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Amerikonai Paima 
500 Belaisviu. 

Austrai prisipažįsta prie 
nelaimės. — Nustojo apie 

100,000 Italijoj. 

Kcrenskis atvyksta Amerikon. — 

Gandai apie caro užmušimą nepasi- 
tvirtina.—Nauja karė sale Finlandijos. 

Cecho-Slovakų armija Francuzijoj. 
I.—Truc tranalation filed with the (>n*,tmister at Chieago, III., on 3rd įlay of Jcly, 

as require<l hy the acl oi Octrher 61 v 17. 

AMERIKONAI LAIMI MUŠĮ PRT MARNOS. 

Paryžius, liepom 3 d.—Amerikonai užgriabv kaimą \*aux, di- 
deli šmotą vieškelio į vakarus nuo Chateau Tliierry ir du miškeliu. 
Išviso Amerikonai paėmė 500 belaisvi į si. 7 aficierais ir pastū- 
mėjo savo liniją >pusy mylios pirmyn ant 2 myliu fronto. Vo- 
ki eoi; i kelis syk koutr-atakavo, bet perniek. Francuzų artilerija 
gelbėjo šitam atakc. 

i—True translation filcd wjih ilie jH>#tma>ter at Chicago, UI., on Jrd tlay of July, 
101X, as re<|Uired hy liir t of <>r»«!»cr 6K\7. 

DAUGIAUS MILIJONO AMERIKONŲ FRANCUZIJOJ. 
VVashinąton, D. C liepos 3 d.—Daugiaus ne^u milijonas 

Amerikos ka.iumenės jau yra išsiųsta Francuzijon. Tikras skait- 
lius yra 1,01 <>, 115 vyrų, tame tarpe apie 700,000 kariaujančių spč- 
kų gi likusie mcregiuliarikoj tarnystoj. Gen. \Vood pasakė, kad 
iki sausio 1 d. 1919 m. Amerika turės uniiormoje 4,000,030 vyrų. 

3—True tnu.ilation filed wit!i tlie pos(m.i<,tei 
*t Chicago, III., un Jrtl tlay o f July, 
1918, as re<|iiir<<l l>y thc act of Octrber 6 

1917. 

GANDAI APIE CARO 

UŽMUŠIMĄ. 

Pereitą savaitę, kaip iš gausy- 
bės rago, pasipylė visoki gan- 
dai apie ex-caro ir caruko nu- 

žudymą; apie tai, buk kazokai 

su pageiba vokiškos kariunie- 
nės užėmė Maskvą ir nuvertė 

bolševikiną; buk Leninas ir Troc- 

kis pabėgo; buk Rusijoj sugrą- 
žinta inomarchija ir buk caru ta- 

po apšauktas Didis Kunigaikštis 
Nikalojus, buvusis pirmiaus vy- 
riausiu rusiškų armijų vadu. 

Visi šitie gandai ipaėjo u jvai- 
rių vokiškų šaltinų, per Daniją, 
Švediją ir Šveicariją bei Hol- 

'indiją. 
Jų teisingumas iki šiolei nepa- 

sitvirtino ir todėl manoma, kad 

Vokietija juos tyčiai paleido, 
idant sumaišyti talkininkams 
mintis šiuo laiku, kada Ameri- 
ka su k»tais talkininkais rengia- 
si stoti pagelbon Rusijai jeigu 
ne kariška jiega, tai bent me- 

džiagišku ir rpinigišku budu. 

Amerika siunčia Rusijon di- 

delę komisiją, kuri nuodugniai 
ištirs Rfuisijos dabartinį padėjimą 
ir pažiūrės, kuomi ir kaip Rusi- 

jai galima pagelbėti, idant ji vi- 

sai nepatektij j vokiečių rankas. 

Liepos [ d. Prezidentas \Vil- 

son laikys dtdžią kalbą, kurirvn 

yra užkviesti visų talkinir.1:ii 
am!)a:,a:(oriai, ir kurioj, kaip ti- 
kimasi. jis tars labai svarbu žo- 

di kaslink Rusijos ir kasl:nk 
Rvt:nės Europos tautų padėjimo 
abclnai. 

Tikimasi, kad šitoj prakalboj 
Prezidentas išreikš savo nuomo- 

nę ir kaslink Lietuvos. 

[ Plačias apie tai žinias pa- 
duosime sekančiame numeryje.] 

t Truc tr.inslatinn filcd \vith thc jiost.nastei 
.it C.'hicaKo, III., on 3ril (lay of July, 
191 S, as ren'.iired by tlie act of Octobcr 6 
1917. 

ATSKIRA AMERIKONŲ AR- 

MIJA GINA FRONTĄ. 
Washington, D. C. Karės de- 

partamentas leidžia paskelbti, ka 

pilnas Amerikoniškas korpusas 
susidedantis iŠ 220,000 (?) v;rų 

| apėmė ir gina dalj fronto Pran- 
cūzijoj. Šita Amerikoniška armija 

|?tovi Chateau Thierry sektore 
arciausiame nuo Paryžiaus miesto 

Šia armija (laikraščiai jį vadini 
korpusu), vadovauja gen. majora. 

! I lunter Liggett, kuris, turini t bu.' 
paKeltas j general-leitenanto ran- 

gą. Korpusas susideda iš šešii 
divizijų, iš kurių keturios yra ko- 
vajančios, o vi rezervinės: prii 
jų yra reikalingas skaitlius artileri- 
jos ir kitų rusių kariumenės. 

• Iš patikėtinų šaltinių sužinota 
kad j šį pirmą pilną amerikonišku 
korpusą jt-ina Pirmoji, Antroji ir 

Trečioji divizijos (iš reguliarėf 
S. V. kariumenės). Divizijomis 
komanduoja iš eilės general-majo- 
į'ai: Rol>ert L. Bullard (i-ma), 
Owan Bundy (2-ra) ir Joseph T. 
Dickman (3-eia). 

! Tikimasi, kad oficialia Ameri- 
kos karės departamento praneši- 
mus pažymės 4 d. liepos apvaik- 
ščiojim.-į paskelbimu, jog iki tam 

laikui Francuzijon bus jau pasiųs- 
ta daugiau negu milijonas Ame- 
rikos kariumenės. 

Pranešimas, kad amerikonų ka- 

riumenė stiipriai stovi stu francu- 
zais -prie Chateau Thierry, turi 

ypatingą *varbą dar ir tuo, kad 

patėmyta, jog vokiečiai traukia 
didelę galybę kariumenės ir kanuo- 

lių kaip sykis .priešais šitą sektorą 
ir talkininkų cxpertai pranašauja, 
kad šitoj vietoj kaizeris mčgins 
netrukus daryti dklžiausj smūgį,' 
idant čia perlaužti talkininkų lini- 
jas ir pasiekti Paryžiaus pirma 
negu Amerikos jiega atvyks Fi'an- 
euzijon. 

5—True translation filcd with tlic postmaster 
rtt chicago, 111., on .Ird day <>f July, 
1918, *i rccinircd l>y tllc act of O'-to'ucr 6. 
1917. 

AUSTRIJA PRISIPAŽĮSTA 
PRIE SUMUŠIMO. 

Amsterdamas, birželio 30 <1. 
Dr. Alexander VVekerle, Yengri- 
jos premicras, sukėlė sensaciją 
parliatnente pereitą subatą, knio- 
inet jis padarė pranešimą apie 
austro-vengrų nuostolius laike 
paskutinio austrų ofensv vo ant 
italu fronto. 

Telegramas iš Budapešto pra- 
reša, kad premicras pasakė, jog 
laike paskutinių dienų gąsdinan- 
ti gandai yra platinami kaslink 
nuostolių. Šitie gandai, sakė jis, 
yra didžiai perdėti. 

Ajlistro-vengriškos armijos, sa- 

kė jis, turėjo but atitrauktos 11110 
Piave fronto, idant sučėdyti gy- 
vastis, nes hutu lvivvę dideli nuo- Į 
stoliai, jeigu armijos luitų laikę 
t«? liniją. 

"liet kaip dideli yra mūsų nuo- 

stoliai P'*—užklausė atstovas Zlim-1 
sky, pertraukdamas premierą. 

"Skaitlius belaisvėn pakliuvu- 
sių—atsakė -premjeras,—buvo ne- 

senai ]>aduotas ant 18,000, bet 
aš turini tai pataisyti. IštikrųjųJ 
italai paėmė 12,000 belaisviu, | 
kuomet 50,000 italų pakliuvo Į 
musų rankai. 

"Esant ofensyvui ir pasitrau-j 
kiinui, šita skaitlinė negali but} 
skaitoma daug perdidelė. Daug 
liudesni yra nuostoliai, kuriuos Į 
męs turime užmiuštais, sužeistais! 
ir ligotiiais,—daugiausiai ligo- 
niais. Laike, dešimto ir vienuo- 
Hkto italų ofensyvo (kuomet ita- 
lai buvo Austrijoj išilgai upės 
Isonzo) męs m u stojome nuo 80,- 
000 iki 100,000 vyrų. Dabar 
vienok musų nuostoliai ir-gi pa- 
našus,—apie 100,000 vyrų." 

Parliamento bute kilo didelis Į 
sujudimas, šituos žodžius išgir-j 
lus. 

"Gandai taipgi eina—tęsė t<>- 

liaus įpremieras,—buk šiame n t s i 
tikime vengrų kariumenės buvo 
paimta labai daug ir kad nuo- 

stoliai krito vien ant jų. Todėl 
aš turiu nurodyti, kad laike šito 
ofenr.yvo dalyvavo 33 vengriški 
pulkai ir 37 austru pulkai, arba 
47$ vengrų ir 53% austrų." 

—'flrur transUtion filed ujtli the po tma k-: 
.it Chicagn, 111., on ,?rd dc v ol Inlv 
I91R, u recĮiiirrd by thc act of Oitobcr (. 
1917. 

KERENSKIS LONDONE 
ATVYKS AMERIKON. 

Londonas, birželio 27 d. 
Alex. Kerenskis, buv.usis Rusijos 
premieras, vakar pasakė Britani 
jos Darbo Tarybai, kad Rusija 
yra pasirišusi atnaujinti kary 
prieš Vokietiją. 

"Aš tikiu, aš esu ištikro persi- 
tikrinus — saike jis, — kad Ru- 
sijos žmonės iretrukus prisidės 
prie jųsų kovoje už laisvę. 

"Aš ti'k-ką atvykau čia tiesiog 
iš Maskvos, — sakė Kcrcnskis— 
ir mano, kaipo socialisto, parei 
ga yra pasakyti jums, ka 1 Rusi- 
jos žmonės, Rusijos demokratija 
ikovoja prieš tiraniją. 

"Rusija dabar yra kaiip tas stip- 
rus vyras, kuris sveiksta iš Sun- 

kios ligos. Jis yra sveikesnis negu 
kada nors pirma lxrvo. \ iškas 
ko ji reikalauja, tai p'aramos i- 

šalies. Ji nenori įšikišimo j savo 

vidurinius reikalus. Ji reikalauja 
ekonominės ir finansinės pagcl- 
bos." 

Kerenskis atvyko •Londonan 

penkias dienas tam atgal ir tu- 

rėjo čia pasikalbėjimu su žymiai? 
rusais ir Anglijos valdiniir.ikai.* 
•kasi ink suteikimo pagelbos Ru- 

sijai. 
Kerenskis iš čia vyks Ameri- 

kon. Jis žada išplaukti bėgyje 
,sekančiu io dienų. Anglijon jis 
'atvyko niekam, apart valdžios, 

apie tai nežinant. 
Kerenskio pasirodymas Bri- 

.tainijos Darbo Taryboje buvo vi- 
sai netikėtas,. Kuomet iArthur 

Ilenderson, ininisteris ho portfe- 
lio l'ritanijos ikariškoj taryboj ir 
l.u: \ tįsis darbi n i'ii'kų lyderis, per- 

istatė ji tarybai, KcrcnsJkis kai- 

į bėjo rušiskai, o jo kalbą vertė 
nn^lu ikalbon vertikas. 

l'abai.yoj Kerenskio įkalbos bu- 
vo kilusi pusėtina betvarkė. V ie- 
nas delegatas užklausė pirmsė- 
d/.io, kokia yra priežastis, kad 
Kerensikis čia pasirodė ir ką jis 
atstovauja. Pirnisėdis ats.akė, kad 
jis nežino. 

"Męs nenorime čia jokiu val- 
džios "pasiuntinių" — sušuko* 
lasai delegatas, "jeigu Kerens- 
k i 11 i valia čia pasirodyti, tai ko- 
dėl nevalia Jroclstrai?" 

I' i c t e r J. Toelstra yra holan- 
lietis socialistas, kuriam nepave- 

lyta atvykti Anglijon ir atlankyt 
Darbo konferenciją. Konferenci- 
jos pirmininkas tuomet pasakė 
kad toks užklausimas, esant kon- 

ferencijoj "tokiam žymiam džen- 
telnionui kaip Kerenskis" yra 
tik Įžeidimas, bet begėdystė. Po 
to kilo betvarkė, nes delegatas 
atsisakė pasiduoti pimęėdžiui, po 
ko susirinkimas vienbalsiai užgy- 
rė rezoliuciją., pasiremiant kuria 
minėtas delegatas ta<po iš konfe- 
rencijos prašalintas. 

Kerenskis Sveikina Ameriką. 
Londonas, birželio 28d. — "Aš 

"su liudininku, kad Rusijos žmo- 
nės niekados nepripažins Lietu- 
vių-Brastos sutarties, kuri r.'.vt- 

renkė Rusiją j sunaikinimo pra- 
pulti," — pasakė Alex. Kerens- 
kis Anglijos darbininkų konfe- 
rencijoj. 

"Aš skaitau lolševikus kaize- 
rio "pieškomis" — sakė jis to- 

liaus. "Rusija nustojo beveik vi- 
sos savo laisvės, kurią ji įgyjo 
per revoliuciją. Ji sugrįžo atgal 
prie carizmo" Į-bolševikizma® 
sunaikino visą laisvę |. 

Kcreiiskis pasiuntė sekantį pa- 
sveikinimo telegramą Amerikai: 

"Rusija tikisi pilnos paramos 
■ iiio Amerikos šioje tragiškoj i 

svarbiausioj savo valandoj. Aš ne- 

daliu dabar pasakai, kokiu budti 
Atverika gali geriausiai Rusija' 
pagelbėti. Aš atvykstu išaiškint' 
ums Ru 'įo:; padėjimą. Aš tikiuos 
tai padaryti netrukus." 

Parbiniku kongresas pasidavė 
Kercnskiui, kuomet jis pasirodė 
ant platformos pabaigoj ilgos j>o 
pietinės sesijos, laike kurios pu 
sėtinai stiprus jausmas buvo ap- 
sireiškęs prieš Kerenskį. Jam pa- 
sirodžius, opozicija prieš jj visa' 
išnyko ir pirm negu jis užbaigė 
savo prakalbą, jam padaryta didelė 
ovacija. 1 

7 True tran.-lation filcd With thc postmastcr 
at Chicagn, III., 011 3rd day of July, 
at Chicago, III., on 19th day oi lutu 
1917. 

BOCKAREVA PRAŠO KA- 
RIUMENĖS RUSIJAI. 

Washington, D. C., birželio 
.^o d.—P-ia Bočkarcva, vadas 
garsaus rusu moterių "Mirties 
Batalijono," esanti dabar Wash- 
ingtone, rūpinasi, idant jos pra- 
-vnias -pagelibos Rusijai 'butų iš- 
pildytas. Ji prašo, kad talkinin- 
kai pasiustu Rusijon 100,000 ka- 
riumenčs iš amerikonų, anglų, 
f r n ncuzų ir japoniečių ir kad to- 
ji armija butų pradžia susitvė- 
rimui naujos uisiškos armijos iš 
r.000,000 vyrų. Ji mano, kad to- 
kia rusiška armija letvgvai susi- 
tvertu kovai prieš vokiečius. 

Ji apsiima «pati vesti šitą ar- 

miją, nc kaipo kariškas jos va- 

das, bet kaipo užtikrinimą Rusi- 
jos žmonėms apie talkininkų ge- 
rus norus sulyg Rusijos. 

Sakoma, kari ttačkarevos pasi- 
ryžimą. idant talkininkai kariš- 
ku buclu įsikištų Rusijon, remia 
vadai talkininkų valdžių ir ji ti- 
kisi, kad jai pasiseks įtikinti 
•prezidentą \Yilsoną, kad siunti- 
mas Rusijon ekonomiškos ir me- 

džiagiškos pagelbos be kariškų 

Ijicgų nepadarytų Rusijai nieko 
gero, o sustiprintų tenai vokie- 
čius. i 

J eigai nepasiseks prikalbinti 
talkininkų duoti Rusijai karišką 
nageliui, tai Hočkareva sako, kad 
ji grįž Rusijon ir pasakys Rusi- 
jos žmonėms, jog ji maldavo 
pagelbos, bet perniek ir kad to- 
dėl talkininkai nėra geresni Ru- 
sijos draugai už vokiečius. Ji sa- 

koj kad talki niurkti armiją su 

džiaugsmu sutiktų rusų kaimie- 
čiai ir kareiviai. 

8—Truc trasslation filed with thc postniaster 
«t Chicago, III., 011 3rd day of July, 
1918, as rvquire(l liy thc act of Octeber 
•917. 

RUSŲ LAIVAI KOVOJA 
TARP SAVĘS. 

Į Amsterdamas, birželio 29 d.— 
1 Rusu d r c d/naiU' tas (didžiau- 

sis mūšio laivas), kuris tapo bol- 
ševikų perkrikštytas vardu S v o- 

b o d n a j a R o s s i j a iš seno- 

viško savo vardo Imperatri- 
ca Ekatcrina II, tapo 1111- 

skandytas; taipgi nuskendo ir 
keletas įlaivų "11 a i k i n t o j ų" 
laike mūšio tarp rusiškų laivų 
Juodose jūrėse. 

Apie tai pasakoja pusiau-ofi- 
cialč žinia iš Berlino ir paaiški- 
na, kad laike šio mūšio laivų 
jūreiviai po kelis sykius mainė 
prisiegą, pereidami tai vienon, tai 
kiton paisė n. 

Sivlyg šitos žinios visas rusų 
Juodųjų jūrių laivynas, yra da- 
bar Sevastopolyj (Kryme) <po 
vokiška kontrole ir tinka kariš- 
kiems tikslams. 

9—Truc translation filnl with thr postmastrr 
■•t Cliicago, III., on 3rrl <lay <>f July, 
1918, as reijuircd by >he act of Octobrr 6 
19!7. 

SMARKUS ANGLAS. 

Londonas, birželio 3t> d.—Se- 
novėje, kaip skaitome istorijoj, 
buta smarkių ricierių-kareivių. 
Netrūksta jų ir šiose dienose. 
Štai, (pavyzdžiui, aprašymas mc- 

paprasto žygio paprasto anglų 
kareivio vardu Beesley, kuris ne- 

senai gavo Viktorijos (kryžių už 
savo atsižymėjimą. 

Kuomet visi aficierai ir pa- 
aficierai jo "kompanijoj" (rotoj) 
tapo užmušti laike atalko, Bees- 
ley apėmė savo (kompanijos ko- 
mandą. Vesdamas kareivius 
ataikain, jis mžėmė vieną priešo 
poziciją pats vienas, užmušė dili 
vokiečiu 'prie jų kulkasvaidžio. 
o po to užmušė aficierą, kuris 

mėgino kanuolę iššauti. Po to 

trjs 'kiti aficierai iššoko iš duo- 
bės. Jie mėgino sunaikinti žem- 

lapi, kuris parodo vokiškas po- 
zicijas. Beesley imušovė vieną, 
sugriebė žemlapį ir paėmė ne- 

laisvėn ikitus du aficienit. Ne- 

trukus dar keturi aficierai pa- 
sirodė. Juos Beesley nuginkla- 
vo ir nusiuntė užpakalin kaipo 
belaisvius. 

Kuomet 'priešas pradėjo trauk- 
tis atgal, draugas atsitempė kul- 
kasvaidj. Beesley sunaiudojo ši- 

tą kanuolę, paleisdamas iš jos 
šuvius paskui bėgančius vokie- 
čius. Per keturias valandas 
Beesley su savo draugu, po 
smarkia vokiečių ugnim, laikė ši- 

tą .poziciją. Vokiečiai po to 

kontr-atakavo ir Beesiley'o drau- 
gas tapo sužeistas. Beesley, ne- 

paisydamas to, pylė iš savo kul- 
kasvaidžio ugnį be paliovos ir 

laikė vokiečiais nuo savo pozici- 
jos atokiai, pakol vokiečiai galų- 
gale nepaėmė anglų pozicijos j 
kairę mto Beesley. 

Bet Becslcy ir tuomet pasi- 
duoti nemanė. Jis susilaukė, 
kol nesutemo ir tik tuomet jis 
•pasitraukė atgal j savo pulko li- 

nijas, parsigabendamas sykiu ne 

tik savo sužeistu draugą, bet ir 
kulkasvaidj. Po to Beesley vėl 
pasistatė savo kulkasvaidj ir šau- 
dė patol, pakol vokiečių kontr- 
atakas visai nepasiliovė. 

(Tąsa ant 2-ro įpusl., 2-roj špal.) 

Dienraščio Reikaluose. 

Liepos inčnesyj liepos žydi. 
Ar pražydės mūsų dienraštis? 
Paskutinis, vyrai, mėnuo! Pa- 
siskubrnfcim sudėti reikalingus 
dienraščiui šėrus ilki i d. rug- 
pjučio. ;Vieno šėro kaina yra tik 
io doliarių. 

* * t 

Kai <lienraščio nesuorganizuo- 
sim, tai išrodysim, kai tie aus- 

trai, ką didelį ataką pradėjo, o 

paskui patjs muro italų ikailin ga- 
vo 

Pradėję darbą su dienraščiu, 
turim jj suorganizuoti. Kitaip 
tautiečių priešai plieks mums 

kailį per visą amžių. 
* * 

Vasaros 'karščiuose sunku yra 
dir'bti. Bet yra lengva pasiimti 
nors vieną šėrą dienraščio su- 
tvėrimui. 

,1* * 

Daugelis lietuvių-kareivių yra 
prisiuntę .po dešimtinę už dien- 
raščio šėrus. Jie žino geriausiai, 
'kad Lietuvos laisvės iškovoji- 
me ivienas dienraštis ženklina 
daugiau negu keletas baterijų 
kanuolių. 

* * 

Dųi Su Savo Plyta! 
Kanadiečiai yra "vajauni" vy- 

rai—tą jie jau nesyfcj parodė. 
Stai, ką mums Tašo p. Ignotas 
Petruškevičius iš Sprįn'gfield 
Minės, iš Nova Scotia, Kanadoj: 

"Gavau aš "Lietuvos" dien- 
raščio organizavimo komiteto 
laišką ir su knygute. Viską .per- 
skaitęs, aš matau, kad ta- 
ni istos didelį darbą esate pradė- 
ję. nes budavojate dienraščio 
tvirtovę. Gal neturite užtekti- 
nai darbini nikų, o gal nekurie 
jau ir pailsę, o čia matau jau 
mažai laiko yra likę—tiktai mė- 
nesis,—tai turime visi skubyt. 

"Kas tik gyvas ir (kiek kas 
pikeliam—kas plytą, kas dvi ir 
daugiau pakelia—ir dui prie ši- 
tos dienraščio tvirtovės ni'žbaigi- 
mo!... 

"Kai skruzdės visi subruskim. 
kožnas po ša/pelio įpridėkim, tai 
kad išfbudavosim dienraščio tvir- 
tovę, tai net miela bus žiūrėti. 
Šita dienraščio tvirtovė gins mus 

ir musų Lietuvos laisvę niuo vi- 
sokių priešų užpuolimų. 

"Aš neesu labai drūtas, daug 
plytų nepanešu, o vėl iš Kana- 
dos ir kelias man yra tolimas, 
tai aš nors siu viena 'plyta pri- 
sidėsiu prie tos dienraščio tvir- 
tovės pastatymo ir štai siunčiu 
>avo dešimtinę už vieną dien- 
raščio šėrą. 

"Mieli broliai ir sesers! Ne- 
būkim taip susnudę ir apsileidę. 
Dėkim visi nors po vieną plytą, 
imkim visi nors po vieną dien- 
raščio šėrą, tai darbas bus tuo- 

jaus pabaigtas." 
Ignas Petruškevičius. 

P-as Petruškevičius ine tik 
dienraščiu rūpinasi. Jis taipgi 
ir Lietuvos neprigulmybės nepa- 
miršta. ir Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondui sykiu penkinę pri- 
siuntė, kas parodo, Ikad kai vy- 
ras geras, tai geras prie visko, 
o kai kitas netikęs, tai neti- 
kęs inei kaikšČiui bačką užkitn- 

Gali Buti "Gevalt."' 
Kuomet "Lietuvoje" nesenai 

pasirodė pranešimas, kad būry? 
nevvphiladelphiečių užsirašė sau 

šėrų naujam dienraščiui, tai sc- 

nasai klebonas gavo tokio įkvė- 
pimo, kad inet ipasiėmė "Lietuvą" 
su savim ant ambonos ir vi- 
siems "Urbi et orbi" iperskaitė 
šėr Inkų vardus. 

Ne\v •philadeiphiečiai dabar 
prisiunčia čekį ant $90.00 už de- 

vynis šėrus "Lietuvos" naiujam 
dienraščiui ir tikisi, kad "fade- 

ris" 'Augustaitis ir Mahanojaus 

parapijoj būdamas juos gražiai 
pagarbins, nes kitaip jie butų 
labai nusiminę ir apsivylę. 

Šeru dienraščiui paėmė sekan- 
čiai: A. Bulotienė ir S. Bulota 
po tris, Julius Klimaitis, Kaz. 
Grigaliūnas ir Ant. Jakaitis po 
vieną—išviso Syo.oo už devynis 
šėrus. 

Kitą bunčių, kaip mums pra- 
nešama, žada neužiilgio "atšip- 
tuoti." 

* ^ 

Čiela Šimtinė. 
Čiela šimtinė doliarių atidun- 

dėjo iš Clcvelando pereitą pane- 
dėlj—ir tik nuo dviejų ypatų. 

P-lė Ag. Aksomaičiutė, gera 
ir (prakilni tautietė iš Cleveland, 
daro sarmatą ne vienam tauti- 
ninkui. kuris išpūtęs krutinę kai 
koplyčią, giriasi ir didžiuojasi, 
kad jis esąs geras tautietis, bet 
ant tautišku darbu yra šykštus. 

Štai ji paėmė čielą penkinę Še- 
rų ir prisiuntė $50.00 "Lietuvos" 
dienraščiui. Jeigu mergina tai 
gali padaryti,—o ji tik akute 
primerkė ir nei ne susiraukė nuo 

šitos naštos,—tai ką gali vyrai 
padaryti ? 

P-lė Aksomaičiutė laiko augš- 
čiausią iki šiolei vietą tarp gra- 
žiosios lyties šėrininkų, kurių 
jau yra pusėtinas būrelis prisi- 
dėjęs. 

P-as J. P. Garnius, žinomas 
tarp Clcvelando lietuvių tautie- 
tis, yra kitas, kuris atšovė ėielus 
penkis šėrus dienraščiui, prisiųs- 
damas ir-gi $50.00. 

— Oho,—tare dienraščio orga- 
nizavimo matiadžierius, atidaręs 
Clevelando laiškus—matau, kad 
Clevelandas pradeda sunkiomis 
kamiolėmis šaudyti... 

— Šiur, laikykis, Mr. Mana- 
džieriau, nes štai tnunts iš Cle- 
velando pranešama, kad ne tai 
kad šimtinę doliarių, bet čiela 
šimtinę šėrų Clevelandas parū- 
pins dienraščiui. Todėl galima 
tikėtis didelio ata1*^. 

* 

Garsi Patarlė. 

"Veliju jums kuogeriausio pa- 
sisekimo kuogreičiausiai dienraš- 
ti suorganizuoti. O kad neišei- 
tų sulyg patarlės, jog tuščiais 
velijimais visa pekla brukavota." 
tai siunčiu $10.00, paimdamas 
vieną šėrą "Lietuvos" dienraš- 
čio. Čia dar yra keletas vvrų, 
kurie pasižadėjo netrukus taipgi 
prisiųsti šėrų." 

Rašo p. P. J. Lalas iš Am- 
sterdam, N. Y. 

* * 

Dėdės Satno Sunai. 
Pranas Smilgevičius ir J u-gis 

Kapočius ima pas Dėdę Santą 
lekcijas, kaip kaizeriui antausius 
atmušti. Netrukus jie tikisi tu- 

rėsią progą su jo s a n a v a-h u- 

nais pasimatyti Francuzi joj ir 

pareikalauti nuo kaizerio atskai- 
tos už visas šunystes, kurių jis 
pridirbo Lietuvoje. Jie žino ge- 
rai, kad visiems lietuviams rei- 
kia ".pušyt" vienu laiku išvieno: 
karininkai ant fronto, o namie 
pasilikusieji iš užpakalio. 

Jie ne tik savo dalį atlieka, 
bet dar ir mus namiškius .pa- 
remia. Štai ką jiedu rašo iš 
kariutnenčs: 

"Męs norime prisidėti prie to 
didelio darbo (dienraščio) inors 

ir su maža dalim. Aš Pranas 
Smilgevičius siunčiu jums $10.00 
už vieną šėrą. Norėjau prisidėti 
sit didesne dalim, bet algos ga- 
vau tik $24.00, tai iš jos dau- 
giau kaip dešimtinę negaliu pri- 
dėti. 

"O Jurgis Kapočius prisideda 
su nauju skaitytoju, ir manom 

surasti daugiau skaitytojų, tik 
jus pasiskubinkite su dienraš- 

čiu, nes męs jo Iaitiktame čia, 



Fremont '"kampėje", Kai i lomi-. 
j°j. I 'asilickam, labai laukdami' 
nauju žinių i?, niauju dienraščio. 

P. Smilgevičius ir J. Kapočius. 
Menkai Kalba, Bet Daug Mano. 

P-as Juozas OiIviekas iš Pitts- 

ton, Pa.,-rašo sekančiai: 

''O gal jau jus ten ėikagie- 
čiai manote, kad nu;-', čia pitts- 
toniečiai užmigome ir dienraščio 
visai neatminsime, arba apie ji 
pamiršome. Tai klystat, jeigu 
♦aų> manote Męs čia nors men- 

kai kalbame, bet daug manome. 

Jau aš 'žinau kelis dienraščio 
pritarėjus, bet t n v s norime kar- 
tui daugiau spėkų surinkti ir 
aut kart bent tuziną šėru nu- 

šauti. 

"Tuom tarpu aš siunčiu de 
šimtinę dolianų, paimdamas 
nors vieną dienraščio šėrą. Het 

tikiu, kad gausite iš mus kolio 

nijos nors tuziną šėru, bile tik 

butų tyros lietuviškos dvasio* 
dienraštis. 

Prisiųskite ma>m nors dešimts 
knygelių, ką turite išleidę apie 
dienraščio organizavimą. (ial 
man vienam 'pasiseks ir tuzą 
dienraščiui mnbambyti." 

Išsiderėjo pas Moterį. 
"Pranešu jums linksmą žinu- 

tę—rašo mums tj>. A. J. Kerno- 
tas iš Grand Kapids, Mieli.,— 
kad išsiderėjau iš savo moters 

pirkti vieną "Lietu os" dienraš- 
čio šėrą. Kai paaiškinau, tai ir 

ji sutiko. Dabar pradėjęs varyti 
agitaciją tarp kitu ir jau »prisi- 
žadėjo prie manęs prisidėti dar 
trjs. Taip mainau, kad čia su ^ 
taisysim nors mažą įbatalijonu- 
ką iš pusės tuzino geni, narsiųI 
šėrininku ir mar.šiBosim "Lietu- 
vos" dienraščiui pagelbon. 

"Žinoma, neperšokęs iptr gra- 
bę, nesakyk op, — kaslink kitu 
šėrininku. Bet savo šėrą, tai 
jau užtikrinu. Ale, sąnava-goin. 
ir kitu vistiek neatleisiu, Iba vie- 
nam tai ir sarmata ir nu Ina bu- 
tu maršuoti." 

'Kas nori garei dai'bą atlikti, 
tas turi už jo imtis smagiai. 
Viršminėtas laiškelis iparodo, kad 
to smagumo ir energijos ip-ui 
Bernotui netrūksta, ir męs to- 
dėl tikimės, kad ji-, su savo ba- 
talijonuku atniardiios, kad net 
dulkės ruks... 

"Diedas" Išvažiavo, Bet Tai 

Tas Nieko. 
Svarbiame darbe, žinoma, vi- 

sados turi buti šeimyniška ta- 
ryba atlaikyta, kaip tas matyt ir 
iš augščiau tilpusio p. Bernoto 
laiško. 

Bet kitą syk i Še ima kitaip, 
kaip tas atsitiko ir su p-ia Snai- 
darienė I.: Merritt, H.C., Kana-i 
doje. P-as Šnaideris išvažiavo 
farmų j ieškoti, vadinas namie 
nėra. O čia su dienraščiu yr;i 
reikalas svarbus, o kelionė iš 
Merritt iki Chicagai tolima 
dattgiaus negu trįs taikstančiai 
mylių, tai gali nei ncpaspčt į 
laiką. Taigi p. Snaidericnč ir 
rašo mums sekančiai: 

"Siunčiu jums dešimts do- 
liarių ant vieno sero dienraš- 
čiui. Mano "diedas" išvažia- 
vo farmų jieškot, tai aš, susi- 
darius dešimtinę, ir atsiuruiu 
tuojiius—kad nebūtų pervėlu 
jr linkima laimingo pasisekimo 
su dienraščiu." 

ip-as Snakleris gali pasidi- 
džiuoti tokią susipratusią mote- 

lį turėdamas, nes tarp lietuvių 
y a nedaugiausiai moterių, ku- 
rios apšvietos reikalus taip su- 

pranta. 

jf" Pagavo "Lydeką." 
"Laikykite, vyrai, laikykite!... 

Stai jums lydeką, ką pagavau 
'Lake Supcrior ežere. Jeigu oras 

tolis geras ir sušlapti nebijosiu, 
tai gal ir dar iporą lydekų jums 
pagausiu"-- rašo p. Syl. Bagu- 
šii iš Sault Ste. Marie, Mieli. 

Kuomet męs šitą jo laišką ga- 
vome, buvo pėtnyčia —prieš pat 
•piet ir, dzievaži, muo vieno ly- 
dekos ipaminėjimo net seilę pri- 
siėjo nuryti. Perskaičius visą 
laišką, (pasirodė, kad p. Bagušis 
dienraščio ščrą ipakrikštino lyde- 
kos vardu, prisiūdamas už jį de- 
šimtinę. 

Trumpai, Bet Storai. 
"Siunčiu Jiu'sų dienraščiui $50. 

už penkis serus. Su guodone, j 
Antanas Dadurkevičius. 

VVitt, 111. 
'loki vyrai yra pripratę ma- 

žai kalbėti, «> daug daryti, l'-as 
Dadurkevičius ir Kalėdinį Fon- 

dą Lietuvos laisvės naudai bu- 

vo labai gražiai parėmęs. 
* * 

Auga, Vyrai, Auga. 
Iš So. Chicagos mums raipor- 

tuoja oficiališkai, kad sekantieji 
vietiniai lietuviai pastojo mušu 

dienraščio armijon: p. Maria Pi 

teliepė, Jonas Misiūnas, Juozas 
šilgalis, I'etras Cinikas ir Jonas 
Stulgaitis — visi 'pasiimdami po 
vieną dienraščio šėrą. 

(Daugiau bus) 

KARĖS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo i-mo pusi., 5-os špal.) 

10-Truc translation filril w|th tlic poMruastei 
at Chiciigo, III., 011 3r<\ įlay of July. 
1918, as rcfjuircd by thc «ct o( Octobcr 6. 
1917. 

ČECHO-SLOVAKŲ ARMIJA 
PRANCŪZIJOJ. 

Su francuzų armijomis, birže- 
lio d.—Po lenku dabar ce- 

chai ir slavai pietinių Austrijos 
į dalių prisidėjo prie talkininku 
su savo atskira armija, kuri ko- 
vos (po savo tautiškomis vėliavo- 
mis sale talkininkų armijų. 

Italų valdžia jau seiliaus su- 

organizavo čecho-slovakus, kurie 
sudarė keletą pulkų. Dalis jų 
buvo ipatekę nelaisvėn sykiu su 

austrais, kita dalis atvyko iš 
Amerikos išeivių—visi liuosno- 
riai. 

Šiądien kita maža atskira tau- 
tinė čecho-slovakų armija tapo 
formališkai pripažinta Franau/.i- 
joj ir užėmė vietą užpakalyj 
francuzų fronto. Apie 20,000 

čecho-slovakų, <pirmiaus kovoju- 
sių Rusijoj, su ginklu rankose 
nori prasimušti iš Rusijos >pcr 
Siberiją iki Vladivostoko, idant 
per Ameriką aplink visą pasauli 
atvykti j Fir.ncuziją ir stoti ko- 
von su germanais. 

"Šita narsi tauta tikrai bus iš- 
klausyta" taikos kongrese, — sa- 
ko telegramas. 

I! Trur translation filed with the postmastei 
it Chicago, III., on 3rd day of July 
1018, as rcąuired by thr act of October 6, 1917. 

SAKO jAUG BELAISVIŲ 
PAĖMĘ. 

Berlinas, via Londoną, liepos 
( d. — Oficialis vokiečių .prane- 
šimas sako, kad nuo pradžios vo- 
kiško ofensyvo, prasidėjusio ant 

vakarų fronto kovo mėnesyj 1918 
metų, vokiečiai išviso yra paėmę 
iki šiam laiku 191,454 belaisvius. 

Iš šito skaitliaus, anot praneši- 
nu*, anglų paimta 94,939, fran- 
cu/.ų 89,099, o likusis skaitlius 
pasidalina tarp portugalų, belgų 
ir afrikoniškos kariumenės. 

12 Trtif trannlation filed w|tli tlie po-tmastrr 
it Chicago, UI., oij Jrd day of July. 
1918, as reciuirrd by the act of Octobcr 6, 
1917. 

KARĖS STOVIS ARCHAN- 
GELSKO GUB. 

Maskva, birželio 23 <1.—Karės 
stovis tapo paskelbtas Archan- 
gelsko gubernijoj. 

Archangelsko gubernija užima 
pat šiaurinę dalį Rusijos ir tę- 
siasi nuo Uralu kalnų į vakarus 
per <joo mylių net iki Finlirm1- 
dijos rtrbežiaus, o pietuose nuo 

Vologdos ir Oloncc į šiaurius 
nrt iki ^ianurės vandenyno, apie 
400 angl. mylių, joje randasi 
vienatiniai rusų uostai-išeiges į 
Siaurinj vandenyną—'Archangels- 
kas ir Kola. 

Gali But Amerika Įtraukta. 
Washington, D. C., liepos 1 d. 

—Amerikos dipliomatai ir ,r,ii- 
dininkai mano, kad iš rusų ap- 
skelbimo kariško stovio Archan- 

gelsko gubernijoj gali išsivysty- 
ti labai svarbus atsitikimai. 

Tarp šitų galimybių gali but i 
ir ta, kad Amerikos kareiviams 
sykiu su talkininkų kareiviais 
prisieis kariauti ir toj tolimoj 
šalyj, nes ten yra Amerikos ir 
talkininkų kariumenč, kuri serg- 
sti didelę daugybę amunicijos, 
ginklų ir kitokios medžiagos, su- 

ki jtos apie Archangelsko ir 
ikolos uostus ir išilgai Murman- 
sko geležinkeli, bėgantj iš Ko- 
los j Petrogradą. Ta visa mei 

džiaga yra laukiausiai iš Angli- 
jos ir Amerikos ir buvo prista- 
tyta, kuomet įlar rusai kariavo 
prieš vokiečius. 

Telegramas iš Londono pra- 
neša žinią iš l'hristianijos, Nor- 

vegijoj, kad finų kariumenė, tar- 

pe kurios yra 500 vokiečių, slen- 
ka pirniMiK linkui Murmansko 
geležinkelio. Sakoma, kad dide- 
lis skaitlius rusiškos kariumenės, 
gerai apginkluotos, taippat tran- 
kia skersai kalnus linkui to ge- 
ležinkeliu. 

Kas per tikslas, kad Rusijos 
bolšeikai apskelbė tenai karės 
stovi? Kurion pusėn stos rusų 
armija ? 

Ant šitų klausimų, kol kas, nė- 

ra atsakymo, nes telegramas iš 

Maskvos | bolševiknĮ to visai 

nepaaiškina. 

Vokiečiai Užima Tiflisą. 
Londonas, ilicpos i <1. -Vokiš- 

ka kariumemė užėmė Tiflisą. 
Kaukazo sosta'pily, kaip apie tai 

praneša Exchangc Tclcgraph ži- 
nia iš Maskvos. Vokiečiai pra- 
dėjo organizuoti savo ten buvu- 
sius austro-vokiškus belaisviais. 

Čccho-slovakiŠka kariumenė iš- 
vaikė bolševikišką sovietą Vla- 
divostoke, kaiip apie tai praneša 
Reuterio telegramas iš Šancha- 
jaus, Chinuose. 

1'—Truc Irausimion filod willi llic pn -tunutc r 
.•t Cliicago, III., on Jr<l įlay r«f July. 
I'MS, a-> rri|iiiro<l l>y tli<- acl ol Metcher <• 
1917. 

VOKIEČIAI VĖL TORPEDA- 
VO LIGONBUTINf LAIVĄ. 

Londonas, liepos j d.—Vokiš- 
kas submarinas birželio 27 d. 
torpedavo ligonbutinj laivą var- 

dą* L 1 a ii d o v c r y C" a ot 1 c at- į 
stu 70 myli n muo Airijos pa k ras -j 
čio. Šisai laivas vežiojo ligo- 
nius ir sužeistus kareivius iš J 
Anglijos į Kanadą per daug nu-j nesių. 

Siuo sykiu laivas plauke iš 
Kanados j Angliją. Jis vežė 25S 
ypatas ,jų tarpe 80 vyrų iŠ Ka- 
nados daktariško korpuso ir 14 
gailestingųjų seserų. 

Sulyg pranešimų, atėjusių iki 
šiam laikui, t>k 24 ypatos iš vi- 
so viršminėto skaitliaus išsigel- 
bėjo. Žvėriškas vokiško sub- 
marino tor.pedavinias padaryta 
netikėtai, be persergėjimo. 

>JI -Triic Iran .lation f:Jcd \vith thc |iostniast<-i 
at Cbicngn, III., 011 3ril cl.iy of July, 
l''|X, as re(|uircd liy llic act of Oittlicr i> 
1917. 

ITALAI UŽIMA DVI 

POZICIJAS. 
Rymas, liepos 1 d.—Italai, už- 

atakavę austrų linijas aut Asiago 
augštumos, užgricDė nu > jų kalną 
Monte di Yalbclla, paėmė 8o<) be- 
lais ių ir atmušė visus (austrų 
kontr-atakus. 

Toliaus j rytus italai užgriebė 
augštumą vardu Sasso Kosso, j 
šiaurius nuo kaimo Valstagna. 

Italų vyriausis vadas, gen. Diaz, 
nutrenkus austrus atgal skersai 
upe Piavc (kaip tai 'buvo perei- 
tam "Lietuvos" nitmcryj pranešta), 
toliaus austrų nevyjo. Priežastis 
yrą tame, kad kol austrai laiko 
stiprias pozicijas iŠ italų šono, kai 
tHiose, tai italam butų pavojimga 
eiti -toli nuo t'-K-s 1 'iave, nes ta- 
da austrai, nusileidę nuo kalnų, 
galėtų užeiti italų armijai is už- 

pakalio ir perkirsti linijas. 
Todėl italai atkreipia ypatingą 

donią į \siago augstumas kalnuo- 
se, ant kairrojo savo fronto spar- 
no. 

Iii '■ riir f ;tri filrfl uitli tlu 
.it lii'Mi"'. III., "ii .?rd rUy o f July, 
1"iS, ;is r<<|iiii ('<1 liy ihc act >>f Oi iclier f> 
1917. 

BOLŠEVIKAI PENI ŽMONES 
DUONA SU ŠIAUDAIS IR 

KULKOMIS. 

Stockholmas, birželio 20 <1.— 

(suvėlinta) — Sveriu social-de- 
mokratų partijos dešiniojo sparno 
lyderis, ()tto R. Wagnuson, kuris 
tik-ką pargrįžo iš Maskvos ir Pet- 

rogrado, praneša, kad hadas siau- 
čia visuose dideliuose Rusijos 
miesltuosc. Net ir provincijose 
slinkiai kenčia nuo maisto stokos. 

Petrograde ypatai išduodama 
tik 50 gramų "duonos." kuri yra 
ne duona, bet koks tai mišinys su 

pridečku šiaudų. 'Citokio maisto 

I nors yra, bet labai mažai ir jo 
galima gauti tik už didelius pini- 

gus; proletariatas, t. y. paprasti 

International f il m Ssr v k 

NAVATNAS PEČIUS. 
Paveikslėlis parodo anglį; armijos duonkepius Palestinoje. Palestina yra karšta šalis ir 

jus gyvini tojai dažnai kepa diiony ne pečiuje, bet tiesioj;- karštuose saulės spinduliuose. 
Anglu armija pasinaudoja tokiu pačiu kepimo budu, kaip tai 'parodo šita fotografija. 

darbininkai, neturėdami pinij^ii. 
visuomet titpvi akis-akin su badu.Į Riaušės dcl bado yra beveik kas- 
dieninis apsireiškimas, o vienati-! 
nė Bolševiku pagelba, kurią jie 
suteikia, tai kulkasvaidžiai. 

Darbininkams jau pradeda at- 

sidaryti akys, nes anot VVagjiuson 
pranešimo, jie rengia skaitlingus 
įprotestus, kiriuose šaukia pana- 
šiai: "Sovietu valdžia varo atvirai 
ir netnilaširding.'į k'.uę prieš pro-' 
letariatą." I 

Maskvos spaustuvių darbininkai 
isnesė protestą pltieš "žmonių ko- 
misarus' .(bolševikišką valdžią), 
sakydami, kad bolševikai "vardan 
proletariato veikia 'prieš prolct:i.ri:t- 
tą ir veda kaip proletariatą, taipl 
ir viską, kas yra šalyj geriausis.' 
prie neišvengiamos pražūties."- j 

r>et proletariatas nėra užtektinai, 
uorganizin tas, idant pats galt-lų 

padaryti galą Lenino diktaturaij 
,nors daugelis tiki, kad eecbo-slo- 
vakai, kuriu keli pulkai sukilo] 
prieš bolševikus, galės tai tpadaryti, 
t. y. bolševikus nuvergti. 

ILeninas ir Trockis Stengiasi 
sumažinti ėecho-slovakų sukilimo 
svarbumą ir vadina tai "avantura." 

! I »cl sykiu : :i tuo jie prisakė pa- 
daryti plačią mobilizaciją. 

\\ agnuson sako, kad čccho-slo- 

vakų sukilimas yra griežtas pasi- 
priešinimas visai bolševikų išlau- 

Įkinei ir naminei politikai, o ne 

kontr-revoliucijinis, atžegareiviskas 
[sukilimas, kaip apie tai norėtų 
l'J'roekis pasaulį pertikrinti. 

\Vagnuson pasakoja, kad noirs 

čecbo-slovakai yra artimuose susi- 
nėsimuose su talkininkų diploma- 

tais. tai vienok jie yra stiipri de- 

jmokratiška jiega. kuri veda ne 

] >ri «■ carizmo, 'bet prie stipraus 
Steigiamojo Susivažiavimo. 

Kad Leninas paskutiniuose rin- 
kimuose gnun'a daug halsu, tai 

AVagnuson tą išaiškina t uotui, ka-l 

I Bolševikai "sufiksina" balsavimus 

Į taip, kad iš jit ne Ibalsavimai, bet 

komedija išeina. 
Ant dviejų savaičių prieš bal- 

savimus bolševikai uždaro visus 

[jiems priešingus laikraščius ir ap- 
tibuoja mitingu laikymą. Tokiu 

j bndu pelr tą laiką vieni tik bolše- 
vikai turi pilną laisvę varyti savoj 

j agitaciją. 

1(>- Trno tianslalinn filc<l willi tlic i»ostmastci- 
.il Cliicago, III., 011 .Irti <lay of Jtily, 
1918, a;. requircd by Ihe act of Octobcr o, 
'J l /. 

VALDŽIA PAIMA 
VOKIŠKUS DOKUS. 

Washington, D, C. Preziden- 
tas \\ ilson speciališkn prisaky- 
mu paliepė paimti j Amerikos 
valdžios rankas puieplaukas ir 
dokus didžiausių vokišku linijų 
Ilobokenc, N. J., būtent N'orth 
German Lloyd ir Jlamburg- 
Anierican linijų. 

17 Trur Irasslatioii (ijed witli t Ik- postmaster 
rtt CliicaRo, III., nn 3r<l <lay of July, 
1018, as rc'iuircil l>y ihc act "f October 6 
1917. 

KUR PERKI ŠNAPSĄ. 
TEN IR GERK. 

New York, N. Y. "Vc\v Yor- 
ko valstijos gubernatorius \\ li i t- Į 
man išleido prisakymą, sulygj 
kurio Xe\v Yorko mieste alko- 
holiškus gėrimus gąlės pardavi- 
nėti po 8 valandai vakare tik 

tiems, kurie juos išbers ten <pat 
ant vietos,—restauracijoj, ar sa- 

liune. 

Prisakymas l>us galėję per vi-j 
są karės laiką. Priežastis tokio 
Įsakymo yra tame, kad karei- 
vai ir jūreiviai galėdavo gauti 
svaigimanut gėrimų. Įstatymas, 
mat, pirmiaus draudė duot gir- 
ti kareiviams saliiivuuosc ir res- 

tauracijose, bet nieko nesakė 

apie pirkimą. Kareiviai todėl 
pirkdavo, <> išgerdavo kur kitur. 

!•' Iii tie tr inslntion filnl » ilh tlie pnst mv.tr 

.il Cliitapo, III. nti .1id dav nf lulv, 
"•18, as rcquirc(i l>y tlie act of Octohcr 6. 
1917. 

DEBSAS, SOCIALISTŲ 
VADAS. AREŠTUOTAS. 

Clcveland, Ohio. Eiugenc V. 
I )H>s, buvusis keturis sykius so- 

cialistu partijos kandidatu j Su- 

j vienytų Valstijų prezidentus, ta- 

po suareštuotas pereitą nedėldįe- 
nj Clevelande, kuomet jis renge- 

isi pradėti savo socialistišką pra- 
kalbą. 

j Areštavimą atliko Suv. Valsti- 

jų maršalas Charles \V. Lapp it 

I maršalo deputatas Charles Bo- 
clime sulvg federalio varanto už 

I )el>so prakalbą, laikytą laike so- 

cialistų konvencijos Canton, O., 
; birželio 16 d. 

Manoma, kad sekretnas fede- 
ralės (irand Jurv apkaltinimas 

' susideda iš dešimts punktų prieš 
13-čią sekciją "Snipystės jstaty- 

1110" ir už tai gręsia bausmė 20 

| metų kalėjime ir $10,000 pini- 
giškos bausmės už kiekvieną 

( prasižengimą. 
Į Tą pačią dieną, kaip praneša- 
ma iš Terre ITaute, Ind., Deb- 
sas buvo socialistų nominuotas 
j kongresmanus nuo 5-to Ir.dia- 

: uos distrikto ir žadėjo "runyti" 
ant socialistiško tikieto. 

NAMAS SUGRIUVO 
DAUG ŽUVO. 

Sioux City, Ia. Pereitą suim- 
ta didelis namas, Ruft Building, 

.sugriuvo, sulaužydamas «ykiu ir 
•du mažesnius šalinius namelius. 
Su viršum 40 lavonų jau ištraukta 
iš griuvėsių ir manoma, kad skait- 
lius užmuštų šitoj nelaimėj sieks 
apie 50 ypatų. Sužeistų »yra 33 ir 
2 ar 3 ypatos iš jų ^ali mirti. 

Į Piniginiai nuostoliai siekia apie 
$ 150,000.00 

Sakoma, kad didesnė dalis žu- 

vusių sudegė, l'gniagcsiai sako. 
kad jie rado tik kelias ypatasj 
sutrintas. 1 >i<lesnė dalis pagautų 
griuvime žmonių įstrigo griuvė- 
siuose ir negalėjo išsigauti lauk. 
Kuomet griuvėsiai užsidegė, jie 
žuvo ten nuo liepsnų. 

n Tiiic transUtion filr<l uitli thc |>nstmastn 
«t CliicaRo, III., on .'rH H.iv of J til v. 
1Q1 R. as rrqtiirci| hy th<" art nf Octnbrr 6. 
!ei7. 

VALDŽIA PAIMA TELE- 
GRAFUS IR TELEFONUS. 

Washington, D. C.— Bėgyje 
kelių ateinančių dienų kongre- 
sas suteiks prezidentui galį1 pa- 
imti j valdžios rankas visas te- 

legrafiškas linijas ir telefonus. 
Padavadijimas yra daromas tik 
karės laikui. 

UT POmOES IIGHT 
Thcy Save Wheąt. 
When you eat Totatoe* 

orsM 
eat 

Bread 
U-S. FOOD A.PM.H^IST&ATIQW 

!§ -J ■$.. 
2(1- Tiur tiaslatimi fiird tvitli tliv postinastci 
.■t Clticago, III., (iii 311] tlay nf J uly, 
1018, as rciĮuircd l>y thc act of October o, 
1917. 

CENTRALINĖ DARBININ- 

KAMS ĮSTAIGA. 
Prezidento VVilsono Atsiliepimas. 

i V Prezidentas \\ ilsonas išleido 
sekantį pranešimą: 

"Nu o daugiaus negu metai 
laiko, m\'S didžiavomės, kad ne 

uk inusu armija ir laivynas, bet 
ir visi mūsų žmonės yra užsi- 
ėmę teisinga kare. Mys atkar- 
iotiu;»i sakydavom, kad industri- 
ja lošia taip svarbią ir garbingą 
rolę šioje didžioje kovoje, kaip 
ir mušu kariškieji apsiginklavi- 

į inai. 

j "M v* visi pripažįstame, kad 
ta> yra teisybė, 'bet mys taipgi 
privalome matyti ir reikalingas 
iš to išvadas,-—būtent, kad in- 

I dustrija, atlikdama svarbiu pa- 

) rei'^ą sulyg tautos, p-ivalo gau- 
j ii los tautos paramą ii pagcl- 
j I>\. Męs privalome pripažinti, 
i kad kiekvieno, kuris tarnauja sa- 

vo šaliai—ar jis butų darbda- 
| vys, ar darbininkas—yra parei- 
ga, beveik teisė, žinoti, kad jo 
patarnavimas yra suvartojamas 
tinkamiausiu galimai budu. 

"Kiek tas lvtisi darbo, tai ši- 
sai reikalavimas nemažai nuken- 
tėjo ačiū atsimainiusioms išly- 
goms. kurias karė pagimdė dar- 
bo dirvoje. 

Nuostoliai Dėlei Systemo Stokos. 
"Buvo daug maišaties kasliuik 

pačiu svarbiųjų produktu. Bu- 
vo nepažinimas išlygų, — vyrai 
važiuodavo šimtus mylių, jieško- 

įdąmi darbo ir aitrų, kurias jie 
galėdavo rasti prie savo durių. 
Darbdaviai, turintieji valdiškus 
didžiausios svarbos kontraktus, 
varžėsi už darbininkus su kitais 
darbdaviais, turinčiais panašius 

.kontraktus, arba net ir su pačia 
fvaklžia ir varydavo daug lėsuojan- 
jčias kampanijas gavimui darbi- 
ninku tuose a'pskiičiuose, kur 

j darbininkų skaitlius jau buvo iš- 
semtas. 

! 
Kalifornija traukia sau neiš- 

lavintus darbininkus net iš Buf- 
iaĮo, o Xc\v M orkas net iš Mis- 

sissippi. Tokiu 'budai darbinin- 
kai buvo prikalbinti važinėti be- 
reikalingai iš vietos vieton, už- 
kimšdami geležinkelius ir gai- 
šindami" kaip laik«*j, taip ir pini- 
gus. 

I 
Centralinis Biuras Tai Pataisytu. 

"Toks dalykų stovis yra 'ne- 

patogus nei darbdaviams, nei 
darbininkams, o už vis labjau- 
siai 'pačiai Tautai, kurios gyvas- 
tis yra užgrąsinta sumažinimu 
jos \prodiuiktyvės galybės. Iš to 

aiškir, kad toks dalykų stovis ga- 
li buti ištaisytas ir išlygintas 
per centralinj biurą***—Suvie- 
nytų V alstijų Darbo Biurą prie 
Darbo Departamento, sykiu su 

Kariškų Darbų Taryba,—kurios 
'gali buti balsu visų valdžios in- 
dustrialių agentūrų. 

"Tokia centralė agentūra pri- 
(valo turėti išimtiną teise sujieš- 
ikojime civilių darbininkų kariš- 

,kiems darbams; ir, imdama to- 

kią didelę atsakomybę, .privalo 
tiro pačiu laiku turėti 'galybę už- 

tikrinti tinkamą 'pristatymą rei- 
kalingoms industrijoms darbinin- 
kų, net jeigu reikėtų tam tikslui 
atitraukti darbininkus nuo kitų, 
nc taip reikalingų, darbų. Ji 
taipgi privalo apsaugoti darbi- 
ninkus nuo neteisingų ir neap- 
galvotų pakvietimų, kurie yra 
prie jų kreipiami ipo patriotiz- 
mo priedanga, ir užtikrinti dar- 

bininkus, kad jeigu juos kvie- 
čiama prie kokio nors darbo, ku- 

ris sakoma yra pirmesnis, tai 
kad tam yra tikra priežastis. 

* * 

Atsisaukimas Prie Darbdavių 
ir Darbininkų. 

"Todėl aš, Woodrovv \\ ilson, 
Suvienytų Amerikos Valstijų 
Prezidentas, iškilmingai ragrnu 
visus darbdavius su kariškais 
darbais ant rankų, sulaikyti nuo 

rugpjūčio i d. 1918 metų kvie- 

timą neišlavintų darbininkų ir 
nekviesti jų jokiu kitokiu budu 

kaip tik per šitą centralinv agen- 

tūrą. 
"Aš raginu darbininkus atsi- 

saukt) taip lojališkai, kaip ka I 
iki šiolei, ant bile pakvietimo, 
kairį išleis šita agentūra liuos- 
noriam užsirašymui prie reika- 
lingos industrijos. Ir aš mel- 

džiu ju abiejų (darbdavių ir dar- 

bininkų) atsiminti, kad jokis pa- 
sišventimas nenueis perniek, jei- 
gu męs galėsim -prirodyti, jog 
augščiausi ir geriausi veiklumo 
forma yra suvienyta laisvų žmo- 

nių ko-opcracija. 
Woodrow Wilson. 

Baltasai Namas 
Birželio 17. 1918. 

JI—Truc translation filcd \\ it h t l»f jvvstmastrr 
.it ChicaRo, III., nu 3rd day of Julv, 
101 ag refjuired l.y t!;c act of Octobcr 0, 
1917. 

AMERIKOS ARMIJA 
REIKALAUJA DAILYDŽIŲ. 

Chicago. 111. Suvienytos 
Valstijos reikalauja daug dailv- 
džių (karpenterių) įvairiems 
darbams prie armijos. Atsišauk- 
ti reikia Į valdiškus darbo biu- 
rus. 

_'J True translation filcil \vith tlir posttnastrr 
rtt l'hicago, 11' i>n .Inl 'la\ "f liilv. 
1*>18, as rc(|uircd by thc act of Octcber 6 
191 r. 

PATARIA DARBININKUS 
APSAUGOTI. 

Washington, D. C. Karei- 
viai yra apsaugoti valdžios pa- 
gamintomis apsaugomis (nuo 
$i,ooo iki $10.000). Dabar se- 

natorius Lcuis Į)ataria, kad pa- 
našus tinkamas valdžios "inšu- 
rinimas" hutu padarytas ir vi- 
su kliasų darbininkams. Sulvg 
šito sumanymo visi darbininkai, 
kurie dirba tokius darbus, kurie 
yra pavojingi gyvasčiai, ar svei- 
katai. galėtu gauti valdišką ap- 

j saugą (insurance). 

IŠ DIDŽIULĖS DARBININKŲ 
KONFERENCIJOS. 

St. Paul, Minn.—Trisdešimts 
aštunta konferencija Amerikos 
Darbo Federacijos, užbaigusi sa- 

vo posėdžius jo d. birželio, bus 
viena U svarbiausiu ct.irbinin'kų 
ištorijej. 

Iarp nutarimu, ^i«>į konferen- 
cijoj padarytu, galima paminėti 
sekančius svarbiausius nutarimus: 

i. Pavedimas Pildomajai Fede- 
racijos Valdybai sušaukti konfe- 

renviją visu delegatų nuo interna- 
cionalių unijų, kurių reikal'ai ri- 
sasi su plieno išdirbyste ir visų 
darbininkiškų įstaigų tose valsti- 

jose ir miestuose, kur >"ra plieno 
darbininkų unijos. Šitokios kon- 
ferencijos tikslu yra suorganizuoti 

vįsas plieno darbininkų unijas Į 
vieną milžinišką plieno org'aniza- 
ci ją. 

Kreiptis prie vaM/ios su pa- 
tarimu, idant ii paimtų j savo 

rankas \Vestern lTuiou ir Postai 

elegrapb 'telegrafiškas kompani- 
jas ant viso karės laiko. 

3. — Paliepimas Pildomajai 
Valdybai pamėginti suorganizuoti 
tabako darbininkus, dirbančius 
American Tobacco Kompanijoj. 

4. — Paskirti oficialj prelegen- 
tą ir patarėją Federa.ciįos reika- 
luose. 

c — Prašyti Kongreso, idant 

| jisai pasirupintu apie įteigimą 
iTautinės Muzikos Konservatori- 

jos, kuri butų valdžiom palaikoma. 
6. — Pasmerkimas įvedimo 

naujų zorų krasos siuntiniams. 
7. — Prašymas, idant valdžia 

pasirūpintų mokinimų nemokan- 

čių skaityt-i'ašyt darbininkų. 
8. Reikalavimas naujo tardy- 

mo Thomas J. Moottey. 



().— Apreiškimas, kad Darbo 
Federacija nėra priešinga visiems 
streikams laikė kare*, bet kad ii 
stovi u/, jų sumažinimą iki m i 
n i in utno ir kad jie butų šaukia- 
mi tiktai kahjK> jau paskutinis įran- 

Apart ši,tų, padaryta dar cliu- 

RvIk" kitų nutarimų. Prezidentu 
išrinkta Samitel Gotnpers (sena- 
sai). 

Ateinančių metų konferencija 
atsibus Baldimdfu\ Md., ir pras: lės 

antrą panedėlvj "birželio i<)iQ metų. 

kis. 

2.1- Trur trnnslatiiin filed witli llif poilmasler 
«i C'hicago, III., on .Ird >Uy "f July> 
)'<I8, as rci|uircil by thc act of Octeher 6 
1917. 

|| Anglų (nuostoliai laike bir- 
želio mėnesio šių metų, kaip ap- 
skelbiama, siekia 141,147. ^e- 
reitį gegužio mėnesį nuostoliai 
buvo 166,802. Nuostoliai birže- 
lio mėnesyj pasidalina sekan- 
čiai : 

Užmušta, arba mirė nuo žaiz- 
dų. aficierų—81O; kareivių—17,- 
494- 

Smžeistų ir dingusių: aficierų 
—3,619; kareivių—119,218. 

|| Upė Gulativer, Norvegijoj, 
išsiliejo taip, kad užliejo v i są 
klonj. Anot laikraščio A f t e n- 

p o s t e n nuostolių padaryta už 
daug milijonų doliarių. Visame 
klonyj vanduo užliejo tūkstan- 
čius akerių gerų laukų ir sunai- 
kino javus. Daugelis farmų yra 
po vandeniu ir tas atsilieps ant 

Norvegijos maisto ateinantiems 
metams. 

| Arizonos valstijoj įvestu kor- 
telės prie pardavinėjimo duonos ir 
miltų. Kortelės išdalintos visiems 
grosernikatm ir duonkepiams, ku- 
rie kontroliuos savo kostumerių 
pirkimus. 

Į| Vidaus reikalų sekretorius F. 
K. Lane sugrįžo iš Honoiulu, 
Havaii salose, kur jis buvo val- 
džios reikalais, kiek tas palytėjo 
cukraus išdirby stf. 

||Pngernimas armijos lagerių 
"kampų," Suv. Valstijos laike pa- 
starųjų šešių mėnesių išleido 22 

milijonu dorelių. Daugiausiai iš- 
.•Msfa ,v/ii»rgų jų narnų statymui 
ir senų pagerinimui. 

"Išvarykit francuzus iš savo že- 
mės ir išmuškit juos Vieną po ki- 
tam, o jums bus pagelbėta jųsų 
darbe. I^ai įbuva Deivo ramy1)ė 
su jumis". 

Žingeidu tas, kad Amerika nėra 

paminėta itoj "šventos karės" de- 

klaracijoj. 

ĮĮ Bolševikų tribunala., nutarė 

miriop kapitoną S. Časnik, buvusį 
komandierių rasų Haltiko jūrių 
laivyno, kaip apie tai praneša Reu- 

terio telegrafiškai agentūrai iš 
Maskvos. Sušaudymas turįs but 

padarytas į 24 valandas po dek- 
reto išdavimui. 

|[ Sulyg padanyto paskelbimo, 
laike pirmo pusmečio šių irctų 
Suvienytose Valstijose atsitiko 3.S 
nulynčiavittiai. Pernai pirmame 
pusmetyj buvo lvnčiavimų tik 14, 
o užpernai 25. Tarpe milynčiuotų 
šiuosmet yra 34 negrai ir vienas 
baltas. Tarpe negrų yra trįs mo- 

terį*. Valstijose (ieorgia, Loilt- 
siana buvo i>o 8 lynčiavimus, Te- 
xase buvo 7, Tennessee—4, Mis- 

sisippi—2, ir po vieną eskančiuo- 
se valstijose: Alabama, Arkansas, 
Florida, Illinois, Njrth Carolina ir 

South Carolina. 
Žinias apie tai surinko negrų 

augštesnėji mokykla, vadinama 

"Tuskegee Insititute". Ji nuolatai 

renka visokias žinias, kurios palyti 
negrus. * 

|| Su1vg telegramo iš Buchares- 

to, rumunų tautos atstovų butas, 

laikantis savo posėdžius mieste 

Jassy, pereitą pėtnyčią patvirtino 
taikos sutartį tarp Ceri tralinių vieš- 

patijų ir Rumunijos. Prieš sutar- 

ties patvirtinimą balsavo tik penki 
atstovai. 

'!Sulyg pasakojimo tikrų liudi- 

ninkųninkų, sugrįžusių iš Vokieti-į 
jos, spec'ilis korespondentas ita- 

lų laikraščio Jonynai La Sera pra- 
neša, kad laike nesenai įvykusio 
franeuziškų lakūnų užpuolimo Ze- 
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FORDŽIULAJUS" TRANŠĖJOSE. 
Du Amerikonu: Kaip r<xlosi, tai Fricui (vokiečiui) nelabai patinka mūsų "fordžiu- 

laijaus" apvaikščiojimas* — v-j. v.< 
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r t lI ± 
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ppelinų diibttivė prie ežero Con- 
stancei Vokietijoj prie Šveicarijos 
mtbežiaus, tapo visiškai sunaikin- 
ta. 

|j Kaizerio agentai, kaip suži- 
nota, varo didelę agitaciją tarp 
Marok-ko arabų Šiaurinėj Afrikoj, 
idant jie sukeltu "šventą karę" 
prieš talkininkus. Atsišaukimas, 
kuris neabejotinai yra parašytas 
Konstantinopoly j, ir (talinamas ara- 

bams, skamba sekančiai: 

"Vardan galingiausio Dievo ir 
m u sų viešpaties Mahometo, męs 
pranešam jums, Marokko gyven- 
tojams, kari jljs turite sukilti ir 

padanvti šventą kairę; ir męs jums, 
—o, Musulmanaj,—sakome, kad tai 

yra kaizeris, "madi \ Imperatorius 
Wilhelmas, kurio vardo ištarimas 

yra mums garbė. 
"Rusija, Monteneg.o, Rumunija 

ir Serbija, lygiai kaip Belgija, tapo 
pilnai užkariautos ir pakliuvo nuti1- 

sų galybėn ir netrukus tas pats 
likimas sutik*, F-rancttziją ir Ang- 
liją, kurios bėgs prieš musų ar- 

miją. Netrukus męs užimsim jų 
šalis. 

LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS 
FONDO ATSKAITA. 

Nuo 4 d. Gegužės ir 1 d. Birželio, 1918. 

ĮPLAUKĖ: 
8ALTIMORE, M D-, inž. T. 

Naruševičius ir kun. J. Žilins- 

ko prakalbose, 13 d. sausio, pri- 
siųsta per Am. Liet. Central! 
Komitetu 77.07 

N E WA RK, N. J.f per A. Žiug- 
ždą ir M. Truską: 16 d. kovo, 
J. Kralikauskas prakalbose su- 

rinko $4.25; SLA. 245 kp. su- 

sirinkime 14 d. balandžio — 

$4.50; SLA. 245 kp. iš savo — 

$10.00; TWD. 41 kp. iš savo 

iždo — $10.00; viso labo 28.75 

NEVVARK, N. J.( L.N.F. Sky. 
rlus, baland. 23 d., prisirašė se- 

kantie nariai: prie 1.000 po 10 
dol. — tai yra po 1 dol. | mė- 

nes,' — A. žiugžda, J. Krali- 

kauskas, V. K. Pondžūman; pa- 
sižadėjo mokėti po 50c. kas mė- 
nuo — K. Kasakaitis ir M. 

Truska: no 25c. j mėnesj — 

S. Adomaitis ir J. Katilius, 
viso 4.50 

PLAINS, PA., prisiraSė prie 
"1,000 po 10.00'' Bern. Kondra- 

tavičius (per J. Kazakevičių) 10.00 

AMSTERDAM, N. Y., J. O. 

širvydao prakalbose, surengto- 
se T.M.D. 144 kp., 12 d. gegu- 
ios. Aukavo: po 1.00: J. .T. Ur- 

belis, A. J. Lukšis, K. Inčiu- 

ras, A. čekanavičius, V. Pet- 

rila, A. Rapšys, V. Vaičiūnienė, 
P. Sargeliu, J. Aleksandravičius, 
J. Vasiliauskas. K. Grinius, J. 

Gaška, R. Juozapaltfs, ir A. 

Butkus; Smulkių aukų — 18.42. 
Atitraukus persiuntimui 22c., 
viso 32.20 

CAMP DEVENS, AYTR, 

MASS.: mėnesinė mokestis nuo 

kareivių: Pr. Tiškinas — 2.00; 
Jos. Butnoris — 1.00; Vincas 
Zuvišas (prisižada mokėti po 
1.00 kas mėnuo, t. y. prisirašo 
prie '• 1-000 po 10" viso labo 4.00 

BALTIMORE, 'VID., Lietuvių 
Atletų Kllubas, išvažiavime 12 
d. gegužės; prisiuntė p. P. Nor- 
kus. Po 1.00 aukavo: J. Ivaške- 
vičius, A. Šidlauskas, J. Urnie- 

[ žius, J. Miliunaitls, P. Masilio- 

nls, P. Lekavičius, A. Jakaitis, 
J. Kurlis, A. Kebelis, J. A. Nai- 

kus, M. Šulco, J. Kvedera, D. 

Venslova, A. Padvarskis, A. Me- 

telis, P. Dainauskas, J. Mačiu- 
Hiitis, A. Galinauskas, J. T. Ga- 
linaltis, J. Augenskis, J. Alek- 

navičius, V. Aleknavičius, K. 

Balinskas, J. Alita, S. Levana- 

vičius, A. Mažeika, ir J. Vilkai- 

tis; po 50c.: E. Krikščiūnas, M. 

Bliudžius, A. Janužis, K. Deltu- 

va, M. Vičiunienė, J. Vičhinas, 
V. Bendoravičius, J. Juočys, 
V. Lazauskienė, A. Brazauskas, 
Dr. A. želvys. C. ilovish, P. Na- 

rijauskas, A. pautienių*, S. Ma- 

karas, A. Karsokas, J. Jankaus- 

kas, J. Paulionis, P. Mockevi- 
čius, A. Venskaitis, J. šakalys, 
K. Dckinis, V. Bielys, A. žalia- 
girls, M. Juškauskas, A. Ambra- 
ziejus, A. Petinis, V. Luiza, J. 

Augaitis, A. Bučnys, J. Marcike- 

vičins, J. Kazakevičius, .T. Če- 

paitis, I'. Naklasas, S. Meškys, 
ir B. Mezveckas. Smulkiu — 

12.75; viso 57.75 
SO. CHICAGO, ILL-: S.L.A. 

74 kuopos nariu mėnesinė mo- 

kestis, prisiuntė P. Šimaitis 4.80 

BINGHAMTON, N. Y.: P. 
Saučiulis, pirko L.N.F. markiu 
už 1.00 

AMBRIDGT, PA.: pelnas nuo 

pasilinksminimo, nurengto SLA. 
169 ir A.P.L.A. 12 kuopų. pri- \ 

siųsta per H. Grambą. Aukavo 
A.P.L.A. 12 kp. — 25.00; SLA. 
169 kp. — o.dO; po 1.00: A. 
Gramba, B. Grumba ir J. Moc- 

kus; po 75c. — K. Gegužis; po 
50c.: J. Kasparavičius, M. Var- 

sovičius, M. Mickevičius, P. Gu- 
dioas; po J5c.: J. Budris, .T. 
Mardosas, D. Bln/.inskis, V. Dn- 
kanas, A. Milutis, V. Saliokas, 
,T. Kasputis ir J. šalkunas. Viso 39,00 

SROOKLYN, N. Y.: VI. Zu 
baitis, mėnesinė mokestis už 3 
mėnesius, 3.00 

DETROIT, MICH.: T.M.D. 08 

kuopos vakarienėje surinkta 
18.93 prisiuntė V. Kerševičius. 
Aukavo šie tėvynainiai: Dr. J. 
Jouikaitis — 2.00; po 1.00: V. 
Kerševičius, K. šnuolis, V. K. 
Jurgilas, J. I^aukionis, A. Akso- 
mavičiutė, P. šlapelis, J. Tamo- 
šiūnas, J. Balčiūnas, V. Kavish, 
T. Qauksvičius, A. Baranaus- 
kas, L. Braškia, M. Urboniutė; 
po 5°c.: M. Grigas, j. Andriu- 
šis, ir S. Orda; smulikių — 

2.43; viso 18.93 
SCHENECTADY, N. Y.: per | 

J. O. Sirvydo prakalbas, pri- 
siuntė P. J. Lalas. Aukavo: po 
1-00: F. Zalkenskas, P. Kubins- 
kas, V. Jurkunas, F. Pagojus, 
A. Lukšis, Z. Lau.eckis, P. J. 
Italas, J. Urbelis; po 50c.: J., 
čepinkis, D. Giidžinskas, S. Jo- 
čis, K. Urbonas, K. Kuzma, A. 
Januškevičius, K. Lai'reckls, 
V. Savickas; smulkiu — 10.00; 
atitraukus $8.00 padengimu', lė- 

šų, L.N. Fondan prisiųsta 14.10 
SO. CHICAGO, ILL.: SLA. 

74 puopos narių mėneainči mo- 

kestis, prisiuntė P. Šimaitis 3.00 
NEW HAVEN, CONN.: 142 

S.L.A. kuopa, per M. J. Vokie- 
taitį 10.00 

BROOKLYN, N. Y.: T'.M.D. 
44 koupos susirinkime aukavo 
po 50 c.: Pr. Andriuškevičius, 
V. Ivonia, M. Lt!^u.s, ir J. f^au- 
Ciškis (prisiuntė P. Andruške 1- 
čius) 2.00 

AMSTERDAM, N. Y.: pelnas 
nuo Amsterdamo "Lietuviu Jau- 
nomenės surengto pikniko, 30 
d. gegužės, prisiuntė J. Gaskfla 4500 

RACINE, WIS,: Jono Tauškė- 

lio išleistuvėse j kariomene L'G 
d. gegužės; prisiuntė M. Kas- 
paraitis. Aukavo šie tėvynai- 
niai: J. Tauškelio — -.00; po 
1.00: M. Kasparaitis, F. Radze- 
vičius. P. Juška. A. Kenauakas, 
J. Kreismonas, J. Staponas, D. 
Jeckovičius; po 50c.: J. Dokšus 
ir O. Dokšienė; viso 10.00 

DETROIT, MICH.: O. Kara- 
liūtė pardavė iv. N. Fondo mar- 

kučiu už 5.00 ir surinko atiku 

3.60; viso 8.60 

Viso įplaukė per mėnesj 373.70 
Puvo ižde 4 d. gegugės 4.890.U8 
Vi o yra pinigų 5,263.98 
Nuo pradžios išmokėta 

išviso 5,431.61 

Viso surinkta L. N. 
Fondan $10.695.59 

P. JUROEIUTk, 
Liet. Nopr. Fondo Sekretorė. 

307 W. 30th St.( New York City. 

NAUJI RAŠTAI. 

Kristaus Teismas ir Jo Teiso- 
tumas. Pagal Wallace Xel su n 

Stearns, tikėjimu istorijos pro- 
fesoriaus, sutaisė *A d v. F. I', 
llradchulis. Puslapių 30, kaina 
50c. Chicago, 111., [918 m. 

.Šitoj knygelėj perkratinėjama 
'Kristaus byla grynai tik iš U- 

gališko atžvilgio, t.y. išrišama 
klausimas, ar dekretas, kuris bu- 
vo prieš Kristų išduotas ir kuris 
pasmerkė jj miriop, buvo taisyk- 
liškai tu laikų teismo ipadarytas. 
Kitais žodžiais tariant, priėmus 
atydon tų laikų teismiškus įsta- 
tymus ir jų reikalavimus; pri- 
ėmus atydon visus formališku- 

mus, kurių amų tlaikų įstatymai 
liepė 'prisilaikyti ir pagalios pri- 
ėmus atydon statomus Kristui 

apkaltinimus ir liudijusius teis- 
me liudininkais—ar teismas tu- 

rėjo pamatą išnešti prieš Kristų 
toki dekretą, kaip jis išnešė? 

Idant j tokį klausimą atsaky- 
ti, suprantama, reik susipažinti 
su tų laikų žydų ir romėnų įsta- 
tymais ir kriminališka tu laikų 
procedūra (bylų vedimo biiulu) ; 

reik kritiškai perž'iiurėti tos by- 
los aplinkybes ir paduotus liu- 

dijimus. 
Visa tai ir paduota šitoj kny- 

gelėj trumpai suglaustoj formoj. 
Knygelė yra ytin žingeidi ypač 
advokatams, arba susipažinu- 
siems šiek-tiek su įstatymais. Ir 

šiaip žmonėms ji bus žingeidi, 
nors skaitymas jos neišvengia- 
mai reikalauja gero atsidavimo 
ir atydos. 

Knygelė išleista ant gražios 
popieros. Kaina, sulyginus su 

knygelės didiumu, yra gal aug- 
štoka. 
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IŠ CAMP DIX, N. J. 
Kareiviu atsišaukimas. i ia 

esantieji lietuviai-ka'reiviai i>i>tei- 
ge savo "literatūros ir Apšvie- 
tos Kliubą," rengia savo knygyną 
ir išleido sekant] atsišaukimą: 

"Męs I.it tuviai Kareiviai, esa- 
nie pasiryžę kariauti, iki priešai 
nebus pergalėtas. už visapasaulinę 
Demokratiją ir už. lietuvišką Ne- 
prigulmingą l\esp:.Miką, tą patį 
ir visoks mažoms tautoms. .Męs 

'statom savo gyvastį pavojun už 
tuos įprincipus ir ne vienas jau- 
nikaitis iš 111 ii-ii galvą paguldys 
Atkreipę doiną Į likusią lietuvišką 
liaudį — nei netikini, kad mušu 

neatjaustų nors dvasios reikaluo- 
!se, kuriu esame ištroškę: kaip ta' 
Liet. literatūros, geru knvgų ii 
laikraščių. 'Antra, kreipiamės į 
visas Liet. Spaustuves, kad jo 
mumis aplankytų su literatūra, ir 
i visus bendradarbius draugus ii 
<1 musysies, kiek galima mus rem- 
ti dvasios reikaluose, už ką mę- 
busime jums dėkingi, lcovodomi 
už jitsu visu laisvę, t*'i a Liet. Ka- 
reiviu yra gana didelis skaičius. 
l»ct sunku susipažinti vienas su 

kitu delei kareiviškų aplinkybių. 
Atnaujinta Liet. Kareivių Li- 

teratūros draugystė kviečia visus 
čia esančius Liet. Kareivius ap- 
lankyt koskaitlingiausiai ant nuu- 

sų susirinkimų, kurie atsibuna 
ketvergais 7 vai. vakare Y. M. 
C. A. No. 4 Buildinge. Taigi at- 

kreipiame atiyila visų A. L. Ka- 
reivių giminių, draugų ir pažįs- 
tamų, kad jiems praneštų per 
laiškus apie musų Kareivių drau- 
gystę. Ten jie suras savo draugus, 
pažįstamus ir {.'iminės. 

K. K. Mečionis, 
J, Sinkevičius. 

25—True translatiun fili I witli t':e i,. tmaMa 
dt Chicago, III., on 3rd day oi July 
1 1 S. as reųiiircrt by tlie act u( (ictober b 
1917. 

IŠ CAMP FREMONT, C AL. 

Gavo popieras. Tarp kareiviu 
yra ir tokiu, kurie dar neturi 
pilietišku popierų. Tai visi, ku- 
rie norėjo, gavo jas. 

Iš niusŲ -pulko buvome aštuo- 
ni lietuviai, kurie gavome pilnas 
■pilietiškas popieras. Kareiviams 
yra labai lengva gauti popįeras 
ir išsyk, nereikia laukti jokiu 
formališkumu, kaip tai buva su 

paprastais žmonėmis. Nereikia 
nieko užmokėti, neklausia taipgi 
jokiu klausimų iš Su v. Valstijų 
konstitucijos ir 1.1. Ir, žinoma, 
męs jos dar ir kair.cn pamokv- 
sim taip, kad jis to niekados ne- 

pamirš, ką reiškia Amerikos 

konstitucija ir Dėdės Samo "boi- 
sai.' 

Mums imant popieras, mus 

naujus piliečius pasitiko visas 
regimentas su didžakusiomis iš- 

kilmėmis. P. S. 

IŠ SCRANTON, PA. 

Birželio 23 d. Lietuvių Dailės 
Mylėtojų Choras turėjo šeimy- 
nišką išvažiavimą ant Lake Vi- 
nola. Buvo tam tyčia sureng- 
tas programas: dainos, eilės, kal- 

bos, žaislės ir šokiai. Svetim- 
taučiams labai patiko lietuvių 
dainos, žaislai ir šokiai; juos po 
keletą sykių turėjo kartoti. 

Šis choras gana skaitlingas: 
turi apie (>o ypatų. Susitvėrė jis 
3 mėn. atgal ir jam vadovauja 
\ .Sodeika. Jau buvo surengęs 
vakarą ir publikos buvo labai 
daug, pelno ir-gi turėta apie 
$185.00. 

Vasaros karščiams užsibaigiuis. 
choras rengiasi statyti scenoj 
"Užburtą Kunigaikštį"—3 aktų 
operetę (M. Petrausko. 

Valio! dailės mylėtojams! 
Dirbkime ant 'naudos sau, ir kel- 
kime lietuvių vardą. 

Scrantonietis. 

IŠ SO, BOSTON, MASS. 

Šliupo prakalbos. Birželio 25 
1. Lietuvių svetainėje atsibuvo 
prakalbos, kuriose svarbiausiu 
kalbėtoju buvo I)r. J. Šliupas, 
nesenai pargrįiusis iš Europos. 

I)r. Šlimipas pasakojo apie sa- 

vo patyrimus laike buvimo Eu- 
ropoje: apie tai, kas jam teko 
pačiam matyti Rusijoj ir kokias 
žinias jam teko girdėti iš Lie- 
tuvos. 

Kalbėdamas apie dalykų stovį 
Rusijoj, l)r. Šliupas nupiešė 
liūdną paveikslą, kuoruet bolše- 
vikai užvedė tenai savo ultra- 
socialistišką "rojų." Jau in kai 
bant apie didžiausi:} betvarkę, 
apie maisto stoką ir badavimą 
daugelyj vietų, Rusija iš kalbė- 
tojo apipasakojimo daiįvgiaus iš- 
rodo paiiraši j pasakišką "raz- 
baininkų šalį" negu i šalį, ku- 
rioje viešpatautų "broliška mei- 
lė, lygybė ir teisybė." 

Tavarišėiui — sakė kalbėto 
jas -yra lengviau užmušti žmo- 
gų, negu man butų užmušti mu- 

sę. 
/,odžio "laisvė" Riusijoj yra 

šiądien tokia, kad jos gėdytus 
ir pats caras. Prie caro buvo jos 
daug daugiauu negu prie bolševi- 
ku, kurie pasirodė ne tik des»po- 
tais, bet ir žempis niekšais apart 
to. 

Teisybės teismuose žmonėms 
nėra jokios. Cari'ki teismai, su- 

lyginus su bolševikiškais teis- 
mais, buvo kai dangus ir žemė. 
Teismai vadovaujasi pastebėti- 

nai trumpu ir aiškiu "įstatymu,'' 
kuris praktikoje yra toks: kas 
bolševikas—tas visados teisingas 
ir nekaltas; kas nebolševikas— 
tas visados turi būti kaltas. 

Papasakojo, kaip bolševikai 
teisė kun. .Mirski, kuris tapo iš- 
vilktas iš drabužių ir pakelyj i 
kalėjimą tapo durtuvais suvar- 

stytas, subjaurotas ir salė kelio 
lavonas pamestas. 

Kaimiečiai ir darbininkai, ku- 
riems bolševikai žadėjo "rojų," 
vieton to turi dabar badą. Xe- 
dyvai todėl, kad, anot kalbėto- 
jo, tarp Rusijos žmonių girdisi 
pageidavimas, kad geriaus ca- 
rizmas atgal sugrįžtų. Ir kal- 
bėtojas mano, kad jis sugrįž, 
nes Kusija neišbris iš savo be 
tvarkęs dar ir per 25 metus. 

Hr. Šliupas, kalbėdamas apie 
lietuvių reikalus, pažymėjo, kaci 
Andriaus Bulotos, vadinėjusio 
)0 Ameriką, prasimanymai apie 
mirai;-ii Rusijos Lietuviu Ko- 

mitetą Luvo neteisingi, kad Cen- 
tralinis Komitetas atlikinėjo di- 
lelį darbą, kol jo lietuviški bol- 

ševikai, sekdami pavyzdžiu savo 

rusiškų kolegų, neišardė. 
Lietuvoje, anot Dr. Šliupo pa- 

sakojimo, lietuviai prisisteigė 
sau dauvgelį savo mokyklų ir tu- 
ri 12 gimnazijų; vokiečių gi 
Įsteigtos mokyklos yra 'boiko- 
tuojamos. Anot kalbėtojo, visi 
lietuviai Lietuvoje darbuojasi tė- 
vynės labui sutartinai, išvieno. 

Pasakojo taipgi, kad sugrįžęs 
iš Europos, lankėsi \Yashingto- 
ne ir čia. tarp kit-ko, patyrė, 
kad šios šalies valdžia pageidau- 
ja, kad visi lietuviai Lietuvos po- 
litikoj eitų išvietn ir kad valdžia 
tik tuomet su lietuviais skaity- 
sis; su atskiromis partijomis, sai 

pavieniais žmonėmis valdžia 'įve- 
Tali skaitytis. 

Visos prakalbos koresponden- 
cijos siauruose rėmuose, žinoma, 
negalima sukimšti. Todėl čia 
pažymėjau tik paviršiais svar- 
biausius punktus. 

Apart Dr. Šliupo, kalbėjo dar 
inž. T. Naruševičius ir p. V. K. 
Račkauskas,—pirmas apie lietu- 
vių pareigas dabartiniu laiku, o 
antras apie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę. 

Aukų surinkta apie $50.00. 
Publikos buvo pilnutėlė svetai- 
nė. Budriukas. 

DR. ŠLIUPO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS. 

D r. Šliupas kalbės sekančiose 
kolionijose: 

1. \Vilkes-Barre, Pa., liepos 7d. 
2. CIeveland, O. liepos 10 d. 
3. Detroit, Mieli., liepos 12 d. 
4. 'Grami Ra-pids, Mieli., liepos 

13 d. 
5. Chicago, 111. nuo liepos 16 d. 

iki liepos 20 d. (penkios 
dienos įpavestos 'prakal- 
boms; kolionijos pačio? 
susitvarkys). 

to. Kenosha, \Yis„ liepos 22 <1. 
11. Racine, \Yis., liepos 23 d. 

12. S. Omaha, Nėbr. liepos 25 d 
13. \Yest\ille, 111., liepos 28 d. 
14. Pittsburgh Pa., liepos 30 d. 
15. Pittsbiiirgh, Pa. S.S., liepos 

31 d. 
Su pagarba, 

Maršruto Komitetas: 
R. Karuia, 
J. Ambraziejus, 
V. K. Račkauskas. 

26—-Trtie trnnslntion filerl witli tlw> ].ostmastcr 
»t ChiraK", III., on Jril day of July, 
'"IK, a-, rcjuired b y tlir art uf < )<tcber 6 
1917. 

I 

KAREIVIŲ ATYDAT 

I'. Strponkus, lietuvis-kai eivis, 
esantis Camp llaimcock, Augus- 
toje, (Ja., norėti] susižinoti ii" 
siueiti kitus lietuvius-kareivius, 
esančius tame pačiame lageryj 
Camp Hancock. 

Stepenkaus adresas: 3rd Co. 
Specialists Scliool, M. (i. T. C. 
Catnp Hancock, Augusta. < ia. 

V v 

Žinios Žinelės. 

So. Boston, Mass. 

[ Čia atsibuvo tyrinėjimas by- 
los tarp "Darbininko" ir p. K. 
Jurgeliuno. Pastarasis buvo ap- 
skundęs "Darbininko" bendrove 
už šmeižimą jo vardo ir padary- 
tus jam mr> t,> nuostabu Jurge- 
ilunas įžiuiėjo šmeižtą straipsniuo- 
se, kuriuos anuomet "Dar—kas" 
talpino i> priežasties "Ateities" 
(dabartinės "Sandaro-.") parda- 
vimo. 

Prisaikintieji teisėjai atrado 
'Darbininką" kaltu, o padarytus 
Jurgeliunui nuostolius apkaina- 
vo ant $i.oo. 

Cleveland, O. 
= Čia lankėsi p. I. K. Saka- 

lauskas, "Draugo" redakcijos na 

rys. Apsivedęs su p-le Z. T> 

džiuniute, jis sugrįžto su j ... 

ja į Chicagą. 

Waterbury, Conn. 
==» Nuo tulo laiko čia 

venusis teatru artistas, p. it 

kauskas, mėgino sujungti :; 

vietines teatrališkas draugija 
vieną, iš ko galėtų pasi .-ir 

pusėtinai stambi teatrali.-l- i 

ganizacija. Vienok tasai t'.< 

nvmas iki šiolei .r.ei-iscka, o" 
džiausia priežastis tam yra t 

nelemtas tarp lietuviu paprotys 
kišti 'partijinę politiką net ir ten, 
kur jai vi>ai neprivalo buti vie- 
tos. 

So. Boston, Mass. 
= So. Bostono socialistams 

nenusisekus išnešti protesto re- 

zoliuciją prieš Vokietiją ir kle- 
rikalus aną savaitę, sekančią sa- 

vaitę jie sušąukė kitą mitingą, 
—šiuo sykiu salė gerai buvo ap- 
statyta policija. Išnešta rezo- 

liucija, kurioj matosi daugiaus 
pagiežos prieš Lietuvos Tarybą 
ir prieš klerikalus tnegu prieš 
vokiečius. 

Akron, Ohio. 
^Vietinėn lietuvių parapijom 

klebouaaiti tapo paskirtas kun. 
D. Alinskas. 

Newark, N. J. 
Cia mirė Ignotas Vaškevi- 

čius, žinomas vietinis biznierius 
ir senas šios šalies pilietis, at- 
keliavusis Amerikon apie 34 me- 

tai tam atgal. Velionis <paėjo iš 
Sasnavos parapijos, Marianrpo- 
lės pavieto, Suvalkų gub. 

Pittsburg, Pa. 
— Vietinė lietuvių parapija iš- 

kilmingai apvaikščiojo 25-metinį 
jubilėjų savo gyvavimo. Klebo- 
nu yra kun. J. Sutkaitis. 

Milwaukee, Wis. 
Laikraščiams 'pranešama, 

kad i'ia yra arti ioo lietuvišku 
šeimynų, kuriose vyrai —lietu- 
viai, o moteris—lenkės. Lenky- 
stė čia, sakoma, taip yra išsi- 
platinus, kad kuone v i šiuose lie- 
tuviu susiėjimuose vartojama 
lenkų kalba. Reikėtų nuo to 

atsikratyti. 

Cleveland, Ohio. 
— Cia tapo užmuštas lietumis 

A. Gilis, 28 metų amžiaus. Yė- 
lionis dirbt) ant elevatoriaus. 
Kuomet jis -plovė langą, eleva- 
torius tapo paleistas ir prispau- 
dė Ciiii; po to jis nukrito nuo 

penktų lubų, 11/simušdamas ant 

vietos. 

MONDAY 
ALLMEA1S 

VHEATLESS 
VST HO BKKAll OlUl'KKHA 
l'AVTKV '1U lSlLMOA-iT K AJ1W 
contajminvj N>-iir.\x 



"LIETUVA" 
Lietuvių Savaitini* lai kraitis 

Leidžia Lithuanian Publishing Oo. 
*>J4 W. 33rd 3t. Chicaga 111. 

•«. :4aktor!ua Adv. Bronius K. Balutis. 

Visi laiškai. korespondencijos ir 
rankraščiai, skiriami talpinimui iuik- 
cafityje, privalo butl pažymėti auto- 
laus parašu Ir adresu. Pasirašan- 

tieji pseudonimais privalo paduoti lr 
avo tikrą pravard? Redakcijos zi- 

alaL 

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

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

Reikia visada rąžyti plunksna, pa- 
liekant plačius tarpus tarp eilučių, 
ir tik ant vienos pusčs laksto. 

Apžvalga. 
21—Trtir translar[on filrrf with ihr postmaster 
19)8, a» refjuired hy rlir act of Octchrr h 
at Chicagn, III., on ,tr<l flay of f 111 v, 

1917. 

NEPRIGULMYBĖS DEKLIA- 
RACIJOS ATKARTOJIMAS. 

Šios savaitės ketverge, liepos 
4 d., išpuola didžiausia šios ša- 
lies šventė—paminėjimas Ameri- 
kos Nerprigulmybės apskelbimo 
dienos, šimtas keturios dešimts 
<!u metai atgal, liepos 4 d. 177''! 
metų, Amerikos kolionijų kon-Į 
gresas apskel'bė šios šalies pilną 
ne^rigulmybę. 

Suvienytu Valstijų Neprigui- 
mybės Dekliaracija yra todėl se-! 
rnas dokumentas. Bet kaip pa- 
stebėtinai jis tinika šiems mūsų 
dabartiniems laikams! Nepri- į 
gulmybės Dekliaracijos Įžangoje 
yra išreikštos priežastis, dėlei 
kurių anų laitkų Amerikos !;o- 
•lionistai griebėsi už ginklo ir. 
nuvertę priespaudą, iškovojo sau 

laisvę ir įsteigė totkią valdžią, 
kuri davė Amerikai "laisvės ša- 
lies" vardą. Tie principai yra 
nemirtini. Ir šiądien, visa žmo- 

nija griebėsi už ginklo, idant 
juos apginti, taip kaip Amerikos 
kolionistai juos gynė 142 metai 
?tgal. 

Tie principai yra scxancVt i- 
eik>:i Neprigulmybės Dekliar.v 

cijoj: 
"Męs laikome šias teisybes 

pat per save aiškiomis: kad 
visi žmonės yra sutverti ly- 
gus; kad jiems yra suteik- 
tos tūlos neatimtinos tei- 
sės; kad tarp jų yra gy- 
vybė, laisvė ir laimės sieki- 
mas. Kad šių teisių iu'žti:-;ri- 
mimui yra tarp žmonių Įstei- 
giamos valdžos, gaunančios 
savo te'iingą galybę nuo sa- 

vo pavaldinių suti'kimo; ikad 
kuomet tik bile ikokios formos 
valdžia pradecia. naikinti ši- 
tuos siekius, tai žmonės turi 
teisę ją -permainyti ar nuver- 

sti ją ir įsteigti naują valdžią, 
padėdami jos pamatus ant to- 

kių primdpų ir suorganizuo- 
dami jos formą tokiu budu, 
kuris jiems iš rodys galintįs 
geriausiai -užtikrinti jiems-sau- 
gumą ir laimę." 
Šitokius principus apreiškė 

Amerikos kolionistai, kuomet jų 
laisvę mėgino a'pribuoti ir panai- 
kinti Anglijos s ii vokietį usis ka- 
ralius Jurgis III su pagelba nu-! 
samdytos vnlkisikos kariumenės. 
Šitų įpriincipų apgynimui Ame- 
rikos kolionistai liejo savo krau- 
ją, kol jie nebuvo pripažinti. Tr 
tuomet gimė laisvoji Amerikos 
ša'is, kuri per 142 metus buvc 
ir šiądien yra laisvės ir demo- 

kratijos pavyzdžiu visam pasau- 
liui. 

šiądien, kuomet męs tos die- 
nos paminėjimą ap vaikščiojame, 
garbė lai buna tiems kolionis- 
tams, kurie tą laisvės žiburį 
Amerikai užžiebė. Garbė lai bū- 
na ir tiems visiems, kurie to lai- 
svės žiburio šviesą per 142 me- 

tus savo krauju penėjo, idant 
jis -neužgęstų. 

šiądien .int kruvinų Europo.- 
laukų eina kova lygiai už to- 

kius pačius principus, tik ne- 

sulyginamai platesniam mašta- 
be. šiądien visas pasaulis kovoja 
už tai, už ką 142 metai atgal ko- 
vojo tik vteni Amerikos kolio- 
mistai. Anuomet ėjo tik už Ame- 
rikos kolionijų laisvę, šiądien ei- 
na už visų tautų laisvę, už viso 

pasaulio laisvę. Ir t.>s pasaulio 
laisvės apgynime nuo despotiš- 
kų Vokietijos pasikė: vnimų šią- 
dien stoja sykiu su kitomis tau- 
tomis ir Amerika. 

Šiądien, todėl, apvaikščiojant 
N'eff igulmybės dieną, mums vi- 
siems laisvę mylintiems žmo 
•t ėms tink i apskelbti '"šią N'? 

prigulmybės Dieną pirma diena, 
įkuri bus pašvęsta apskelbimui 
neprigitlmybės visoms tautoms 

visam- pasaui)je\" kaip ta: :i;»- 
reiškia prezidentas \Vilsonas sa- 

vo atsišaukime prie svetimgimių 
Amerikos piliečių. 

Lai šita diena, kuri atnešė ne- 

prigulmybę ir laisvę 'Amerikai, 
atneš taipgi neprigulmvbę ir lai- 

svę visoms pasaulio tautoms,— 

ju tarpe ir Lietuvai. Ir šio di- 
džio tikslo atsiekimui rtięs, lietu- 
viai, sykiu su visais (kitais laisvę 
mylinčiais žmonėmis, nepasigai- 
lės i m nei savo turto, inei savo 

gyvasčių patol, pakol laisvės ži- 
burys neužšvies visam 'pasauliui. 

28—Trtic translation filcil wiili ihe pristtnaster 
at Chicago, 411., nn 3r<l day of Jiily 

1918, a« reiąuirrd by thc act of Octoler 6 
1917. 

TAS TURĖJO BUTI AIŠKU 

NUO PAT PRADŽIOS. 

Dr. Šliupas, kai praneša laik- 
raščiai, tomlamas So. Bostone, 
pasakojos, kad valdiškos sferos 
VVasbingtone, kuomet užeina rei- 
kalas apie Lietuvos ateiti, ne- 

nori kalbėtis su mūsų partijų 
atstovais, bet pageidauja at- 

stovybės, kuri turėtų pamatą 
kalbėti visos tautos vardu. 

Tas turį jo buti aišku mūsų 
veikėjams iš >pat pradžių. Tau- 

ta, kuri yra pasidalimuisi, kuri 
neturi bendrų ir vienodų pama- 
tinių reikalavimų, pasirodo dar 
neprinokusi rprie savivaldos ir 
neprigulmybės, ir laiką gaišinti 
su tokia tauta butų aiški neiš- 
mintybė. Airija yra gyvas tam 

pavyzdys. Nes kaipgi galima 
užganėdinti tokią tautą, kuri pa- 
ti nežino, ko ji nori—ar bent 
taip pasirodo, kad ji nežino, ko 
nori? 

P>et lietuviai žino, ko jie įno- 

ri. Visi lietuviai, — išskyrus gal 
tik labai-labai maautėlj tautos 

nuošimtį,—nori laisvos ir nepri- 
guvlmingos Lietuvos. Visos par- 
tijos yra išsireiškę už Lietuvos 
laisvę, kurios augščiausiu ir to- 

buliausiu išreiškėju yra nepri- 
gulmybė. 

Taigi apie lietuvių tautos no- 

rus negali but abejonės, nepri- 
valo buti taipgi ir bė^cs. 

Bėda yra tame, kad lietuviai 
tų savo bendrų norų iki šiolei, 
bent čia Amerikoj, nepajiegia 
vienu bendru balsu, bendra at- 

stovybe reprezentuoti ir jų pa- 
laikyti. Tas yra todėl, kad mū- 

sų partijos turi dar persmulkius 
vadus, kurie, suprasdami savo 

partijų interesus, nepajiegia tin- 
kamai suprasti visos tautos rei- 
kalų. Jie, mėgindami dirbti tau- 
tos nacijonaliuose interesuose, 
•nepajiegia pasiliuosuoti nuo sa- 

\ t partijos interesų ir kuone vi- 
suomet žiuri į tautos interesus 
per savo <partijos interesų aki- 
•nius. 

Jiems visai naturališkai išro-1 
do, kad taip butų geriausiai ir 
kad kitaip negali ir įbuti,—nes 
jų akjs kitaip nemato, ju poli- 
tiškas protas, sukaltas j siau- 
rus partijinius rėmus, kitaip su- 

prasti negali. 
Bet pašaliniai žmonės, tautij 

politikai visai kitaip į tai žiuri. 
Jeigu patįs mūsų veikėjai iki šio- 
lei kaip reik nesuprato, tai ge- 
rai, kad \Vashingtone jų atydą 
j tai atkreipta. 

Gi iš to yra tokia išvada: kad 
\Vashingtone lietuviai įprivalo 
turėti savo atstovybę, kuri veik 
tų harmoniškai, kalbėtų vienu 
balsu ir galėtų buti neabejotiiniu 
išreiškėju lietuvių tautos norų. 

Tie, kurie mano. kari galima 
ge(ai veikti ir atskirai kas sau, 
arba sudaryti tokią atstovybę, 
kuri butų \Vashingtone partiji- 
nių peštynių veidrodžiu, tuomi 
parodo dar savo neišsivystymą 
iš partijinių vystyklų. 

\Vashingtone veikalingi lie- 
tuvių veikėjai, o ne partizan- 
tai. f r juo greičiaus musų srio- 
vės tai supras, juo bus geriaus. 
Kol to nesupras, siuntinėjimas 
ir užlaikymas ten reprezentantų Į 
bus kuone tuščias eikvojimas ir 

laiko, ir yinigų. j 

29—True translation fileil vvilh tlio postmasli-r at Chicago, 111., on .?rd rlay of Julv, 
191H. as rriiircd l>v tlic* act of Octolier 6, 1917. 

Mūsų Prezidento Atsišaukimas 
prie 

Svetinigimiu Amerikos Piliečiu 

liepos .j d. 1918 m. 

"Jiis, mano san-piliečiai,susirinkote čia paminėti ap- 
skelbimą |Arnerikos| Neprigulmybės Oekliaracijos, kuri pa- 
žymėjo abtudimą naujos dvasios tautu gyvenine. Nuo lai- Į 
ko mušu respublikos gimimo męs matėme šitą dvasią be- 
augant Męs girdėjome reikalavimą ir tėmijome, kaip tarp 
daugelio tautu platinasi kova už savi-valdystę, Męs priėjo- | 
ir:e prie to, kad teisę prie politiškos laisves skaitome bendra I 
teise žmonijos. Metai po metu, riduj mušu saugiu rubeiiu, I 
męs džiaugdavomtsi ramiu laisvės ir demokratijos didėji- i 
mu išilgai-ir-skersai pasaulį. Bet štai, staiga, prieš mus į 
stojo grasinimas, kuris stato pavojun viską, ką pasaulis lai- j 
mėjo. 

"Visoj savo senoj begėdystėj, su visu savo senobiniu 
žiaurumu ir neteisingumu, militariška aut&kratija vėl apsi- 
ginklavo prieš žmonių ramias viltis. Nustelbus savivaldą 
tarp savo locnų žmonių su pagelba organizacijos, palaiko- 
mos iš dalies melagyste ir viliugyste, ji |ta militariška au- 

tokratija] pasiryžo užmauti savo valią ant savo kaimynu 
ir ant musų. Ji | ta militariška autokratija] privertė, vieną- 
po-kitosč kiekvieną civilizuotą pasaulio šalį arba atsisakyti 
nuo savo aspiracijų, arba apskelbti karę jų apgynimui. Męs 
štai ir vėl esame kovoje už savo tautos buv$. Męs akis- 
akin susitikome su reikalingumu arba išnaujo patvirtinti 
fundamentalę laisrų žmonių teisę daryti savo locnus įsta- 
tymus ir pasirinkti sau savo locną pavaldinystę, arba leisti 

žmonijai pastoti auka beširdės ambicijos, kuri yra pasi- 
ryžusi sunaikinti tą, ant ko ji negali ponauti. 

'"Priešai jos Įtos militarės autokratijos | grasinimą su- 

kilo laisvę mylinčios tautos ir susivienijo tarp savęs. Ne- 
atgrąsino ju jokia baimė, nei-gi materialės gerovės papir- 
kimas ju nesulaikė. Jos padarė tokius pasiaukavimus, ko- 
kių pasaulis dar niekados ikišiolei nebūto pažinęs, o 

besipriešinimas mirties akyvaizdoje ir jų kentėjimai pri- 
parodė, kad tikslai, kuriuos gaivina Vokiškos pastangos, 
niekados negali tikėtis valdyti žmonijos dvasia. Priešais 
militariško užkariavimo baisenybes, priešais, tuštybę gy- 
venimo vien tik kūniškame užsiganėdijime. priešais tuštybę 
pastoti : ien tik dalimi Valstybės, kuri nepažįsta nei tei- 

sybės nei garbės, | visas | pasaulis taip sukilo, kad net 

tautos, nuo ilgų laiku valdomos ir jiega pavertgos, dabar 

pradėjo bruzdėti ir ginkluotis. 
"šimtmečiai pavergimo nesunaikino tautiškų siekinių 

daugelio aiškių rytinės Europos tautų, neigi jos Įtos tautos Į 
prietmė nelemtus idealus savo politiškų ir mįlitariškų val- 
donų. Jos |tos tautos] išlaikė kaip nesparčius persekioji- 
mus taikos laikais, taip ir karės agonijas Į kančias] ir dabar 

reikalauja pripažinimo savo teisingų reikalatimų prie auto- 

nomijos ir savi-valdymosi.. Šių tautų atstovai yra su jumis 
šiądien, išreikšdami savo ištikimybę musų idealams ir siū- 
lydami savo patarnavimus bendram ]musų risų) reikalui. 
Aš meldžiu jus. san-piliečiąi, susivienyti su jais padarymui 
šios musų Neprigulmybės Dienos pirma diena, kuri bus 
konsekruota | pašvęsta | apskelbimui neprigulmybės visoms 
tautoms viso pasaulio." 

Woodrow Wilson 
Suvienytų Valstijų Prezidentas. 

LIETUVA IR JOS PRAMONĖ ATEITYJ, 
Kad pramonės iŠsiplėtojimas yra 

galimas tiktai tose šalyse, kurios 
turi dai g turtų — ypač anglies ir 
geležies — savo locnoj žemėje, 
tas yra klaidinga nuomonė, dalies 
pramonė priklauso ne tik nu> esa- 

mų joje gamtiškų turtų, bet ir 
nuo kitų aplinkybių, tarp kurių 
lošia svarbią rolę tos šalies žmonių 
•palinkimas prie pramonės, šalies 
geografiškas padėjimas ir t. t. 

Tokią nuomonę išreiškia R. Ka- 
ruža 4-tne mimeryj žurnalo "Lie- 
tuvos Atstatymas," p.įvesto ypa- 
tingai Lietuvos pramonės gaivini- 
mui. 

Dalj to žingeidaus straipsnio že- 
miaus paduodame. 

Męs, lietuviai — rašo p. Karu- 
ža — norime apsieiti savo prigim- 
tame krašte be prtunonės! Norime, 
nes sutikdami apsistoti ant "žem- 

dirbystės" laipsnio, savaimi išsi- 
žadame tobulesnės ekonominio g\ 
veninio formos. Ivodel taip yra? 

"Kaip jau buvo sakyta, — skur- 
daus gyvenimo amžiai apiplėšė 
mus iš energingo pasirj/.imo, ini- 
ciatyvos. Męs tingime, ar gal ir 
nemokame j ieškoti savo gy venimui 

nauju keliu. m> n's yra reikalin- 
ga tiktai kitais pamėgdžioti. Kur- 
kas lengviau yra sekti pramintais 
takais, užtai męs taip ir pamėgome 
žemdirbystę. Antra, — toki'a bega- 
line stoka pas mus ekonominės 
teorijos taisyklių pažinojimo! Daž- 

niausia męs kalbame apie ekono- 
minius klausimus, neturėdami apie 
įjuos mažiausio supratimo. 

Kalbėdami pavyzdžiui, apie pra- 
monę, męs paprastai turimo ome- 

nyje milžiniškas geležies dirbtu- 
ves, lyg kad apart jų suvis nebū- 
tų jokių kitų pramonės šakų!.. j 
Milžiniškoms plieno dirbtuvėms bū- 
tinai reikalinga geležis bei anglis. 
)Tų Lietuvoje nėra, negali būti 

didelių plieno dirbtuvių, — reiš- 
kia, negalinti būti ir pramonė! 

Kad taip galvoja ir šviesiausie 
musų žmonės, nereikia ir prirndy- 
nut: užtenka bile su vienu pakai-, 
l>ėti toje temoje pusvalandį. Kad 
taip ištikrųjų nėra, prirodymai ir 
gi nereikalingi. Del visko, tačiaus, 
galima paminėti čia visą eilę kraš- 
tų. kur nors nt a geležie-? bei plie- 
no dirbtuvių, vienok žydi kuopui- 
kiausiai pramonė. Šveicarija. 1 Is- 
landija, Danija, Norvegija, Fin- 
landija, — tai kraštai, v ėdant ie 
pas save pramonini ukj, nežiūrint 
to. kad nėra ten nei metalinių ru- 

dų. nei anglių. * 

kad mušu namie auginti eko- 
nomistai geriau butų apsipa/.inę 
su ekonomines teorijos pamatais, 
o ne griebtųsi paviršutinių, tan- 
kiausia jau senai nusidėvėjusių 
ekonominų išvadų. — tai pilnai 
suprastų tą pamatinę taisyklę, kad 
apie pramonę pamatiniai sprendžia 
gyventojų iniciatyva o ine krašto 
turtai. Gerą pavyzdi toje linkmėje 
teikia turting'a prigimties turtais 
Rusija ir neturtinga Finlandija, 
turtinga Chinija ir neturtinga Ja- 
ponija, ir taip begalo. 

Lietuvai Prigelbės Amerikiečiai. 
Kokias galimybės pramonės 

žvilgsniu turi musii gimtinis kraš- 
tas? Sulig Prof. Rolirbacho žodžių 
ištartų viename jo paskutiniu 
straipsnių, Lietuva turi pažangiu? 
gyventojus, ir tas — tai viena pa- 
matiniu pramonės sąlygų. Lietuvai 
en maS'ic yra gabus žmonės. Ne- 
žiūrint, kad mūsų vadovaujan- 
tiems elementams stoka išsilavini- 
mo. pažangumo, plačios pasa.ulio- 
žvalgos. mūsų minios, vedamos 
sveiko instinkto, trokšta eiti pa- 
saulinės pažangos keliu. 

Tas ypatingai žymiai iir aiškiai 
apsireiškia inusų žmonių .tarpe 
Amerikoje. Musų amatninkai, be- 

kompetentiško patarimo iš šalies, 
Ik* nurodymo keliu, išimtinai in- 
stinktui pasidėkavojant. stebuklus 
tiesiog atlieka savo parinktose sri- 
tyse. 'IVoskimas 1 kuodaugiausiai 
išmokti kimtoliau nu/e;uiii aina- 9 

te, kuoplaeiau pavartoj įgytas ži- 
nias savarankiai — tai begaliniai 
džiuginantis apsireiškimas įnnsu 

liaudyje. 
Turint omenyje musų minios 

patriotiškumą, savo prigimto kraš- 
to meilf. galima drąsiai sakyti, 
kad daugelis ju grįžš j Lietuvą, 
(ii keliolika ar keliosldešimts tūks- 
tančiu mušu amerikiečiu. grjžu>iir 
i Lietuvą su tobulesniun pramoni-l 
nio gyvenimo idealu, turės pastų 
moti mušu kraštą i naujas ekono- 

1 minės vėžias. 
(ii mūsų krašto prigimtos vpa | 

•tybės? Visupirmiausia Lietavo; 
geografiniu padėjimu negalima 
tiesiog atsigėrėti". Juk tai' prigimtas 
langas Rusijai į 'platųjį pasauli: 

| Ką tasai reiškia, — užtenka pri- 
minti tik Jlolandiją ir Helgija. 
kurios u/ima panašią ge grafitu 
Belgijos portas Antverpenas buvt 
prieš karę trečiuoju 'portu pasau- 
lyje ( Xe\v Yorkas, Londonas) 
kaslik apyvartos, gi patsai Mel- 
gijos krašt'as yra pramoningiat- 
sias, turtingiau? is visame pa au- 

lyje. 
I'irklyba sužadina pramonę ir 

viena kitą remia. Jau vieno geogra- 
finio padėjimo užtenka, k'ad .pada- 
ryti Lietuvą pramonės ir gerbuvie 
kraštu. Tas dar ne viskas. Musi 

U']>ės gali buti užkinkytos dirbt' 
poziciją link Vokietijos, kaip Lat- 
vija ir Lietuva link Rusijos. Juk 
elektros jiegą. Mušu girios gali 
teikti žalią medžiagą visoki ni? 

medžio išdirbiniams bei ]x>pier*au> 
dirbtuvėms. M tisų durpėm. molis 
smiltis, kalkinis akmuo gan teikt 

medžiagą chemijos industrijai, ce 

ranakai, stiklui, alumiuum. cemen- 

tui ir kitiems produktams. Mušt, 
linai gali pastoti pamatu stambi o; 

audimo pramonės ; mušu sėmenys t 

— aliej'aus išdirbystei. 
Ko daugiau reikia? <",į prie tc 

visko reikia neužmiršti, kad ir 

•rusų "žemdirbystė" perkeista ant 

j pramoninio kurpali ». pastos salti- 
'niu nauju ekonominiu galimybių 
Juk Lietuvos klimatas idealiai tin- 

į ka pieninkystei, vaisiu augimui; 
mušu žemė, greta grudų, ^ali tei- 
kti žalią medžiagą industrialio ai 
kohclio išdirbimui; mušu upės 
ir ežerai, — tinka žuvų auginimui 
Žodžiu, turime sąlygas, kur pra- 
monė gali puikiausiai žydėti. Vis- 
kas priklauso nuo žmonių pasirį- 
ižimo, pažangumo. — iniciatyvos 

Tautos išganymas ir laimė y r? 

Lietuvos pramonėje. Su jos pagel- 
ba lietuviams atsidarys naujo gy- 
venimo galimybės. Musų kaimie- 
čiai-ukininkai. jgijo savo produk- 
tams naujas, turtingas rinkas, to- 

bulins. gerins savo ukins. Mušt 
niiestiečiai-pramoninink'ai, plėto 

Į jaut. auginant musų jaunutę pra- 

jmonę, drauge su ja ir patįs augs. 
tobulės. Su turtu plauks Į must 

žmonių tarpą naujos, pažangio: 
idėjos, išdygs toje dirvoje nnui 
troškimai — idealai, ir tauta ženg: 
prie skaisčios ateities. Jaunoji Lic• 
tu?'a učtad ir stori ui I.ictuviu 
pramonę!'* 

:k * 

"Lietuvos Atstatymo" žurnalo 
(išleidžia Lietuvos Atstatymo Keiul- 
rovė, kuri rūpinasi suorganizavimu 
kaip lietuviu kapitalų, taip ir jų ga- 
bumų praplatinimui pramonės Lie 
■tuvojc po karei. Norintieji gaut' 
tuose reikaluose (langiaus informa- 
cijų gali kreiptis tiesiog prie to 

bendrovės, adresuodami sekančiai 
Lithuanian Development Corpora- 
tion. 320 Fifth Ave.. \Tew York 
n. Y. 
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Reikia Nuodugniai Ištirti. 
Didi skerdyklų įstaiga \Vilson ir Kompanija, kurioje 

dirba daugelis lietuvių ir todėl kiekvienas žingeidauja, rei- 
kalauja nuodugnaus ištyrimo nuo federališkos valdžios, 
kasi ink užmėtinėjimų, padarytų per Federališką Apyvartos 
Komisiją, kuri pasakiusi, kad atsišauks prie Maisto Admi- 
nistracijos ir paties Amerikos Prezidento, jeigu nuodugnus 
tyrinėjimas nebus padarytas. 

Skaitytojai žino iš kasdieninių raportų, apie ką mes 
kalbame. Kederališka Komisija^ užmetė, kad \Vilson ir 
Kompanija siuntusi pagadintą mėsą, kareiviams. Pirmuti- 
nis užmetimas buvo, kad \Vilson ir kompanija nusiuntusi i 
kareivių stot j Camp Travis ies San Antonio, mėsą, ku- 
rios žmogus negali valgyti. Thonias E. \Vilson, preziden- 
tas šios kompanijos, atsakė, kad l>ėgyje ištisų paskutinių 
melų neturėjo jokio kontrakto siųsti mėsą į minėtą vietą. 
Negana to visi: valgomi daiktai pirm siuntimo yra išegza- 
minuoti karės maisto expertų. 

Visa teisybė Kini e, kad viename iš publiškų mėsos šalt- 
namių atrasta dėžę pagedusių inkstų ir bačką jaučių šir- 
džių. kurie nebuvo patėmyti, bet juos niekas nebandė par- 
duoti nei valdžiai, nei niekam kitam. 

Išrodė, kad dalykas tuomi ir užsibaigė, bet išėjo ki- 
taip. Nauji ir bjauresni užmėtinėjimai buvo padaryta ant 
\Yilson ir Kompanijos birželio 19-tą ir keletą dienų vė- 
liau pasklido gandas, laikraščiuose, kad šimtai tūkstančių 
svarų mėsos, atsiųstų per \\ ilson ir Kompaniją karės lai- 
vams. buvo netikę ir atmesti. Tas raportas sukėlė tokį 
prieštaravimą prieš Wilson ir Kompaniją, kad aficierai iš 
Didžiųjų Ežerų atsisakė priimti kumpius, siųstus per \Yil- 
son ir Kompaniją. 

P-as Thomas \Yilson atsakė ant šitų užmėtinėjimų se- 

J kančiai: ... 

"Nuo laiko, kada Suvienytos Valstijos buvo Įtrauktos 
i šią karę. męs pardavėme valdžiai penkis milijonus svaru 
mėsos ir visados, kaip tik buvome pertikrinti, kad kokia 
iiors dalis siuntinio buvo negera, męs priėmėme atgal. Ka- 
la jis buvo užklaustas, ar koks kitas firmos narys nėra tą 

padaręs, jis atsakė: "Niekados, ir tokia vpata butų urnai 
prašalinta iš firmos. Visa mūsų firmos mėsa, siųsta val- 
lžiai, buvo peržiūrėta atstovų Agrikultūros Departamento, 
'<urie niekados jokio užmetimo nėra padarę. 

P-as \Vm. \Y. Bovvers, manadžeris \Yilsono įstaigoje 
prieš Federališką Pramonės Komisiją liudijo, kad YYilson'o 
įstaiga stengėsi pasiųsti geresnius kumpius negu kontrakte 
buvo pažymėta ir kad patsai p. \Yilson valgė kumpius, ku- 
rie buvo sugrąžinti. 

Yra labai naturališka, kad pilnai ir nevietipusiškai per- 
<račius visus užmėlinėjimus ir atsakymus, butų galima ge- 
riau pasiganėdint ir firma, kuriai tas viskas užmetama, yra 
nuodugnaus ištyrimo reikalavus. 

Užmėtinėjimai, padaryti prieš \\*ilson ir Kompaniją, 
yra pasmerkimas visos skerdyklų pramonės, kuri yra taip 
pat svarbi, o gal dar ir svarbesnė, negu kanuolių liejyklos, 
tmunicijos, orlaivių, arba laivų dirbtuvės, kaslink musų 
nilžiniškos skerdyklų pramonės, galima pasakyt, kad vi- 
same kariavimo laike, pirm negu Amerika pradėjo. Ši pra- 
n< uiė lošė svarbią rolę, pristatydama milijonus svarų mai- 
sto Talkininkams. Męs pamename, kaip sausyje, 1916 me- 

ų kaizeris išsireiškė, iogei Anglija iš priežasties bado, bus 
mmušta bėgyje 6 mėnesių. Anglijos laivai, ir Amerikos 
'aivai bei mėsa užkirto kelią tokiems plianams ir šiandien 
nei Francijai, nei Anglijai negresia bado pavojus, bet pa- 
čiai Vokietijai. 

Sutriuškinime vokiškų plianų Amerikos skerdyklų 
įstaigos lošė svarbią role. Talkininkų užsakymai buvo iš- 
pildyti urnai tik pasidėkavojatit gabiai suorganizuotai šioje 
s rytyje pramonei Amerikoje. Skerdyklų bei mėsos gami- 
nimo įstaigų suorganizavimas nėra tai darbas kelių savai- 
čių, arba kelių mėnesių. Yra'tai pasekmės eilės metų darbo 
ir patyrimo, sujungiant Įdėtą turtą, vedėjų smegenis ir 
darbininkų pajiegas. 

Šiandien, kada šalis veda sttnkią kovą, apart išmaiti- 
tiimo milijonu darbininkų, ši pramonė pagelbsti pailsusiems ir nuvargusiems Talkininkams, tuomi lošdama svarbia role 

c ir prietikiai tarpe naudotojų maisto ir gamintojų neturėtų Imti juodinami. Mėsos pramonė turi atlikti savo pereigas 
sąžiniškiausiu budtt, o kartu užganėdinti visuomenės užsi- 
likę j imą. 

Firma \Yilson ir Kompanija buvo ne viena, kuriai bu- 
vo daromi užmėtinėjitnai. kad ii nesilaiko teisių Valdžios 
paskirtų. Jeigu firma, kuri įtaisyta ir vedama moderniš- 
kiausiais budais, josios prietikiai linkui darbininkų ir kiek- 
ieno maisto vartotojo yra pavyzdingi ir sąžiniškiausl, 

negalėjo išsisergėt panašių užmėtinėjimų, tai ką gali ma- 

nyti kiekvienas atskiras ukėsas apie musų milžiniška pra- 
monę, kurios dalimi ši firma yra? 

Tokiu budu yra reikalinga, kad visas dalykas butų at- 
sakančiai ištirtas ir teisingi faktai parodyti ir visuomenės 
užsitikėjimas šiame karės laike tokiu budu nebūtų klaidina- 
mas, kad ši pramonė galėtų varyti toliau savo užduoti. 
Kol tas nepadaryta, męs remiame žodžius kompanijos vir- 
šininko YVilsono žodžius: "Viskas ko mę§ prašome, tai kad 
visuomenė palauktų kol visi faktai ir informacijos, mus pa- 
lytinčios, bus išreikštos, o męs turime pilną užsitikėjimą 
-avyje, kad viskas išsitaisys." Iš tos priežasties męs su pil- 
nu užsi^anėdinimu pageidaujame VVilsono ir Kompanijos 
•eikalavimo pilno ir atsakančio ištyrimo visų užmėtinėjimų 
reikale.—(Apgarsinimas). 



•i —Truf Iranslafion filoil vith th<> po-Umastcrat Chicaffo, III.. ()n ,lr«i rfav of fnlv 
< liįi ,->įo. III., nn h <tay f>C Fiinf.'"'?. 

Rusiškas Pragarsi. 
I'ask.vtinėse dienose \'ika)<»- 

jatfs \ iešpatavimo Rusijos daly- 
ku srovi;;' hnvo į lotas, Uv«ti blo- 
i;aNepagerėjo jis kuomet i' 
icvotiiit įja iškilo ir pirmiausia 
kadera:, <> paskui Kerniais ap- 
ėmė valdžią. Visgi po revoliuci- 
jos žmonės susilaukė !>ent * "> 

n į jo pirmiaus neturėjo: p;.-i 
liuoavo nuo despotizmo ir ij^ij< 

a! net perdav.g jos. kai; 
del pirmos (porcijos. I?et kuomet 
bolševikų Paika paėmė valdži; 
i 'savo rankas, tai Rusija vė! pra- 
dėjo sic tiri į ir tiai'a'' dar stena 

po "uranija daug aršesne u/ ca- 

ro rtraniją". 
Tokią nuomonę išreiškia tu 

u<as kitas, kaip tris j/ytniaus 
Kusi jos revoliueija/.uriai-vetcra- 
n.tt, uurie savo išttkimyoę lais 
vės 'principams pripan dė vist 
savo gyvenimo darbais. 

\ Indi nir Burecv, Koris S.ivin 
kov i: Mnlksim (iorkij yra ji 
vafo'.ii. Visi trjs jie mat > Rnsij: 
ant -krai '.<» prapuilifs, Mtlrrplen 
ta, sutrintą po Vokiečio Čebatu 
ir visi trj.-» jie vergia ux tai ;;ra 
[teikimą ant bolševikų yaujo- 
privtdusios Uus'ją prie tokio: 

prapulties. 

Vladimir Burccv. 
Pirmajai ii ju. Vladimir Bur 

cev, t''c-!<ą yra ištrukę- iš ku- 
si jos ir atvyko 'Londonan 

Londono laikiuštis I >:»i I y 
C h ro n i c ! c paduoda sekant, 
trumpa jtaiškinimą apie !'ur- 
c .na; 

"Mr. }>urcc\ — rašo jis — 

yra senas revoiktcijonierius 
kuris visą savo gyvenimą pra- 
leido <ovoje su carišku reži- 
ntii. Kie ; laiko atgal, būdamas 

ipabėgvl! :> j nuo cariškos val- 
džios), jis .gyveno Paryžiuje 
r-r čia plačiai pagarsėjo, tuo- 

met jis i.-'vedė aikštėn A/.evą 
ir uitus provokatorius, *.irit 

parsidavė learo] policijai »r 

išdav;'iėjo jai savo revoliud- 
jincs partijas. 

"Karės pradž.ojt jis karštai 
stojo talkininkų ■pusėje, pasi- 
likdamas savo keliu ij viešinriv- 
ku seno cariško režimo. Ji:- 
pamėgino grįžti Rusijon, bet 
perėjus rubežiu, bwo ten su- 

areštuotas ir nusiustas Si!>cri- 
ju v, iš kur jam leista sugrįžti 
l'lk prieš pat revoliuciją. 

"Iškilus revoliucijai, jis 
smarkiai priešinosi anti-karis 
kai propagandai, varomai tarp 
socialistu; kuomet bolševikai 
užgriebė valdžir tai jie Įtren- 
kė jj i Petrapavloską tvirtovę, 
iš įkurtos jis pasiliuosavo t ik 

keletą savaičių tam atgal." 
Kerenskis išaugino vilką. 

Išbuvęs Rusijoj n.yo pat revo 

liucijos pradžios, ir ištrukęs i- 

bolševikų, šisai senas revoliuci- 
jonierius, gaii šj-tą žingeidait: 
pasakyti. Švedų laiikraštije So- 
čiai D e m oikir a t e n, išeinan 
ėiam Stockholme, jis 'kaltina n< 

tik bolševSkuF bet ir Keransikio 
valdžią už jos silpnumą, už ta 

kad ji nedrįso geležine ranka iš 

traifkti dantų beaugančiam tuo 

Riet '^olšrrkišikam v»lk!o!cai. Ro. 
ševizmas, i ^siaugnęs sau dantis 
netrukus juos parori", nuversda- 
mas tą pačią Kerenskio val-lžią 
><ii. i b;;vo jauną bolševizmą l'io? 

č iii si, 

"Daugelis mušu, rašo 
Burcev viršminetame laikra> 
tyj, — 'kurie buvome atsida 
laisves icicj:ii. pakeldavome sa 

vo halsus prieš tą si'.'pnvbt 
k "c r i ^rivclv prie Holšvvizm 
triumio. 

Lapkričio 3 <1. pereitu meti 

jjen. Alcksejev, išgirdęs sekret 

no;' komiteto possdyj karės mi 
ni<-terio Verchov^kio raportą apie 
armijos kr'iVlinimp sušuko 
"Čia vra bepročių namas" 
Aš tą a .kelSiaM savo Iaikraš- 
tvj i:* tą pačirj naiktį Kcrens- 

;s i u pC* mano ?i: stuve \*on 
li tuoti ir užpečetyti. Buvo nu- 

tarta mar.c areštuoti, bet tuom 
# 

tarpti Kerenskis buvo nuvers- 

fs ir Bolševikai valdžią užgrie- 
Kerenskis manęs neareŠtavo. 

bet bolševikai suareštavo. 

Bolševikai pardavė Rusiją 
Vokietijai. 

"Stebėtina silpnybė*** da- 
i aigė t'u-: j. >s ui. im •. |',< ►!>«. 
v ik;,į tuiijit >av<» tikslą ir į it* 
iš;i!<L ji. Mano iiiprus isitiki- 
ili uas yra, kad bolševikai ty- 
čiai pardavė R.rsijn vokie- 
čiams, idant u' tą baisią kainą 
turėti liuosą ranką suorgani- 
zavimui propagandos su tiks- 
lu išplatinti bolševikišką 'ana'r- 

į cit i ją visyse šalyse.... 
"Rusija turės brangiausi: 

budu užmokėti už šitą bolše- 
vikii pardavystę, bet už. v<>- 

ciš.ką niekšybę vokiškas im- 
perializmas turės užmokėti la- 
bai greitai. Tuo tarpu, vokie- 
čiai ret'A'a vaisius iš didžios 
betvaikės, įkuria jie pas"jo 
Rusijoj. Jie iiivdėjo savo sun- 

kią rauk:; ant užgriebtu kraštu j 
pietuose ir vakaruose, o jui 
kr j iunui.n" nuolatni lenda vi- į 
toliaus i rytus... 

"\l< s revoliurijoniet iai Imi-; 
vome išsiilgę revoliucijos ir 
tikėjome i ją kuomet ji ate-jo. 
r>a->ar mis turime liūdnai pri- 
pažinti, ka i 'revoliucija Rusi-j 
joj. laike karės, iki šiolei Ikvvo 
nelaimė ie tik Rusijai, bet ir 
visam pasauliui. 

"Venatinė viltis pasilieka 
kad t'c rusai, kurie tvirtai ti'<i 
Į laisvv, dar s ".įgebės syku sto- 

ti su talkininkais ir viena su- 

vicvta pastanga nuvers vo- 
.1 kis' ą j u ngą. Kuomet revoliu- 

cija ne! ;:s kilusi pernieką ir 

didieji idealai, vardan kuriu ji 
kilo. bus pripažinti pasaulio 
idealais." 

"Bolševikai — liunatikai" — 

Sako, Terroristas. 
Kitas revcliucijos veteranas. 

Boris Savinkov, įprieš re \ ol i nei j ą 
priklausė prie taip vadinamo ter-' 
roristu spairno rusu sociai-revo-' 
liucijonieriti partijoj, jis, kaip 
aVoiiia, dalyvavęs surengi :ų e 

laugelio "poliliš'ų užmušysčiu 
ir nesykj s«*rvo gyvastj tuo.net 

rizikuodavo. Po revoliucijos jis 
bivvo karės mi'p,isteriu Kerens- 
kio kabinete. Bet ir šiam terro- 

ristui buvo perdaug bolševikiš- 
kų orgiju. 

Maskvos laikraštyj Ruski j a 

\ i e d.o m ošti jis parašė 
straipsnį, įkuriame ipasmerkė bol- 
ševiku režimą, pavadindamas 
juos arba kriminalistais, arba 
liunatiikais. Bolševikai tuojau? 
minėtą laikraštj už tai uždarė, 
o visus j< numerius, ikokius tik 

galėjo sugriebti, konfiskavo. \"ie- 

nas numeris tačiatts pateko Į Ko- 
penliageną »r danu laikraštis 
M o r g e n b l a d perspausdino 
tą Savinkovo straipsni. Tiik tolkiu 
>ndu platus pasaulis sužinojo, 

už ką bolševikus kaltinama ir už. 

ką jie laikraščius konfiskuoja. 
The L i t e r a r y D i g e s t, iš 

kurio ši medžiaga yra semiama. 
Savinkovo straipsni paduoda se- 

kančiai : 

"Ką jie [bolševikai] padarė 
su mnno Rusija? Reik būti 
fanatikui arba apmokamu agen- 

tu. idant rimtai tvirtinti, kad 

internacijonalis proletariatas 
n.ims page'bėtu. Tiktai kri- 
minalistai ir 1 lunatikai galėjo 
paremti savo "politiškus išro- 
kavinuis ant tokios paramos 
kuomet Leninas ir jo sėbrai 
visiškai sunaikino buvusią Ru- 

sijos jiegą. Vokiečiai pakėlė 
šarvuotą kumštį ir Leninas 

tuojaus pasidavė, b^t .kiti pra- 
d'jo staurį'ti apie reikalingumą 
ginti Tėvynę, — ne tik mano 

Rusija, bet naujai išrastą Tė- 

vynę. Kasgi gali tikėti žmo- 

nėms, kurie sunaikino armija 
ir f;irm:aus] paskelbė, ikad 

'i ėvyn's idėja yra pietaras? 
Ka; galėtu tikėti, kad jie gintų 
Ru-i*ąJie vra begidži'J 
Vci' i rš tikiu, kad jie butu 
•r>\ ci imr.iniai... 

Velija gcriaus velnią negu 
bolševikus. 

"Bolševikai — rašo toliais 

Savinikov, — tarnavo Vokie 

t i jai ir dar ir daibar tarnauja 
Vokietijai. Nėra joks sekretas, 

kad Rusija yra padengta tink- 

Tritc translation filcd \vith thr postniastor "t CliicaRo. I!i.. nu .Ir d day of U,Iv, > liiraso, II!., 0n 2filh day of June, 10)7. 

-( --— 

<■ A H.v. 
c ) >n 

KĄ LIETUVIAI MANO 
Kaizeris: "Duodu tau neprigulmybę—eiti su manim į kart; prie talkininkus. 
Lietuvis (sagrie/.ęs dantis > raitodamas rankovę): "Tegul tik aš gausiu progą atsi 

sukti atgal—ipamatysi. kaip smailas yra d tirtu vos galas. 

ln vokišku organizacijų, ir 
kad rusai, kurie geidžia monar- 

chijos atstatymo, dirba ranka- 
rankomi su vokiečiais. \ėra 
joks sekretas, kad daugelis ru- 

su sapnuoja apie tą dieną, kuo- 
met vokiečiai Įžengs Į Petrog- 
radą, o vokiški policistai pa- 
sirodys ant Nevskio Prospek- 
to [Taip vadinasi svarbiausi;; 
Petrogrado gatvė]. Jie velija 
pati ve'lmią geriaus už bolše- 
vikus. O, ką jie padarė su ma- 
no Rusiją? 

Bolševikai yra mušu tauto; 

nelaimė, bet Rusija prival« 
bu t i išgelbėta, ne per mušu 

priešus, ne |)cr vokiškus dur- 
tuvus, bet per mus -pačius 
Męs rusai vėl privalome but' 
Rusijos ponais. Niekuomet 
neprivalo buti sakoma, kad 
męs esame silpn.i be \Vilbelmo 
čiesoriškos pagelbos ir nega- 
lime suorganizuoti valstybės 
\'e tam tikslui męs aukavome 
rusiško kraujo upelius per tris 
metus, neigi tam, kad sekti 
bolševiku programą, arba kad 
ištiesti savo ranką linkui prie- 
šo. 

"Kaip kari Rusijos išdavys- 
te yra (U.ryti (kompromisą su 

bolševikais, taip lygiai dar ar- 

šesne išdavyste yra sutartis su 

Vokietija, (sutartis) po kuria 
męs dabar gyvename. Męs ne- 

privalome pamiršti, kad rusu 

ta ta nemiršta. Ar anksčiau 
ar vėliaus praauš Rusijai tas. 

įkuom mano Rusija privalo bū- 
ti. o išdavystė niekuomet ne- 

bus dovanota." 

Nauja "proletariato kultura.'' 

Trečiasai revoliucijomierius 
garsus rusų rašytojas Maksim 
Gorkij, su kurio nuomonėms apie 
Leniną mušu skaitytojai jau yra 
susipažinę iš pereitu numerių 
sako, kad bolševikų "kultūriškas" 
viešpatavimas vra par.ašus Į vie- 

ną nesiliaujanti girtą pogromą 
Apie d'alykų ?tovi Petrograde ii^ 
rašo savo laikrašty j \ o v <> j a 

7. i 7. n sekančiai: 

"Proletaras yra nešėjas nau- 

jos kultūros! Šiais žodžiais bu- 
vo išreikštas dailus sapnas apie 
tei?ybės, proto ir meilės \\/- 

viešpatavimą, — sapnas, kai 

žmogus pergalėjo žvėrį. Kovo- 
je už šio sapno ivyk<lininią tuk-- 
tanviai žmonių visų kliasų 
pašventė savo gyvastis. Dabar 
proletariatas yra prie vairo, jis 
gavo taip pageidaujamą laisvę 
dirbti ir tverti liuosai.. 

"Revoliucijos laiku dešimts 
tūkstančių limčiavimų jau pri- 
skaityta. Štai kokiu budu de- 
mokratija teisia tuos, kuvie ko- 
Ikiu nors budu prasikalto prier 
naują surėdymą. 

"Kokią Įtekmę šitie !inčia\i- 
mai turi ant beaugančios gent- 
kartės? 

"Kareiviai veda vagi, kr į 
jie rengiasi paskaidyti. J i > yra 
primuštas beveik iki mirties. 
Jis visas apsiliejęs kraujais. 
Jo veidas sudraskytas ir viena 
akis visai išmušta. Paskui šitą 
■procesiją bėga didelis būrys 
vaikų. Pagalios vaikai atsisuka 
atgal, šokinėdami ir sukauda- 
mi: "Jis paskendo, jis pasken- 
do!" ! 

"Ir tai yra mūsų loctii vai-; 
kai. budavotojai musu ateities!" 

I 

Girtos orgijos. 
i 

Po to šisai rašytojas piešia' 
mums baisų paveikslą miekšy- 
bių, kuri u dasileidžią nusilaku-1 
šieji kareiviai ir 'korių darbus: 
bolševikiška valdžia apgina, vers-! 
dama už tai visą bėdą ant1 
"'kontr-revoliucijinės buržua/i-1 
jos." 

Apie tuos "girtuosius kareiviu 
pogromus" jis taip rašo: 

Per nakėių-naktis jie plė-1 
sia svaigalu krautuves. (iau-! 
jos sužvėrėjusiu vyii muša 
vieni Ikitus buteliais per gal- 
vas, susipjausto rankas stik- 
lais ir po to valiojasi .kaip kiau-j 
lės purvyne ir 'kraujuose. Iki 
šiam laikui jau sunaikinta vy- 
no už milijonus rubliu ir dar' 
už daug milijonu bus siinai- 
•ki n ta tokiu 'pačiu bildu.... 

"Laike šitų girtu plėšimu 
žmonės būdavo nušaujamij 
kaip šunės ir žmogžudystė. Į 
pildoma sn šaltu krauju, buvo j 
paprastas kasdieninis atsitiki-1 
mas. V r a v 1 o j e Į bolševikų 
organe] anie šituos girtu gau- 

ju po vomiis rašoma kai.io 

apie '"provokatorių bu/žu- 
j u darbus" — ikas aiškiai yra 
nctei >vbė. bet tik vartojimas i» r*, i 
žio.; frazės, kuri gali privesti; 
prie tolimesnio kraujo pralieji- 
mo. .. 

"Kur toji nauja dora. kuri 
neva turi bttti socializmo do- 
'roje? 

"Aš tikiuosi, kad vienas iš 

musų "realistu 'politikoje" at-j 
sakys man su panieka paprasta 
fraza: 

'O ko jus norite! Ar jus ne- 

suprantate. kad tai yra revo- 

liucija ?' 
Ir jis tolinus 'rašo, kad ne — 

tokiuose gyvuliškuose prajovuo- 
se i i s negali pripažinti socialės 
revoliucijos ženklu. lis neskaito 
to socializmu, bet žemais gyvu- 
liškais jausmais, prisidengusiais 
socializmo vardu. Dabartinėj Ru- 

sijos tvarkoj šisai karštas revo- 

liucijonieriu-socialistas nemato 
nei socializmo, nei jo dvasios. 

Iš SLRKA. Seimo. 

Detroite, Mich.. pabaidoj Kirže- 
lio mėnesio atsi'buvo 33-čias Susi- 
vienijimo Lietuviu Rymo-Katalikų 
.Vmerikoje Seimas. 

&ios organizaci jos organas "i iar- 

as" paduoda sekančias svarbesnes 
apie ta seimą žinias: 

Seimas prasidėjo iX d.. o užsi-| 
baigė ji d. birželio. Delegatu pri- 
buvo nedaugiausiai išviso "apie 
50." Posėdžiai buvo laikomi St. 

Ar.dre\vs Mali, prie 111 Congress 
gatvės. Seimo vedėju išrinkta j). 
I. Jaroševičius, pagelbininku ]) 
I', l'ctrenas, sekretoriais pp. \ ait- 
kus ir Masandukas. 

Seimo pradžioje išsiųsta pasvei- 
kinimo telegramai prezidentui \\il-. 
sor,.:i. prpicžitti ir vietiniam vys- 

Svarbesni Nutarimai 

i. —- "Visi. kas ii:- nebūtu. — 

kunigas ar svietiškis, — turi pa-{ 
gal konstitucijos mokėti mokes- 
čius Susivienijimui." 

Šitokios prasmės nutarimą pa- 
briežti seimui suteikė progQ dviejų 
kunigų skundai, .prisiųsti Seimui 
ir.enamai ant Centro \'.i1 !> 1 

Kiin. Kalesinskas ir kun. Bukavec- 
kas. kurie užvilko savo mokestis, 
buvo suspenduoti, o paskui iš Su- 
sivtnijiuio išbraukti. K to jų skun- 

das. Seimas nutarė, kad jiedu butu 

j atgal priimti, "su patėmijiimi. kad 

vėliau tas neatsikattotų." 
j. "Kareiviai, grįžusieji iš 

šios karės, galės likti Susivienijimo 
nariais be Įstojimo." Išmokėjimu- 
posnurtinių žuvusių karėj karei-] 
vių-narių. užsiims C". Valdyba, 

[kurią įgaliota uždėti visiems opti- 

mizacijos nariams asesmentą. jeigu 
Įtam butų reikalas, ir nedaugiau 
j kaip 10 centų nariui. 

.1- — Su padengimu lėšų organi- 
zacijos vedimui, ši>ai Susivieniji-1 
mas. kaip kad ir tautiškasai Susi-1 
vienijimas, atrado sunkenybių. Iki 
šiolei mokamu mokesčiu j "lėšų 

j Fondą" neužtenka tinkamam or- 

ganizacij s vedimui ir Seimas, jx» 

karštų ginčių, nutaria tam tikslui 

i'.tkelii mokestis ant 5 centų, bei 

tik tiems nariams, kurie priklauso1 
ir iprie pašalpinio skyriaus. I 

4. — Lėšų fondas buvęs taip j 
nepakaktinas, kad Centro Valdyba 
buvo priversta sumažinti organą 
nuo X-nių iki A-ių puslapių didu- 

mo, ekonomijos delei. Seimas nu- 

taria padidinti organu iki 8-nių 
pn-lapių "Ktiįi p,' «'it. kaip bus ga- į 
Įima." 

Dr. J. Šliupas. 

Tauta ir Nacija. 
Pas Lietuvius dar ne nuo se-1 

n i a i yra daug kalbama ir rašo- 
nu apie tautą, tautos jicškinius ; 

ir tautos laisvu. V ra žmonės, o1 
net ir partijos, kupos tikrina, kad į 
toks idealas yra svajone; tai esą j 
tik apjakėlių pastangos, už akiu; 
užbėgti platesniam idealui, beje 
susitarimui viso svieto darbiniu-, 
ku, 'kurie vieni įstengsią realizuo-l 
ti žmonijos brolybę; kad tautos 
tiktai tam esančios, kad neiš.lil-į 
tu karė ir susikirtimai tarpe' 
valstybių ir nacijų, kuriose sin-' 
dien viešpatauja kapitalizmas1 

I (ekonominis, polytiskas ir reli-! 
giškas). Žodžin sakant, iškeliam 

|ai:kštėn idealus tautos, idealr^ 
valstybių ir nacijų, kuriose šią- 
ir lyginai i:lealus brolybės visu 

žmonių, nelygios e<ti nuomonės. ( 

ir prisipažinti reikia, kai pap- 
rastam žmogui sunku yra susi- 
rasti teisybė lyg keleiviui girio- 
je. kur per daugybę medžiu štm-į 
ku Įžiūrėti, katrie medžiai rei- 
kalingi ir nereikalingi germei 
sudaryti. Tad pirma visako mė-i 

giuMine žodžiu prasmę pasiaiš- 
kinti. 

Kas yra nacija? Pro f. R. M ui r į 
rašo: "Aišku yra. 'kad nacija j ženklina ne ta pati. ką padermei 
arba rasė ir nc tą pati ką vals-l 
tvbč. Provizoriškai galima ja bu-i 
tu apsklombti, 'kaipo govėdą; 
žmonių, 'kurie jaučiasi natūraliai, 

sumegztais esą tūlais patrauki-Į 
mais, taip tvirtais ir realiais 
jiems, ikad be jų jie laimingai' 
gyventi negali. nerimastauja. į 
kada juos išskirsto, ir negali pa-į 
kęsti pa h lošk imą jų žmonC-ms.' 
kurie neatjaučia tų patraukimų." 1 

"Rasių dėsr.is, reiškiantis buvimai 

antipatijos tarpe padermių, iri 

įgimta viršesnybė vienos ras t* s j 
u/, kitą. tai tiesiog antitėzis na-; 
cio>:ializmo; nėsa nacionalis prin- 
cipas prasideda su pripažinimu, 
kad nacijos gali buti. ir papras- 
tai esti, suformuotas iš mišinio 
daugelio rasių, ir tiktai tikrina, 
kad govėdai žmonių išplėtojus.: 
.per gyvenimą krūvoje. mazgus! 
'patraukimo, kurie palengvinai 
jiems suprasti vienas kitą, pri-! 
klauso tiesa gcrCtie.-i saviškiui 
gyvenimu liuosybėje." 

Tokia yra nuomone prof. 
Muiro; bei 'kad nacijos nėra 

natūraliais, <> tik arti ficial iais 
ryšiais, parodo j c i 1» kokia šiądien! 
taip vadinama nacija: imkime 

|ar Rusiją ar A u r t r ii r. — abi d i j 
j dėlės nacijos, bet kur ėi'a. natū- 

raliai iryšiai. kada vienur ir "kitur, Į 
tautos visomis jėgomis spendžia-; 
si pasiliuosuoti nuo in. o pradėti 
nepriklusmingą, savitą gyvenimą?į 
{\Taeijt»š tai ne na-turalis žmonių i 

! sugyvenimas, bet palaikomas p<> 

prievarta, su k umsčios pagelba, 

j ar kapitalizmo, ar kokios sa v no- 

re s gentės. ar despotiškos valdžios. 

(Tai kombinacaja lyg voratinklis, 
(kur visi siūleliai subėga j centrą, 
tempiami spėkų, kartais lidvlių. 

I 

5- — Po N'nuiu Metu laikyti 
"Apdratidos Savaite." 

%. 
Seimas B'iifj- Kas Du Metu. 

ftisai taip gadinamas. "ka- 
taliku" susivienijimas, kaip šio ir 
kitu seimu nutarimai parodo, dau- 
Įjeli'.v n i žvilgi u sąka takais, pra- 

I mintais 'tautiškojo Susivienijimo. 
Ir seimu laikyme SI.KKA. paga- 

Įlios .pasekė tau tiška j j Susivieniji- 
mą, nutardamas, kad ateityje SLR- 
K.\. seimai butu laikomi ne kas 

t 
melai, kaip iki šiolei, liet kas du 
inetai. Sekantis seimas atsibus, va- 

idinasi. t<)20 metais ir ( hieajjos 
mieste. 

j 7. Seimas priėmė rezoliuciją, 
j kuri ragina Susivienijimo narius 

(užsidėti Tėvynės reikalams ne ma- 

žiau kaip ]>o 25 centus mokesties 
i i liuoso noro. l oki mokesčiai ski- 
riami Tautos Fondui. 

Į 8. — Išnešta rezoliucija su pro- 
; testu ]>rie> Vokietiją už Lietuvos 

I paglemžimą. Taipgi rezoliucija 
"prieš lietuvių socialistų darbus, 

priešingus Lietuvos neprigulmv- 
bei." 

>>. — N'aujon valdybon išrinkta: 
! prezidentu J. Vasiliauskas iš 
i Baltimore, Md.( v i ce-prezidentu 
! A. Sutkus, sekretorium I'. Mule- 

! viciu> iš Brooklvn, \T. N 
I 

kurios triuškina atskiras dalis, 
centrui neprielankias. Kaip ne- 

imsi, nacijos tai dirbtinis tvari- 

nys, kuri sutvėrė praeitis arba 
interesai tvirtesniųju, o nuo ku- 
rio purtosi silpnesnieji, centrifu- 

galiai, prieš savo norą i iĮ 
Įspraustieji gaivalai. 

Nacijos svietui pažįstamos jau 
nuo žiios senovės, lygiai kaip se- 

.įovė pažinojo ja.t ir gerte s. P.et 

idėja tautybės yra gan naujoviš- 
ka kaipo politiškas j ieškinys, ir 
nors ji seniaus rusėjo genčių są- 
monės žydinyje, tačiaus politiš- 
ka:! aksioman ją iškėlė labiausiai 

1 l'rancuzijos D'.ilėji revoliucija, 
vėliaus gi Mazzini ir "autu su- 

; L' n/dimas iS^o iki 1X70 m. 

Kas Sudaro Tauta? 
I 

Kokie pi yra tie ryšiai gentys- 
Įtos, kurie jungia žmonės ir j u 

[jausmus glaudžia j tautystą? 
Tau t;, bos sandėliu ineina ne vie- 
nas koks veiksnis, >et pilningas 
kompleksas. Pamėginkime tad 
arčiaus prisižiūrėti, kas ir kaip 
sudaro tautą ? 

Meilė žemės iir apribotu gam- 
tos vaizdu, kaip tarpkal'nių ar 

platumu, ar vandenynu ar šilu. 

beje f* ė o g r f i š k a s a i a p g y- 

Įvetltas žemės plotas gi- 
! 1 i a i sminga žmogaus širdin ir tą 

jausmą matomai gamta glr.moni. 
įtėsa staigus klimato atmauiy- 
mas darosi prarčutingu. Vieni 
žmonės • yeriaus tarpsta arčiaus 

žemgaliu-poliu, kiti arčiaus ek- 
vatoriaus, kiti vidutinėje žemės 

juostoje, liet kad geografiškas?.i 
žemės ruožas tik gelbsti tautoms 

susidaryti, o nėra tam sudarymui 
būtinai reikalingas, tai rodo 
irm.iis istorija ir pažvalga i svie- 

tą. Senovės Graikai ir PhenikVii 
buvo plačiai išsibarstę savo nau- 

jokynėse. vaėiaus jų tautiška gy- 
vybė huvo visur tvirtai atjaueia- 
nia. Čvdai šiądien gyvena visame 

pasaulyje, <> dvasinis ių sąmaz- 

.uis visur lygus. Lietuviai, nors 

Amerikoje ar kitur gyventu, 'nuo- 

latos atjaučia savo ypatingą pri- 
sirišimą prie tėvu žemės. Ven- 

grijos platumose tik pas lietu- 

viškuosius Dak-us terandame 

tautystę klestint, o Vengrai ne- 

sugebėjo vienon tauton surišti 
Slovakus. Rumėnus ar Serbus, 
nors ir mišriai su Vengrais be- 

gyvenančius. Iš kitos gi pusės 
imant, prisirišimos prie žemės 

yra gilus net pas "iiutautėlius. 

kaip va pas sulenkėjusius Lietu- 
vius: tegul jie —• nutautusieii 

bajorai ir dvarponiai — šukauja 
už Lenkijos idealus, bet liepki 
jiems kraustytis Lenkijon, tuo- 

jau jie atvirs 'ietuvybėn. dėlto 

■kad šalies meilė juose nėra už- 

gesusi. nors lietuviu tautos de- 
mokratiški jieškiniai iiems, kaipo 
viduramžių idealais dar begyve- 
nantiems. nėra taip meilus, uaip 
Lenkų oligarchija ir Lenkų put- 
numas. 

Yienrkumas kilties, rasinė vie- 

nybė, neabejotinai prisideda išsi- 



dirtj..nt tauto;, sąmonei. Kitur 
jau minėjome Indo-Europėjinę 

viną pasidalinus į dešimts 
padermių, tacisius ir atskiros pa- 
darmės nenusidėjo j vienui vieną, 
savą. atsik'i ą tautą. Pastarais 
laikais, rodos, kilo ideia p'as Teuto- 
ntre, kad jų padermė yra kdtesnė 
už kitas; rą idėją į'kurė Grimmo 
ir šiaip lihtofrkų t ei filologų mo-| 
kykla, ir ji virto j pangermatiiz- j na. t. y. reikalavimą, kad visos 
šalys 'kuomet-nors Teutonu apgy- 
ventos patektu po \«kietij<>s im- 
pertalistiška globa: žinoma, to- 
kia rasinė doktrina yra pavojinga 
laisvei daugelio tautų, taip kaip 
koks viduramžinis maras. Xuo 
Vokiečių užsikrėtė tokia pat ten- 

dencija ir tūli Slavai, nėsa Ser- 
bijoje, Cecilijoje ir Rusijoje (.Yk- 
sakov, Chomjakov, Lamaivskij, 
Kariejev) 'kilo taipgi imperialis- 
tiškoji mintis panslavizmo. Kittirl 
jau imperialistiškasai palinkimas Į 
prisigludino prie religijos, ir štaii 
turime apsireiškimą panslavizmo. 
Pačiaus gerai yra žinoma vi- 

siems, kad grynos veislės žmoni- 
joje nėra. Ncžiuriivt j vienokumą 
'kilties, \isos padermės Europos 
c.pėjo pagaminti skirtybes; tam 
kaltos vienur klimato aplinkybės, 
kitur socialiai papročiai ir įstai- 
gos, dar kitur susigiminiavinvas 
su svetimais gaivalais, Visgi aiš- 
ku. 'kacl .veislių susijaukimas dar 
nėra klintimi ugiui tautinės dva- 
sės, jeigu aplinkybės gyvenini* 
taip susideda, ka*i susitaiko kal- 
ba, susivienokeriopina jausmai ifr 

j ieškiniai, susibičiuoliauja klejos 
ir papročiai. Tačiaus kas vra klin- 
timi tc'kiam demokratiniam žmo- 

nių sugyvenimui ir sušeitnynė- 
jimui, tai jswmeigimas j vienos 
ar kitos tautos sąmonę minties, 
kad ji yra kUtesnė, viršesnė už 

šalip jos gyvenančius kaimynus, 
o ypačiai jeigu toji mintis tanrpa 
.'•'cunyta jstatymuosna ar gyveni- 
mo apsiejimai!. Taikia pragaištin- 
ga sąmonė apsireiškia pas Vokie- 
čius, pas Madjarus-Vengrus, ir 
nes<tebči..ia, kad tokia mintis pa- 
sidaro nedraugu taikos k pavo- 
jitvga tautų brolybei. Šiądien vi- 
sas skietas dėmokratizėja, ir to- 

dėl senojo imperializmo apsireiš- 
kimai, vienokiu ar kitokiu feitdu, 
daro* nepakęstinas. Xors pas lie- 
tuvius yra mintis suglaudimo lie- 
tuviškos padermės krūvon j vie- 
ną politišką kuną, bet ji svietui 
nėra pavojinga, nėsa inrperralis- 
tiškos linkmės Lietuviai 'negaivi- 
ną. 

Ir kalbos vienybė yra labai 
svarbiu dėsniu tautos apsispren- 
dimui, nėsa <kasės gyvenimas 
arti rišasi su išreišlkimu minties 
žodžiuose ir kalboje, žodžiai yra 
išlaukiniu atspinduliu Į 4: v arini, 
kokias padaro gamta aiit smage- 

nmių celių, kalboje įsikūnija 
spalva ir kcikybė minties. O kal- 
'bų žernla-pis jokiu budu nesttpuo- 
la su vtisliu a«r padermių žetnla- 
|/rais. Kalbos dažniai prapuola dar 
žmonių veislei tebgyvenant. Kel- 
tiški Skotai jau n«to XII-tojo 
šimtmečio angliškai bdkalba, ir į 
Airiai bevei'k kuone užmiršo sa- 

vo kalbą. Seniaus rytuosna >nuo 

Labog (Elbės) gvvcno Lietuviš- 
kos gentės, potam ten įsigyveno 
slaviš'kos, gabaus nuo XI I-tojo 
amžiaus Vokiečiai ten savo kal- 
bą amtmetė. Kartais kalba pasi- 
daro svarbiausiu ryšiu, jungenčių 
tau.ą; pav.: "pietuose ir šiaurėje 
Italijos dabar yra bendra Italams 
'italba, bendra literatūra, bendrų 
idėjų jkvėpitnas, o ispanų kal- 
ba, 'pasiliovė jungusi Ispaniją 
su pietine ir centrale Amerika. 

\ngliškai šneka ne tik Britanija, 
bet Kanada, Suvienytos Vals- 
tijos. Australija, tačiaus 'kidkviena 
iš jų turi savo tautybės atskirą 
sąmonę. Šveicarai 'gi turi tris įkal- 
bas. o vieną tautos sąmonę. At- 
invk nuo Lietuvių ir Latvių kal- 
bą, veikiai nelitks jų tautybės są- 
monės; tačiau.; •kad tatai neleng- 
vai vyksta, parodo ta aplinkybė, 
kad Lietuviai Mažojoje Lietuvo- 

je, nors nuo 1422 m. irmolatos 
su Vokiečiais bendrauja, vienok 
savo kalbos neprastojo, taigi nei 

tautybės. 
Sale 'kalbos, reikia statyti 'kaipo 

galingą a/kstiną tautiškumo išsi- 
veržime turėjimą bendrų tradrci- 
ių, minios bendrų kentėjimų ir 

bendru laimėjimų, dainas ir pa- 
rakas i- patarlės, garbingus žmo- 

nas, šventas vietas, savo histo- 

riją. Kas padarė kaimiečius Ser-, 

bus dideliais patriotais, jeigu inc 

atminiu ai Stepo Diuano ir mu- 

što pas Kosovą, arba karės prieš 
Turkus 1S04 Ski 1829 m., laimė- 

jimai 1912 ir 1913 m., o kentėji- 
mai 1014 if8 m? Tautiškumas 
penis ir auga kaip ant mielių ir 

karžygiškais atsižymėjimais ir di- 
deliais sopuliais laimingai pergy- 
ventais. Be daugelio (eitu paveis- 
lilij, užtenka -prisiminti Lietu 

jviatns, kad Rusijos carizmo slė- 
gimas, kovojimas už spaudos at- 

gavimą labiaus tautvby stistiprino 
negu paliuosavimas liaudies- i> 
baud/.'ivos ponų. 

f • 

Keligi.šikas antagonizmas gali 
tapti pragaištingu tautybei, ikai] 
va: l'.elgai tkatalikai atsiskyrė 
nuo protestonų Xidt'landų, Ai 
riai katalikai nepareina vienybėn 
su Airiais į :otestonais, 'kova tarp 
kataliku ir disidentu la'bai daug 
prisidėjo nupuldyti Lenkiją. S t a i 
•u- religiji-s atmainymas taipgi 
gramzdina tautos dvasią, ikaip va 

ir Lietuva, virsdama krikščiony- 
bėn. pasijuto nebetekusi pamato 
savo butybės. ir pasviro praž.11- 
tin, iki naujos ikainčios ir pašvi- 
tiniai nauju jieškiniu po šimti; 
metų neprikėlė tautą iš apglu.ši- 
1110, istorijos užduoto. Tik 
laisvė religijos dirvose niekuomet 

nfrpasiljnina tauto jausmų su- 

(Irutėjimo, ir todėl taip svietas 
>pendžiasi prie apykantos ir pa- 
turojimo religiškos laisvės. Be 
religijos, didelę lošia moraliai 
žmonių įsitikinimai: jeigu bus 
dideliai skirtingos nuomonės a?pic 
jų stovetnę u/imtinąją sviete, ar- 

ba apie pareigas dėl savo artimo, 
dėl kaimynų, neišvengtina Inrs 
kova už būvi ar /utį ir neįsiigy- 
vens tikras vienybės pagrindas: 
p fi si m imkime h cnt sugyveni m; 

krikščionių ir muzulmonų Otto- 
manų imiperijoje, ar llindusų ir 
Muzitlntonų Indijoje, katalikų ir 

Maurų Ilispanijoje, ir bus aišku 
kad religija gali patapti dideliu 

pilstytoju itybės <lėsnio. 

(Ial-l>ut ai. ti galėtų ir dau- 
giau veiksnių, prisidedančių paga- 
minti tautybę, 'kaip va: kad tau- 

tinis pasijutimas kalboje, kultu- 
roje ir istoriškai politiškose tra- 

dicijose labai susitvirtina >peir pri- 
gulėjimą prie vienos tautinės val- 
stybės; visgi užteks ir čion pa- 
minėtųjų parodyti, jog tautybe 
yra ne kdks svajonės padaras, tu 

vėjus gaudo, bet yra gamtos pro- 
duktas, kuris atsimuša žmogaus 
esybėje kaipo giliai jsniigę; 
sentimentas. Tai yra naujas civi- 
lizacijos augalas ir, 'kaip viskas- 
nauja, trapus ir liapus. Svietą? 
seiliaus apsiėjo be tautų išsik.Ši- 
mo priekin, 'bet užtai 'diduma 
žmonių buvo prislėgta vergijos, o 

paskui baudžiavų jungu. Indi vi 

duališkumas pat reni tas buvo po 
kojų despotų, pliutokratijos, oli- 
garchijos, leokratijos, ar kitokii 

nevydonų. Tautinė valstybe, sake 
pro f. M ui r, tai yra "koncepcija' 
ir būdas politiškos organizacijos 
ypatingas (bent pastarais laikais) 
Europai; jei bent reikėtų n1.Myli 
Japonijoje navatną paveizdą ne 

prigulmingo jos augimo. Ji Euro- 
poje atsirado ypatingomis aplin- 
kybėmis viduramžių g'adynės; ir 
kadangi patyrimai anksčiausiai s v 

pasekme įsteigtų t'autinių valsty- 
bių parodė, kad koncepcija nepap- 
rastai gražiai ti'ko padrąsinimu' 
didžių vakaruose idėjų Tiesos ir 

Laisvės, ir taip pat kadangi gali- 
mybė tautinių valstybių jsikerėjr 
pažymėtiname laipsnyje po visn 

Europą, tai ji išsiskietė bėgyje 
dabartinės gadynės beveik per vi- 

są sausžemj-kontinentą."iKur tau- 

tybės dvasė tiktai gyvuoja ir re- 

miasi tihrais bei tvirtais patrau- 
kimais tai aišku ji yra naudin- 
ga kaip tautai taip svietui, ir rei- 
kia tautai leisti išsidirbeti sava* 

likimas. Tiktai taip ji tetaps lai- 
minga; ir tiktai tokiu bud 11 ii ga- 
lės pilni ilgai pridėti savo atskirą 
j našą j įvairumą, kuris esti dru- 

tybe vakarų civilizacijos. 
Nėra neklystomo prirodymo, ka? 

nudaro tautybę, jei be:it tik paeit; 
žmonių įsitikinimas, kad jie est' 
tauta. Dažnai tautoms prisein? 
kariauti, kad sau buvj užtikrintų 
Het kaip sykj tautiniai rubežiai 
aiškiai pfasržymi ar kovų ar kul- 
tūros kapčiais, jie pasilieka laba: 
pastovus ir ženklus, ir jeigu Eu- 
ropai sykj pasisektų su patenki- 
nimu alrubežiuoti tautas, galimi) 
pasitikėti, jog smaugynės pasiliau? 
lir vargiai kuomet beatsikartos. 

KAP AUGŠTAI PAUKŠČIAI 
LAKIOJA? 

Laikui įbėgant visokiuose civi- 
lizuotuose kraštuose vis labjau 
pradeda interesuotis parlekian- 
čiu paukščių gyvenimu, jų kelio-1 
mių keliais. Vokietijoj parengė 
net speciales tyrinėjimui paukš- 
čių kelionių tėmyklas; viena iš 
svarbiausių tokių tėmyklų buvo 
ant salos llelgoland. l'/veizėto- 
jit jos buvo pagarsėjęs mitolo- 
gas (paukščių žinovas) ne vien 
Vokietijoj, bet visame civilizuo- 
tame pasaulyje, (ioetke. Jis pa- 
rašė, buk perlekiančius paukš- 
čius patėmijo lekiančius augštu- 
moj net 10,000 metrų (33,ixx) pė- 
dų, taigi augščiau aukščiausių 
žemės kalnų, kurių anksčiausias 
Kverest turi 2<j.ooo pėdų augš- 
•io). Bet tai buvo vien jo .spė- 
jimai. Tikrus tyrinėjimius augš- 
čio paukščių lėkimo darė lik vė- 
liau L. Lucanus ir jo tėmijimai 
nepatvirtino nuomonės (ioetke's; 
Lucanus užtikrina, kad taip aug- 
štai, kaip Goetke manė, paukš- 
čiai lėkti nei negali, <lėl dide- 
liu šalčių ir -perdaug praskiesto 
oro tokiose augštybėsc. Jis ma- 

no, kad zecuntiniai debesys yra 
rubežiivm paukščių lėkimo aug- 
štyn. Į tuos debesius 'paukščiai 
Įlekia, juose 'pasitaiko matyti ir 
gerves įlekiant, bet augščiau jų 
ir orlaivininkai, apart patikto 
karvelio, niekur paukščių nepa- 
tėmijo, nes tuose aukštesniuose 
ruimuose jiems ir oras per šal- 
tas ir jo spaudimas jaiiv perina- 
/as. A u gš tyrėse 5,000 metrų 
šaltis laikosi 20 Celsiaus že- 
miaus /ero, o oro spaudimas 'ne- 

pereina pusės atmosferos, taigi 
pusės jo spaudimo apačioj. 
Augštyj 7,000 metrų temperatū- 
ra siekia 33° žemiaus /.ero, tai 
gi tiek laipsnių yra ten šalčio, 
o oro spaudimas siekia jau tik 

298 milimetrus. Kaip pasirodė 
iš tyrinėjimo francuzo moksliu-' 
čiaiti's Berto, jeigu paukščiai pa- 
kenčia dklesrr šalti, tai ant su- 

mažėjimo oro spaudinio jie la- 
bai jauslus, jauslesni už žindan- 
čius žvėris. Kaip pasirodė iš 

tyrinėjimų Dr. Lucanus, nuo že- 
mės nei \nematyt nei jokio pauk- 
ščio, išėmus gal kondoro, įle- 
kiančio augščiau 1,000 metrų. 
Nereikia užmiršti, kad didesnie- 
ji paukščiai, iš2mus arelių, ne- 

mėgsta labai augštai lakioti. 
Taigi galima tvirtinti, kad pauk- 
ščiai nepasikelia augščiau 2,000 

metrų (6.600 pėdų). 

PRANEŠIMAS. 
Tolimesne tąsa p. J. A. straip- 

snio "Mintys ir Faktai Apie 
Lietuvą" pradės eiti sekančiam 

numeryj. 

FRTDAY 
OfrTĮL MXAX 

VHEATLESS 
va »o auw auucu. 
įAsna ai kilakiatt h km 
COMTUKlfUi WUX' 

ANT PARDAVIMO. 
Atvažiuok į didžiausią lietuvių uHninkų koloniją ir 

buk išdirbėju. Męs turime ir parduodame ant visai lengvų išlygų 30,000 akrų geros žemes prie Phelps, Vilas County, Wisconsin. Nuo tos žemės yra didieji medžiai nukirsti 
3-pie devyni metai atgal taip, kad kelmai yra visi išpuvę ir yra lengva nuvalyt. 

Vienos išlygos yra sekančiai: $300.00 pirmu įmokėjimu, 
o paskui nereikia daugiau jokių mokesčių mokėti per pen- kis metus, kaip tik taksus ir procentą. Luisvės Bonsus 
(Liberty Bonds) priimame pilna verte, kaipo dalį mokesčio 
ant ūkės. jeigu jųs gyvensite ant savo ūkės, tai męs jums duosime ant maisto per vasaros sezoną, po $20.00 už 
kožną akerį ką jųs nuvalysite ir suarsite patįs dėl savęs. 
Męs jums parduosime namų statymui materiolą už fab- 
riko kainą. 

Žiemos laike galite gauti darbą į lentų pjovyklas, che- 
mikalu fabrike, arba pjauti medžius del chemikalu fabriko, 
už gerą užmokestį. 

M?s parduodame gyvulius ant lengvų išlygų. Ir sko- 
liname pinigus del statymo triobų, pagerinimo savo ukes. 

Gera turgavietė arti tavo durų, geri geležinkeliai, mo- 
kyklos arti, ir geri keliai į visas puses. 

Męs turime keletą ūkių, su įtaisymais, kur galite at- 
važiuot ir pradėt gyvent, taiposgi ant lengvų išlygų, su 
toms ukėms duodam vieną arklį, vieną karvę, dvi kiaules 
ir 20 vištų. 

Męs nelaikome agentų, tai atvažiuokite patįs į musų 
ofisą, ir apžiūrėsite žemę, ir išsirinksite vietą del savęs, 
jeigu negalite atvažiuoti šią sąvaite, tai rašykite mums 
šiądien, klausdami tolesnių išaiškinimų, adresuokite: 

SANBORN LAND CO. 
Dept. o, Phelps, Vilas Co., vvis. 

A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius. 

Svarbus Numeris.1 
7—5—18 

Kuomet .pasiunčiate nuims pi-1 
nigus, tėmykite savo numerio j 
persimainymą. 

Jeig.i ant Justi laikraščio adre- 
so numeris yra tokis, kaip tas1 

viršuje, arba pirmasis dar net 
mažesnis, tai skubėkite sutvarky- 
ti savo reikalus. 

Numerio reikšmė. Pirmasis 
numeris reiškia nrėnesj, antra- 
sis — to mėnesio dieną ir pas-; 
įkutinis — metus. 

Visi žino, ikad metas tivri 12I 
mėnesiu, kurie vadinasi i.r nume- .' 1 
ruojasi taip: 

1. įSausis 
2. Vasaris. 
3. Kovas 1 

4. Balandis 
5. Gegužis 
6. Birželis 
7. Liepos 
S. Riivgpj utis 
9. Rugsėjis 

10. Spaliu 
u. Lapkritis 
12. Gruodis 

Taigi viršminėtas numeris tu- 
ri šitą prasmę: 

Kuomet Jus tik gaunate laik- 
rašti "Lietuvą," ant -geltono po- 
pierėlio Jųs matote savo pravar- 
dę ir tuojaus už jos matote tri-< 
dviem brūkšneliais perbraukti 
numerius, o tie numeriai Jums 
parodo, kad esate užsimokėję u.;. 

laikraštį "Lietuvą" sakysim, iki 
6—21—18, kas reišikia BIRŽE- 
LIO 21 d. 1918 m. 

Kiekvienas laikraščio "Lietu- 
va" numeris Jums parodo ir 

primena, ant geltono popierėlio 
iki kada J u s u prenumerata yra 
užmokėta, todėl Jus negalite 
užmiršti, laiku apsimokėti, nei 
negalite to neži'noti. 

Jusų geras darbas. Kuomet 
Jus užmokate už laikrašti pre- 
numeratą ant laiko. Jus padarote 
labai daug gero mums: sugėdi- 
nate mušu darbą, dvi atvirutės, 
o kartais dair prie tu dviejų ir 
laišką. O visa tai mums kainuo- 
ja darbą, laiką ir įpinigus. 

Suėėdinate <krasos patarnavimo 
darbą, o tuom remiate valdžią 
jos siądieninėje svarbioje valan-i 

dojc. Jus įpirmtaus to nepadarėte, 
nes visai tas Jums mislin mea- 

tėjo, bet dabar męs pasitikime, 
kad Jus ir męs — dirbsime vie- 

nybėje. 
Jus gerai žinote, 'kad ant vis- 

ko kainos labai pakilo. Tas pa- 
lictč ir mus — pabrango popiera, 
ant 'kurios spausdiname Jusų 
laikrašti} '."Lietuvą"; pabrango 
darbininkai, 'kurie atlieka darbą, 
prie spausdinimo Jums laikraš- 
čio, o musų 'kaina už laikraštį 
nepakilo. Kad ji ir nepakiltų, 
męs tik vieno nuo Jūsų laukia- 
me — Laiku užsimokėti už laik- 
rašti "Lietuvą." 

I 

Siųskite pinigus, 
Litliuanian Pu b. Co. 

814 \V. 33-rd St., Chicago, 111. 
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Geras Apetitas 
yra pamatinis reikalavimas, ant 
kurio gera sveikata turi rem- 
tis. Kad užlaikius apetitą ir 
kad sustiprinus visus virškini- 
mo aparatus, k:id šie galėtų at- 
likti savo darbą atsakančiai, 
reikalinga kartas nuo karto 
vartoti gerai žinomą vidurių 
vaistą: 

Severos 
Skilvinis Bitteris 

Severa's Stomuth Bltter.?. 
ftis yra žinomas po visą Ame- 
riką, kaipo geras vidurių vais- 
tas ir alkintojas. šis vaistas 
gelbsti apvalyme vidi—ių, pra- 
šalinant užkietėjimą ir nerviš- 
kumą. Viduriu karfičlvlme jis 
turi ypatingą verte, nes jis su- 
mažina atakas, paliuosuoja nuo 
skausmų ir prašalina traukimus 

Kaina: 7&c ir $1.50 apt'ekose 
W. F. SEVEF.A CO., 
Cedar Rapidc, la. 

Prakaituojančios 
Kojos 

ra netik nemalonios užuosti, bet ir 
enksmingos sveikatai. Prakaita- 

vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą kėbluin ir kvapą daž- 
nai nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kęstis. jei čia pat po ranka yra pa- 
gelba? Nusipirk 

Severa's 
Foot Powder 

(Severos Proštos Kojoms) aptieko- 
je Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmety j subraukyk su 
milteliais plajnus, padus ir tarp- 
pirŠčius. Ibarstyk po truputį į če- 
verykus ir kojinius (paniekas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai- 
tavimo, skaudėjimo, tynimo ir pail- 1 

simo kojų. Jie užlaiko sausumą če- 
verykų, kojinių ir kojų. Kaina 25 
centai, gaunami kiekvienoj aptiekoj. 

*1. f< SEVERĄ CO.į 
CCDAR RAPIDS, IOVVJ 

riione Cicero 2f>2 

DR. A. P GURSKIS 
... D C N T I G T ... 

!l<nirs: 0 A. M. to 9. I'. M. 
Except sunduy 

1847 W. 14-th 5t. Cicero, III. 
Corner 49 t h Ave. 

T«l. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Metuvia .lydytojai Ir Chirurgą* 
8259 So. tiaictcd bU ChlcuflO, III 

Gydo vlaokiaB !l«a» moterių, vaiky 
b vyrų. Gpeciallfckal gydo llmtaučlaa, 
utsIeenėJuBlaa Ir paslaptingai vy nj 
fiį«« 

Mižiniškas Piknikas 
Rengia 

DR STE LIETUVOS; ŪKININKO 
NEDEL10JE, LIKH05 JULY 7tą d. 1919 

NATIONAL UROVE-DARŽE. kiverside, III. 
Pradžia 9 vai. ryte INŽANGA 25c. 

šis piknikas bus vienas iš geriausių pasilinksminimų, kaip jau- 
niems taip ir seniems, nes bus puiki orkestrą ir visokios rūšies 
žaismės ir taipgi skaniu gėrimu, o kas svaroiausia, nes nuo šio 
pikniko 20-tas nuošimtis pelno yra skiriamas dėl \\'estsidė's viešojo 
knygyno, kuris yra dėl visu naudingas, nes ten veltui galima vi- 
sokiu knygų ir laikraščių pasiskaityti, kur'.s randasi po numeriu 

2222 So. Leavitt St. Atdaras vakarais nuo T iki 1 o vai. 
Kviečia visus lietuvius atsilankyti RENGĖJAI. 

PAS AKO A: — Imkite 22-ros gatvės karus iki sustos, o iš ten Rivor- 
side i; a rus iki pat daržo. 

Didele Lietuviška Krautuve. 
Užlaikau laiVioiižių, j.itilus, hranzalietus, ir kitu* auksinius įlaįktus, ir vįsas kitas lietuviškas knyi.ar, kaip tlva-oiil.iis taip ir svii-tiškas. Tajpgį yra ilideljs pa- sirinkimas gramafong ir reknrdij. Cia parr.inisiu tik kelįs: 

Cohjmbii (ir.ifaiiola 
(įgriiau parodyta ant 
]>aveis!e)io yra pi- 
Kiausi prekėje (o- 
hi'nliios i.šilrlitu in- 
strumentų. Turi aii- 
kij ir lial-:» 
ir grajina 1U ir U 
colinius recorilus. 

KAINA $18.00 
Columliia Gra- 
fonola, tokia, 
kaip ant pa- 
veikslo, yta an- 
tra pigiausia 
prekėje. Kaina 

$30.00 

Neturi nusiminti, 
idant ne gali išgirsti 
balso gaišiau; ių svie- 
to artistų, kadangi 
jie ne atsilanko jū- 
sų (fys-eni-iio vietoje. 
Nusipirk įita (iia- 
anol4 i< kurio gali 

išgirsti isų nrti- tų 
balsus koki; tik no- 

Kaina $45.00[1 aii,a 10 12 cu 
^ limus rekordus. 

Rekordų yra visokių įvai- 
riausių lietuviškų, ruskų, 
lenkiškų, angliškų ir t: t: 
Kaina |»o 75c. Kiekvienam 
pareikalavus pasiunčiu kala- 
fioru veltui: 

E 2356 Lietuva Tčvynė Mūsų ir Tykiai Nemunėlis tęka. F- 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime kova. E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė t350 Naujoji Gadynė. Daitr.ts. 
3624 Kur Upelis Teka. Šienapjūtė. 3625 Sudiev Lietuva. Miškas t'm. 
?626 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

Nauji Rekordai 
U .1/Ofi Eisiu Maniai pasakysiu ir Bernužėli nesvoliok: K 3799 Vilniaus I'olka ir Tamsioji Naktis. vaKas. 
K ?79f> Kur Vėjau Pučia ir Iisu Garsingas Vyras. E 3796 Jau kail aš Augau ir įia Nedėlėlę 

Norint pinigus galit prisiijst iškalno, ailia užmokėti lavor^ prjjtnant. 

J. F. BUDRIK 
3343 So. Halsted Street Chicago, 11!. 

Reikalingi Agentai 
Prakilniam Darbui! 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDRO Y EI reikia 
agentų-įgaliotinių visose Amerikos Lietuviu Kolionijo- 
se. Geros išlygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai at- 
sišaukia darbštus vyrai, kurie nori patarnauti Lietu 
vai ir užsidarbiauti sau. 

Platesniu informacijų suteiksime laišku. 

Reikia taip pat ir agentų užrašinOjimui Bendrovės 
leidžiamo mėnesinio laikraščio "L I K T 1 V ()S AT 
S T AT V M A S". 

Atsišaukite šiuo adresu: 
LITHUANIAN DEVELOPMI]\T CORPORATION, 

32a Fifth Avenue, Ne\v York, N. Y. 

Amerikos Lioiiivly Moky ;la 
Mokinamu: angliškos ir lietuvio 

kos kalbų, aritmetikos, knygvecly- 
fctės, stenografijos, typewritiug, 
piikiyboa teisių, Suv. VJst. Istori- 

jos, abelnos istorijos, geografijos 
politlkinėa ekonomijos, pilietystėa 
dailiarašystės. 

Mokinimo valand"*:: w^o 8 ryto 
iki ū po pietų: vak. ...10 7:20 iki 
9:30 
3106 So. Halatei St., Ci»icago», UI.1; 

Dr. K. Dranoelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phene Urover 5082 

I Ch cajro | 

Teatras 
3138-42 S. HalstedSt. 

Prasideda 7 valand) kas vakaru. 

Subatumi ir nttlfiiumi 2 v>' pu |>iet\|i 

Žemai ISc 
Viršui l()c 

Cia prirokiiojama ir kares mokestįs 
lai >ra puikiausiavieta 
praleidimui liuoso la.ko 

Tatapbaaa Yartfi 8Si4 

Dr. P. G. Wiegner 
Miaiat valandos: nuo S Iki 1211 ryt* 

Ir duo 7 Iki 9 vakare 

3325 S. Halsted Su Ckicajo, iU. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda visokias bylas visuose teismuose 
— Ofisai: 

09 W. NVashington Street 
Kmbi 1008-1009, Tel. Ctetril 2579 

3214 So. Hiiittd S t., M. Ytrdt 7271* 
* CH1CAG0, ILU^ » 

ufm UI. Danu 114 Hids; Tu. cmh2?II 
f«t.!»—• »a »til la«:« <ą 4liną 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

« r-——— 

Chirurgas 
Gyvenimą*: 

731 W. 18tb StM netoli HilstedSt 
OII tat: 

1900 S. Halsted St., kampas 19to< 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Niekuomet neb o toks dide- 
l.aikas yra gauti er.u tinkamu vie- 
lis šoferių reikalavimai kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimu įtiek vienait pabaigusiam kursus 
tuisų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame inrlividi'iėmls siste- 
momis — nuoseklus pažinimas ir 
praktika varinėjimu automobiliais 
visokiu rusiu. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistų ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mūsų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamlstai kau tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
525.00. Foderal Ass'n ot Auto 
ISnginecrs, 121416 Jackson Bld 
(Inc.) 

Ką Reikia 
Išrasti 

JAIGU norite žinoti, kg, iš- 
rasti ir koki išradimai gali 
Imti reikalingi, tai rašyk 
reikalaudamas mūsų Lietu- 
viškojo kalboje knygutę p. 
v. "LIETUVIŠKAS IŠRADĖ- 
JAS*' kurią kiekvienam iš- 
siunčiame "DYKAI" ir ji 
Jums pu rodys kjj, IŠRASTI, 
KAIP GAUTI PATENTĄ 
ir KAIP JJ PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Inc. 
1!5G Broidvvij LA) Ntw York, R.Y. 

Pilone Canal 5395 

J. G. P5EZLAISZKIS 
(ieiier.ilis 

Konlraklorius ir Namu Statejas 
212) W. 2!r<l ST. CHiC'.CO i 



K!tTI«E5J:i». i 

Dr. Šliupas atvyks Chicagon. 
Netrukus Dr. J. šliupą^ nesenai 
sugrįžusią iš Europos tautinin- 
ku sriovčs pasiuntinys, atsilan- 

kys Chicagoje. Šiame numeryj 
paskelbtas ant trečio puslapio jo 
prakalbų maršrutas parodo, kad 
jis Chicagoje išbus 5 dienas,— 
nuo liepos i(> iki jo d. ir laikys 
penkias prakalbas. 

Praka'bų vietų paskelbimai 
Chicagoje bus vėliaus padaryta* 
"Lietuvos" ateinančiam numery; 
ir pliakatuosc. 

SUGAVO LIETUVIUS 
APGAVIKUS. 

Du Lietuviu Buvo Apgavę Ban 

ką ant $40,000. 

Chicago, 111.—Vyras inčjo į 
► State Bank of Chicago ir pada- 

vė per langelį banko išmokėto- 
jui čekj ant $40,000.00, reikalau- 
damas išmokėjimo jam viršmi- 
nėtos sumos. Čekis buvo išduo- 
tas ant vardo Charles Koehone? 
(Kišonas/), o po čekiu buvo pa- 
sirašęs L. Wood Gįlbert. 

Banko išmoketojas padavė če- 
kj klerko pagelbininkui, Anta- 
nini Zalatoriui, gyvenusiam pru 
1840 So. Halsted St. (''Naujie- 
nų" adresas) ir paliepė jam pa- 
žiūrėti į banko knygas, kiek pi- 
nigu turi Mr. Gil-bert, išdavusis 
tok j čekj. 

Zalatorius sugrjžo už keliu 

minurių ir <pranešė, kad "Mr. 
(>!'bert turi dopo/.ituota $40,- 
100.00." Tuomet banko išmokė- 
tojas pasi vilgė nykštį, atskaitė 
keturiasdešimt* bumažkų po 
$1.000.00, padavė juos per lan- 
gelį Mr. Kišonui ir visas reika- 
las, taip -paprastas bankinian 
biznyje, išrodė (užsibaigęs. Bei 
jis neužsibagė. 

Ima Vakacijas. 
Tas čekio mainymas atsitikt- 

spalio ^4 d. 1017 m. .\ntryto- 
jaus Antanas Zalatorius, kuri? 
iki šiol buvo tarnavus banke 
apie metu^ laiko, išvažiavo "ant 

vakacijii," nito kuriu jis nieka- 
dos nesugrįžo. Po kelių savai- 
čių bankas patėmijo, kari janr 
trūksta $<."%000.00. 

Po to prasidėjo tyrinėjimas ir 
bankas išėmė varantus areštavi- 
mui Zalatoriaus ir "Gilberto." 
Policija sako, kad "Gi'l'bert" ir 
Kocliones (Kišonas) yra tas 

pats žmogus. Dalyką ištyrus 
•pasirodė, kad "Gįlbert" buvo ipa- 
dėjęs bankar. $100.00, bet ka*- 
nors, tmrintis priėjimą prie b»n- 
ko knygų, padarė iš to $40,100 
prirašydamas numerį "40" prieš! 
"lOO." 

Pinkertono detekytvai ir poli 
cija pradėjo darbuotis. Jie 
visą Ameriką ąplipdė apgarsini- 
mais su vagilių paveikslais ii 

pasiulijinvi do,fanų už jų paga- 
vimą. bet net iki 'pereitos savai- 
tės nieką iš to neišėjo. Vagi 
liai 'buvo dingę, kaip akmuo 

vandenyj. 
Pagalios Chicagur detcktyvi; 

perdėtinis Mooney gavo telegra- 
mą m«uo šerifo iš Glcndive, Mon- 
tanos valstijoj. Telegramas bu- 
vo sekančio turinio: 

"/Alexander Palmer, 6 pėdų 
colių, 23 metų amžiaus, yra 

srarestuotas čia kaipo sliakeris 
nuo kari umen^s. 'Manaiin, kad 
gali but taipgi vokišku šnipu, 
jis turėjo prje savęs, kuomet 

iį areštuota, trisdešimts vienį 
btimažką po $1,000.00. Ar jus 
jo reikalaujate?" 

"Taip męs reikalaujam"—tele- 
grafavo atgal Mooney—"Laiky- 
kit jj. Detektyvai tuojaus išva- 

žiuoja." 
Ir tuojaus tapo .pasiųsti j 

Glendive, Mont., din detektyvai 
su Zalatoriaus ir Kišono foto- 

grafijomis, ir Zalatoriaus pirštų 
atsipaudomis bei Bertilijono iš- 

mieravimąis. Detektyvų perdė- 
titiis Mponey maino, kad nėra 

jokios abejonės apie tai, kad su- 

areštuotas "Palmer" turi būti ne 

kas kitas, kaip dingtusis iš ban- 
ko Antanas Zalatoriais. 

Rekordai 'Pinkertono detekty- 
vų ofisuose parodo, kad Zala- 
torius pirmiaus gyveno Chica- 

gos priemiestvj Melrose Parlc, 
kur jis buvo kasierium "Co 

sun\ers -Association Compan^ ; 

kad ji-' buvt s\ki areštuotas už 
'pasisavinimą kompanijos pinigu, 
bet buvo išteisintas. Rekordai 
taipgi parodo, kad ir Kochones 
(Kišotias) buvo gyvenęs Mel- 
rosc Parke ir vedė tenais "ban- 
kinj biznį" ir barberšapj tarp 
vietiniu lietuvių. Zalatorius ir 

Kocliones, rašo įlaikjaštis Tri- 
būne, suorganizavo Mclrose 
Parke 1916 metais Socialistu 
kuopą ir Aidofblistų kuopą, kaip 
tą l'inkertono agentūros rekor- 
dai parode. 

Ar "Palmer" yra tikrai Zala- 
torius- tas pasirodys kuomet jį 
už savaitės la.ko pargabens Cbi- 
cagon. 

IŠ MOKYKLŲ. 
Baigė augštesnes mokyklas. 

Kiek iki šiolei mums praneštai 
Šiuosmet užbaigė augštesnes mo- 

kyklas (liigb scbools) sekantieji 
jetuviai Chicagoje; 

1. Algirdas Graičunas, sttnus 

Dr. A. I.. Ciraičuno ir brolis lei- 
1 :enanto-lakuno Vytauto (iraiču- 
no, tarnaujančio idabar Dėdės 

iSatno lakumų korpuse. 

Ona Jokubaičiute 

2. P-lė Ona Jokubaičiute — 

duktė seno "Lietuvos" skaity- 
tojo, p. K. Jokuibaičic, kuris už- 
aik<. rakandu krautuvę seniau- 
sioj lietuvių koiionijoj, ant 

Bridgeporto. 
P-lė Mirauskaitė, duktė se- 

no Chic'jos piliečio, savininko 
krautuvės Įvairiu daiktų ant 

čios gatvės, netoli "Lietuvos" 
išleistuvės, ,nt l»ridgeporto. 

Baigė šiuosmet pradedamąsias 
.nokyklas čielas 'būrys jaunų lie- 
tuvių ir lietuvaičių. 

I' h i i i p D. .A r m o u r publiš- 
"nokyklą ant Bridgeporto 

baigė sekantieji lietuvių vaikai: 
Elena Benušaičiutė, Albinas 

Bįitdrikas. Albinas Jokubauskas, 
Rozalija Ku'pšiutė, Albertas Le- 
/anauskas, Ona Markevičiūtė, 
Ona 'Martinkintė, Marė Ma/.<>- 
niutė, Ona Pajauskiutė, \ irgini- 
ja Šlepavičiutė, Elena M. Ya^.i- 
kiuf.ė, 1>1. Žeinaičiutč, Edvardas 
Pajauskas, Elena Petrulevičiutė, 
Mikolas Rulevičius, Fel. S. Ra- 
tavičiiutė. 

Pradėjo statyti didelę dirbtuvę. 
Pastatymas milžiniškus šoviniu 
dirbtuvės, kuri atsieis įpus-sep- 
tinto milijono dolrarių, yra už- 
tikrintas. Kontraktas pastaty- 
mui šios <li rbtutves Chicagoje, 
tapo valdžios atiduotas kontrak- 
toriams Thoniipson-Starrctt C o. 

Dirbtuve užims 40 akerių žę- 
mės prie Beit 'Line geležinkelio, 
tarp 74-tos ir 75-tos gatvių ir 
tarp Ashland ir Rr>bey g:it. 

Didesnė dalis šios žemės jau 
nupirkta. Kasimas fundamentų 
jau prasidėjo netoli \Vood gnt. 

Tikimasi, kad dirbtuvė bus 
pabaigta j 4 mėnesius la'»ko. Jo- 
je daugiausiai išdirbinės 155-mi- 
limetrų Šovvnius (kanu.linos k^'- 
kas), kurių tikimasi padarvti po j 
10,000 kasdien, l ai bus dm^iau-J 
sia tos rųšies dirbtuvė šioj šalyj I 
ir joje dirbs 5,000 žmonių. 

DRĄSUMAS IR 

UŽSISPYRIMA* 

Ištobulinimui fi ..sko* lyginai, 
kaip ir morališkas drąsos, J u.s 

turite neapleisti prižiūrėjimą sa- 

vo vidurių, l'žkietėję viduriai 
reiškia nustebimą energijos, nuo- 

vargi, nuobodumą ir nuliudimą, [ 
paeinantį nuo nuodingų mede-j 
gų žarnose. Pirmiausiai reikia 
išvalyti vidurius, o TrinerioJ 
Amerikoniškas Kartaus \ 'yno j 
Elixiras yra geriausia gyduolė 

! siam tiksi ui. Jus nebusite vai'-! 

ginami nevirškinimo, galvos 
I skaudėj!..10, nerviškumo, ir 1.1.. 

1 jeigu Jus imsite Trinerio Ame- 
rikoniška Klixira. Aptiekose. 
S-.io. Reutnali/.inas, neuralgija, 
arba strėnų gėlimas ueS'iiK.iadins 

.vasaros dienu, jeimi Jus turėki- 
te Trinerio Lininrento ipo ra n 

ka.- Jisai yra taipgi puikus dėl 

j išsinaHuimų, niksterėjiinii, tini- 

jmp, skaudančių muskulu ir 1.1. 

Kaina 35 'r ^>5° aptiekose. I'er j 
krasą 45 ir 75 centai. Josepli 
Trimer Conjpany. Išdirbanti t be-į 
mikaK 1333-1343 So. Ashland I 

Ave., Chicago, 111.—'Apgars.i 

Pajicškau savo brolio Jono Pere- 

mino is ('•oku kaimo, Vėkšnos parap., 
Šauliu pav., Kauno ku1>. Gyveno 
Waterbury, Conn. Jis pats, ar kas 

jj žino, atsišaukite adresu: 
Antanas Perminąs, 

335D S. Morgan St„ Chicago. I I. 

Aš Marijona Didkytė, po vyra Ali- 

rosaitienė, pajieškau savo dviejų pus- 

brolių Jono ir Pranciškaus Didkii, 

paeina iš Kauno gubernijos, Raudo- 
nės dvaro ir Raudonės vol. Jie pa- 

tjs, ar kas apie juos žino, malonė- 

kite atsišaukti ant sekančio adreso, 
už ką busiu labai dėkinga: 

Mrs. Marijoną A brasas, 

P. O. Box 96, Jamesport, L.I., N.Y. 

Pu j ieškąu .lon/) Šimkaus, paeina i-"5 
Kuliu parapijos. olšin pav., Kauno 
gul>. .lis pats, ar kas jj y.inolŲ, ma- 

lonėkite i(t.~i'MmUli šiuo adresu: 
Krank Slilmkus 

S o. ith SI., llrooklyn, N. Y. 

Ari Pv-•-•-■'i :/ 

Parsiduoda: J linai ir S kam- 
bariu stuba, del dviejų šeimynų, 
(iera proga, greit perlkant. At- 
sišaukite pas: 
Mrs. Doyle, ^Oi<S S. l'nion Avc. 

Chieago, 111. 

Pigiai parsiduoda kraniuvG. l.u-j rioj užlaikoma groseris sMdainlul ir 
Sodinė Smetona <I• creatn), (Sora 
lietuviais apgyventa viola. 

Priežastis pardavimo liga. At- į 
sišaukito pas, 

Reynalds, 2955 Emcrnld Avc. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

3315 So Halstad Si., diicaco, lil. 
Tcl. Boulcvard 7179 

FJR. O, C. M i: l N H 
DEiNTISTAS 

OFISAS; Kąrap. 31 ir So. HalstedSI. 
(Gyrsnmas »irš triakes CHICA6J. 

Geriausias būdas dėl įtrinimo 
.Neturi stokuot nei viename name į 

l)-r<> Richter'lo 

iFAiN-EXPELLER 
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letttvniKus ir 
visame pasaulyj. 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKARA" 

3.V. ir filic. bjitolliikn* v i kibo nptlekosc .-.rba 
Mi»(sidl ūmi 

F. A O. HICHTHR & CO. 
74-80 H'adilngton Stroct, Ncw York, IS. Y. 

F. P. BRADCHUL1S 
L A W Y E R 

L:*tuvis Advakatas 

105 W. Monroe St. Cor. Clark 
Room 1207 

Telcphone Central 220 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 St 
I'liono Vardu 2!5!MJ Chicago, III. 

Telefonas Drovcr 8448 

DR. A. J. KARALIUS 

Gydo Visokias Ligas. 
Ypatingai Užsisenejusias 

ir Lytiškas. 

3203 So. Halsted St. 

CIIICAGO, ILL. 

Koncertinų Išdirbyste 

Pezrl Queerr Koncertina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Masu krautuve—viera iš didžiausiu Chicagoje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir erfiso dar- 

bams yra naujausios mados. l/laikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šlitibinius ir deimantinius; gra- 
mą fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
siu Balalaikų, gitarii ir smuiku, kokiu tik reJkia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir mu/.'kališkus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų centų krasą-ženlklj gaus 
'kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland A ve., : : Chicago, II!. : : Telephone Drover 7309 

IUDINK drapanas dabar, kol dar pigu 

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

Darau ir rcinkotus vyrams ir nvotcrims po $to ir augščiau. 

I 

IUTAI vyrų ant orderio nuo $20 iki $60 

AVO darbi it pritaikymą grarantuoju. 

ARBA savo pinigus gausi atgal. 
✓ 

ŽLAIKAU visokios rtjsics vilnoniu materijų asndclį. 

ŽTAI galiu daug pigiaus parduoti negu kitur kur; 

TAIPGI valau ir prosinu drapanas. 

Vyru Drapanų Siuvėjas Lietuvys 

A. MAUSNER 
3239 So. Halsted St., Chica^o, 111. 

Storas atdaras: nuo cS iŠ ryt<» iki (.) vakaro. Ncdčldicniais: 
nuo () išryto iki 12 dieną. 

V YKIftKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASI 
Mc.h neesamo uar.ki.rlal, bot mę? ^vurantuojun:? Tamstai surė- 

dymą oO';; ant Tamsio*. pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams i>- vaikinams padaromo ant orderio naujus siutus ir ov«r- 
Koius niii) iki vSO.urt iu Į.usę kainos. TruputSI) nešiotus • >i«< 
$25.00 iki IGU.00 a ik orderio darytus siutus ir o\erkotus parduoda 
'iii» po *5.i'0 Ir liraiiRiau. 

Naujas ir Inipiil'M) įjovofjis kelines nno *1.00 (r branginus. 
Vi:i!<Buitai $2..".0 iki T7.o0- rikryiros ir va'yzal. 

S. G O h U O N 
1415 f O'JTM HALSTCD STREET CH'CAGO, ILL. 

floras atdaras kas'I fną ir vakarais iki 0 vai. Subatomls esti 
atdaras !ki 11 vai. va!ff< Nedčldieniais—iki ^ vai. vakare. 

Starved Rock State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

VIDURVAKARIŲ STEBUKLINGAS! S GAMTOS KRAŠTAS. 

Afsidare nuo Gegužės lmos iki Spalio 20tai 
Ištisai Elcktrikinis Keliar 
Q9 ftfATikietas į ten ir at(c*l v:> 

U 'intčliai tiesiu keliu nun 
Chicago Arclicr Ave. '".i. 

cero Ave. Stoties ar Arjjo, III. Chica- 
go ir Jolict Elektriniu Geležiu1'*."*'. 

Specialiai Būriai 
glf rynl'kiita* i ten ir atgal tuu I 
Al /įl pačiu keliu buriniu* mažinu I *• 1 VJ00 ir $1.65 būriams JUO 
nrba daugiau. 
Elektrikiniu ir Gariniu Keliu 

Q >1 Q Tikietas j ten ir atgal srp- 
Qtintadieniais ir šventadieniais 

taipgi būriais iš penkių 
ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis. 
fii.-j žemą kelionės kainą galima gauti 
vartojant paprastą tikirtą į Jolietą, 111. 
C. .t A., A. T. & S. F., ar C. R. 
I. & P- geležinkeliais. 

Koik Island turi paskirtą traukini ii 
Chicago 7:30 vai. ryto ir 9:30 va!, ry- 
to: iš KnglevVoodo ~:15 vai. ryto ir 
9:13 vai. ryto, |>a^irkintį Jolictą, 111. 
3:30 ir IC:00 vai. ryto. 

.Toliet.? apleidžia 9:05 vai. ryto ir 
10:20 va!, ryto pasekdamas Starvel 
Kock 11:00 vai. ryto ir 12:20 vai. die- 
los. 

firįžtant apleidžia Starved P.ock 5:1V 
vai. |io pietų ir Kock Island geležini.c- 
lin pribūva Chicagon 9:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Eks- 

kursijos 
ft n Trečiadieniais, Sešudjetiiaif 

,U Jir beptintadicf..ais kas savai- 
tė nuo Gegužio 15 d. iki 

Rugsėjo 30 d. taipfri šventadieniais :r 

sulyg sp^'ialo susitaikymo. Vienos die- 
nos kelionė. šešios valandos Rocke. 

Kreipkitės i Chicago Tra'vel Rur«au, 
112 H'est Adams St., Telephonc Ccn- 
.ral 3505. 

Archer Ave. Stotis. 
Norėdami nuvažiuoti į Archer Ave. 

Stotį, paimk pietų linkui einantį tram- 
vajų State gatve ar Archer Ave.. pa- 
žymėtu "ArclierC'icero," ar persikelfc 
ant šito tramvajaus nuo kiekvienos 
perkertamųjų linijų. 

$4 

Artesnėms Žinioms Rašyk: 
CHICAGO, OTTAVVA & PEORIA RY. 

JOLIET, ILL., Arba Telefonuok McKinley 2795 

ws.s. 
WAR SAVINGS STAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

laupyk ir Paskolink 
* 

Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikčs po Karei! 

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

Ji<s galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Justi pačtoruis, bankierius, arba laikraštis ir daugelis ajjcn 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusiį Piicdiriiič! Tuonu Sučėtdysit 
Gyvastis! Tuoini Laimes šią Karo! 

Visiems žingeidu žinoti 

APiE KARE 
Užsisa kk ite knypą. vardu: 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai iščjo 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 
j 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, jačkite j laišką su doliaiiu, ir pasius- 
kit): mums šiuo adressu: 

"Lietuva", 814 W, 33rd St., Gliicago, III, 
"LIETUVA". 

Čia prisiunčiu $ v/, ką malonėsite prisiųsti man 
"Lietuvos" išleistą kny£ą; "Vėliavos Akvvaizdojc. 
Vardas Adresas 

Miestas 



E ARMIJOS negalima išlošti mūšio. Be susi 

pratusių apšviestų žmonių negalima nei lietuvių 
būvio pagerinti, nei Lietuvos laisves iškovoti, 

Geras, teisingas dienraštis yra geriausis žmonių 
švietėjas ir geriausis lietuvių organizatorius už Lietu 
vos laisvę. Jis, kaip nenuilstantis sargas, kasdien 
stovės lietuvių ir Lietuvos sargyboje, 

✓n ^ 
"Lietuvos" laikraštis per 25 metus su pasišven- 

timu gyne lietuvių ir Lietuvos reikalus KAS SĄ- 
VAITE. Dabar jis virsta dienraščiu ir dirbs lietuvių 
labui KASDIENĄ. 

Kviečiame visus gerus lietuvius prie šito naujo 
dienraščio prisidėti, Juo greičiaus prisidesit, juo grei- 
čiaus jis pasirodys. "Lietuvos' dienraščio Šerai tik po 
10 doltartų. Prisidėkit į musų armiją su kiek išgalit 
TUOJAUS, tai ir jųs busite dienraščio organizatorium. 

Norėdami platesnių žinių, rašykit TUOJAUS. 
Gausite knygutę UŽDYKĄ. Adresuokit taip: 
"Lietuvos" Dienraščio Komitetas 

814 W, 33rd St. Chicago, 111. 

A.J.DULBIS.--I 
II 

N.Y.l }9\r\ 
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