, nei 
skaudėjimo. Llar nimrt to įniiiucė-po-mir.u- 
tei, kuomet jųs atliekate dienos savo dar- 
bus—dani ir mierant SI stebuklinga gyduole 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
navija gyvybę ir stiprumu, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai utlikus jiemj pa- 
veitą užduoti—užlaikymo vidurių eavo vio- 
toje, be pogclbou truss, bei kitų jam panašiu. 

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA 
rrlnc?p2t», kuriuo pnsircmfnnt Plapso-Pnd 

veikia. srrili liut lencvai išr. !.notas, Įiat"n 
jant draugo einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti išilo-itynią. 

PLAPAO-PAD yra pnrinryta i5 gtipr'c:, V- 
citempiamos materijos "E", kuria yru j.rita 
kytas prie kuno krutėjimų ir visiško smagu- 
mo j| dėvėt. Jo viduriu yra 12mpc.iitij (no-h 
dauir skiriasi nuo limpančio plastorio), kad 
apsaugojus paduškaitę "Ii" nuo t>1ankiojlr~o 
i;' pasitraukimo nuo tam tikroj virtos. 

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galan, 
kuris prispaudžia sunykusius, nuaiipnSjunius 
muskulus, kad juos nulaikius puo via tolyn 
bcri.'linkimo. 

Kuomet silpni muskulai atecua tavo stip- 
rumą ir tari: rvm-.— 

Ir, Kopt.'.;.".:' :-i, 6!.audų, pavojingi iZ_I- 
.'eriimai p: k.st.'.— 

J r tas Lauud ncau^rJZtancl pra- 
nyksta— 

lr iųa r.trnusilo savo cmacuu:^, cyv-:r-į, 
energiją, stiprumą—• 

Ir jųs atradote ir jauCietc rcrtr.u visapu- 
siškai ir jiuų draugai patčmiju. jutų pauerė- i.mo pasirodytnr,— 

Tuomet jųj i;r.o»?tr, ksd ju-tj trukia yra 
porcalitaa ir jųs iirair.;*_i dtkavo-iio man 
ui Btlprų pararinlmi} priir.it DAUAIt ii ste- 
buklingi) uidyką iimO^humr,. 
1> ašy U šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyk) Išmėginimo. 
Pats ypatiSkr.i iimčirink jo vertę. N«sU|!>k 

pinigų, už Dykai Jšmčrinimų, l'lapao nieki 
jums nckaStuoja, apart to, jis juns gali 
p»jr.Ti;nt sveikatą, kuri dau^ vertesnė, nejfU 
žibantis auk-ias. Priimk ii dyksl "limėsl- nimij" iiądUn ir ji;s bu. i te linksmi. kul til: 
gyversltc, pasinaudoję 6ia proua. R įžykit.; 
atvirutę, ar! a ttpildykite kuponą ilcndien ir 
grįžtančia kresa j:ji nplr.ifcy-ite ijir.š.'ln!- 
mui dykai IMapao ru pKdičku Mr. Stuart'o 
•i.S pualapii} knygutę u\.'.Q pitrukiirm, talpi- 
nančią inforir.r.oljaa upic budą, kurj buvo 
apdovanota.) auksinio niedaliumi L y ne ir «u 
diplomo Crrnd Prix Paryžiuje, kuris bu> 
rankose kiekvieno kenčiančio r.uo iio bai- 
saus uigavimo. Jci-u jųs turito patrukusį 
draugą, pualtykito jam aide šį didelį pasiū- 
lymą. 

5,000 sksityto'ii r*'-2j ea-it E| iS-nėginimn, črknū At-ili'-' i;nc.3, yra žinnr.'.a, bii< \» :• 
v:r5:jantis. Kad netapt apviltu, riūykUo 
DA'JAR. 

i SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIE IM 
PLAPAO LABORATORIES, Inc. 

Jllock 2" 18 St. Louis, Mo. 
Dykai Ijmčr'nimui Plnpno ir Mr. Sfuarto 

Knyga apie I'ulrukimuj. 

Vardca 

Adresas 
Grįžtanti krasa atni-« dykai Sime?. Plapao 

Tclcplica* Ytrtf* CS34 

Dr. P. G. Wiegner 
PrilioiBi valandos: nuo S iki 1211 ryto 

Ir ou* 7 Iki 9 vtkar* 

3325 S. Halsted Si. Chlcajo, III. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai 

69 W. \Vashlngton Street 
Rooms 1008-1009, TtL C«atril 2579 

3214 So. Haljtfd St., Td. YirJi 7271 
• CHICAGO, ILU*^ % 

K^-tik prasidėjęs gyventojas prie Phelps 
apielinkės. 

Dabar yra geriausias laikas pirkti ukę. 
nes dabar ūkininkai naudojasi iš priežas- 
ties kares augštų kainų ant maisto, ir 
naudosis dar daugiau po kares. 

Pirkite ukę didžiausioje lietuvių kolonijoje visoje Wis- 
consin valstijoje, prie gražiaus miestelio Phelps. 

I 

Nereikia daug turto pradėjimui tokios ūkės. 

Dabar yra laikas naudoties pakol dar ta o iš senai šutau 
pyti centai nėra atimti nuo tavęs del to brangaus miesto pra- 
gyvenimo. 

Žmogus mano, kad jis dabar uždirba du syk tiek dau- 
giau, negu keli metai atgal, tai jis mano, kad sutaupys du syk 
tiek daugiau, negu pirma. 

Bet ar jus žinote, kad dabar jums kaštuoja tris ar keturi.-; 
syk tiek daugiau pragyvenimas dabar negu pirma, ir jus nė 
nejusite kaip jusų tie sutaupyti centai bus išeikvoti ant to. 

Bet žiūrėk į ateitį kas bus po karės, kada parvažiuos ka- 
reiviai iš kitų kraštų, kur dabar Amerikos visi jauni darbi- 
ninkai kariauja, dabar, jie yra išsiųsti į '.isas pasaulio dalis, 
tada kada parvažuos milijonai vyrų, kurie yra tvirti kai ąžuo- 
lai, tada kada nustos durnai rukę iš kaminų, kur dabar dirba 
amunicijas, kur dirba laivus, kur dirba orlaivius, ir visi tie 
fabrikai kur dabar dirba visokius daiktus del šios didelės ka- 
rės, kiek tai žmonių bus be darbo. 

Juk jiems ir reikės darbo, ir tąsyk bus daugiau darbinin- 
kų negu jų reiks, ir tada bus algos numuštos, ateis laikas ne- 

užilgo, kad darbininkas prašys darbo verkdamas. Bet nelauk 
tos dienos kada tau reiks prašyti kito, kad susimylėtų ant ta- 
vęs ir tavo šeimynos, bet atvažiuok čia kur tavo maistas yra 
užtikrintas ar blogam ar geram laike. 

Lietuviai senuoliai pasakoja, kad bus pasaulio sumišimai, 
ir dabar tas atėjo. Bet dabar žmonės kalba, kad bus didelis 
vargas ir badavimas dideliuose miestuose, bet to nereikia nė 
abeiot. nes kožnas permato tą dalyką aiškiai, kad neužilgo 
tas įvyks. 

Bulvės ant naujai pradėtos ūkės. 

ATVAŽIUOKITE IR IERSITIKRINKITE PATS SAVĘS 
Del platesniu žinių kreipkitės antrašu 

SANBORN LAND CO. 
DEPT. O. PHELPS, WISCONSIN. 

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius. 

Tai žmogau nemiegOK aaDar paitoi um progą, neauaeiiuis. 

diena iš dienos, bet veik tuojau, pakol dar nėra pervėlu. Bet 

paskui bus pervėlu ir ant gero kelio ateit, kada žemės kainos 
bus pakilę ir jusų sučėdyti centai bus išeikvoti. 

Sanborn Žemės Kompanija duoda Jums gerą progą pra- 
dėt, mes duodame jums kad ir su maža suma pinigų prasidėti, 
jus galite pirkti žemę nuo Sanborn žemės Kompanijos ant 

lengvų išlygų, taip kaip jums yra parankiau, jus galite mokė- 
ti už tą ukę kožną mėnesi, kožną antrą mėnesį, ar vieną syki 
ant metų, taip kad žemė pati mokasi už save, tiktai jus pri- 
dedate savo darbą, o po kelių metų žemė lieka jusų loena, taip 
kaip kad gauta už dyką. 

Musų žemė yra prie gražaus miestelio PHELPS, miestelis 
yra ant kranto ežero, prie geros transportacijos, kur North- 
-Western Linija išveža tūkstančiai vagonų ūkės produktų kož- 
ną metą iš apielinkių ūkių, kur ūkininkai padaro milžiniškus 
pinigus. Miestelyje yra keletas fabrikų, taip kad žmogus žie- 
mos laike norėdamas dirbti gali gauti sau darbą. 

Mes turime 30,000 akrų žemės aplink augščiaus minėtą 
miestelį, turime ūkių gražiai išdirbtų su triobomis, sodais, gy- 
vuliais ir visokiais ūkės reikalams įtaisymais, ir turime žemės 
kurias galima lengvai nuvalyti, nes tiktai yra apaugus ma- 
žais krūmeliais. 

Musų žemė yra prie upelių, ežerų ir labai gražioj vietoj, ir 
jau yra gerokai apgyventa gerų lietuviškų šeimynų, ir yra 
visi užganėdinti, nes musų visa žemė yra labai derlinga, dėlto 
užtikriname ir jus užganėdinti. 

Sanborn žemės Kompanija taiposgi priima ir Laisvės 
Bondsus (Liberty Bonds) kaip dalį mokesčio už ukę. 
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