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IS VAKARŲ FRONTO. i 

Talkininkų armijos šiądien sto- 

vi išilgai visa irontą ties sena 

! indenburgo linja, iš kurios pe- 
reitą pavasari votį flimtenb'.—^ 
gas buvo pradėjęs savo maršą 
linkui Paryžiaus. 

Viską, ką vokiečiai buvo lai- 

mėję į keturis mėnesius laiko, 
nuo kovo 21 d. iki liepos 18 d., 

gen. Foch atėmė jiems į du mė- 

nesiu laiko ir, apart to, talki- 
ninkai šiauriniame ir pietiniame 
galuose fronto perlaužė ir liin- 

denburgo liniją, kurios pernai jie 
įkąsti negalėjo. 

Mušis dar nėra užsibaigęs, bet 

ir be to talkininkai šiądien jau 
yra laimėję didžiausią pergalę, 
o vokiečiai susitiko su didžiau- 
siu sumušimu, kokio jie dar nė- 

ra turėję per visą karės laiką. 
St. Quentin, La t;ere ir St. 

C >b«nn yra seni pažįstami mums 

dar iš pereitų metų vardai, jie 
yra šulai Hindenburgo linijoj, 
ties kuria vokiečiai desperatiškai 
mėgina sustoti ir atsiremti tal- 
kininkams. 

Vokiečių pasipriešinimas pa-j 
skutinėmis dviem dienomis labai, 
sustiprėjo, bet, nežiūrint to. tal- 
kininkai. ypač francttzai, viš ver- 

čia vokiečius atgal ir virsminėtil 
mie^La. yra šiądien po talkinin- 
ku kariuolių ugnim. 

Kitas didis šios savaitės lai- 

mėjimas išpuola franeuzu ir 

Amerikonu kreditui. Vokiečiai 
sustojusic išilgai Vesle upės ant 

fronto tarp Soissons ir Keimso 
ir mėginusie ten apsistoti, tapo 
nušluoti atgal net iki upės Aisne. 

Kaip dabar dalykai išrodo, tai 

vokiečiai vargiai atsilaikys ant 

Aisne upes, ar Hindenburgo li- 

nijoj. N'ežiurint lietingo laiko, 

kuris baisiai trukdo talkininku 
pirmyneigą, gen. Focli matomai 

yta pasiryžęs varyti vokiečius iki 

Prancūzijos p.tbeiiaus ir suardy- 
ti visas Hindenburgo atsigynimo 
linijas. 

Tamsios, juodos dienos laukia 

Himicnburgą ir vokiečius. 

)/ VOKIŠKŲ BELAISVIŲ 
SKAITLIUS SIEKIA 150,000. 

Londonas, rugsėjo 10 d.—Lai k 
rastis Times sužinojo, kad nuo 

liepos 18 d., kuomet gcn. Foch 

r»rafK*:'- st\ fensyvą, talkinin- 
kai iki šiolei paėmė 150,000 V0- 

Hindenburgo linija 
pradeda byrėti. 

150,009 teutonu paimta į du 
minasit; laiko. 

Trjchio šifiigaris—Rusijos gala j 
Visi Vyriaus: Rusijos vadai — žydai. 

Bolševikai iimtais skerdžia rusus. 

Talkininkai ir čecho-slavai muša 
bolševikus, 

k rečiu belaisvėn. Koresponden- 
tas T ė 1 c g r a p Ii'o esantis Uot- 
terdanie, apskaitliuoja, kad apie 
70,000 vokicčiif yra pabėgę iš 
saui armijos pa* talkininku-. 

TROCKIS PADARO RUSIJOS 
PREMIERU SAVO ŠVOGERĮ. 

Petrogradas, rugsėjo 8 d. — 1 

Leninas, bolševikiškas Rusijos 
premieras, jeigu pagys nuo savo 1 

žaizdų, tai tas užims dar ilgą 
laikn. Tuo tarpu Trockis, jo , 

vieton, veikiančiuoju Rusijos pre- 1 

mieru paskyrė Leo Kamenev'ą, 
v'ce-prezkientą darbininkų ir ka- 1 

reivių delegatų. 
Aitas paskyrimas neabejotinai 

atnaujins ir padidins visoj Rw- 
sijo agitaciją ir neapykantą prieš 
žydus. Kamenev yra brolis Troc- 
kio pačios, — vadinasi Trockio ; 

švogeris. Jam esant Rusijos pre- 
tnieru, Trockiui esant ministe- 
riu karės ir laivyno, o :>vcrdlo- 
vui esant pirmsėdžiu centralinio 
pildomojo komiteto — visos tris 
svarbiausios vietos, neskaitant 
jaa kitų urėdų, randasi rankose 
žydų, nes visi jie—Kamenev, 
Trocki ir Sverdlov—yra žydai, 
pasislėpę po rusiškai skamban- 
čiomis pravardėmis. 

Tuo tarpu bolševikai ima už-! 
statan vis daugiau žymiu, tikri, 

rusu, kuriuos grasina sušaudyti, 
jeigu social-revoliueijoiiieriai ir 
kiti rusai mėgintų priešintis, ar- 

ba nugriauti bolševiku valdžią. 
Paskelbtas pirmas tokių suim- 

tu ypatų surašas turi 121 ypatą. 
Tarp jų yra keletas didžių kuni- 

gaikščių; M. Verchovskij, buvu- 
1 sis prie Kerenskio karės minis- 
Iteriu; kunigaikštis Sachovskij, 
buvusi* prie Lvovo viešosios pa- 
gelbos ministeriu; tūlas skaitlius 
buvusių žymių bankierių ir ser- 

biškų aficierų, redaktorius žino- 
mo rusų laikraščio R i rž e v i j a 

Vicdomosti ir tūlas skait- 

lius generolų, 
į 
S DERLIUS RUSIJOJ GERAS, 
j BET MIESTAI BADAUJA, 
i Stockholmas, rugsėjo 8 d. — 

Amerikonai-pabėgėliai iš Mask- 
vos, atvyko j Stockholmą po 12 

dienu kelionės. 

Jie pasakojo, kad perėjus iš 
Rusijos Finliandijon, jie tuoj aus 

patėmijo skirtumą anapus rttbe- 
įiiaus, Finliandijoj tvarka daug 

geresnė: ant geležinkelio stočių 
nesišaudo, traukiniai buvo šva- 
rus, finai arti rusų mbežiaus tu- 
ri užtektinai maisto. Išskyrus 
miltų ir cukraus. 

Juo toliaus nuo Rusijos mbe- 
žiaus, juo tvarka ir dalykų sto- 
vis išrodė Pinliandijoj geresnis. 
Musijo], kaip pasakojo gabėgė- 
liai, .padėjimas yra labai blogas, 
miestuose beveik visur badas. 

Kuomet Amerikonai aplei.lo 
Rusiją, tai svaras miltų buvo po 
$1.25 ir tankiai jų negalima buvo 
gauti už jokią kaina. Cukraus 
taipgi sunku gauti, o jeigu gr.i- 
namas, tai nemažiau kaip po 
$3.00 svaras. 

Maskvoje rugpjuėio pabaidoje 
badas viešpatavo po visą mies- 
tą. Nei kviečių, nei jokių kitų 
javų nebuvo galima gauti, nes 
kaimiečiai, esantieji bolševikų už- 
imtose dalyse, atsisakė pristatyti 
javus i miestus. Bulvės ir kitos 
daržovės buvo tuomet pardavi- 
nėjamos po 25 centus uz svarą 
Tuomi daugiausiai ir maitinasi 
Maskvos ir Petrogrado gyven- 
tojai. 

Amerikonai pabėgėliai pasako-1 
ja, kad beveik visose vietose, kur! 
sėjama javai, derlius šiuostnet 
buvo labai geras ir didesnė dalis Į 
lauku jau apvalyta. liet kai-j 
mieči.ii nenori atiduoti miestams} 
savo javu už bolševikiškus po-į 
pierinius pinigus, kurie yra bei 
vertės, o kur ir norėtu. t:ii bol-1 
levikiška valdžia, užsiėmusi savty; 
.olitika. netari nei laiko, nei no-' 
o, nei gabumu suorganizuoti ge- 
ežinkeiius ir pargabenimą mais-i 
Įo iš pr.»\ iticijos i miestus, 

i 
.... 

Ui uTitfUIŠMĄ VIENO 
BOLŠEVIKAI NUŽUDO 512. ! 

Amsterdamas, rugsėjo 9 d — ! 
•udyg oficialio pranešimo, išleis- j 
;o iš Petrogrado, iki šiam laikui 
:apo nušauta 512 žmonių, mena- 
nti kontr-rcvoliucijonicritt, jų 
:arpe įo narių social-revo'.iucijo- 
įierių partijos, kaipo atkersi j i 
nas už .užmušimą Maižiešiaus 
.'rickio (žydo), bolševikiško 
>irmsėdžio Petrogrado komisijos 
contr-revoliucijos nustelbimui. 

Smolenske tapo nušauta 34 di- 
leli dvarponiai ir buvusis Mask- 
vos archimandritas Makarij, kai- 
)o atkeršinimas už pasikėsinimą 
int gyvasties bolševikiško pre- 
niero Lenino. 

Dora Kaplan, mergina, kuri 
iovė Į Leniną, tapo muudyta 
rugsėjo 4 d., kaip apie tai pra- 
neša telegramas iš Maskvos Ber- 
ilio laikraščiui Lokal Anzeiger. 

AMERIKONAI MUŠASI SU 
BOLŠEVIKAIS. 

Archangelskas, rugsėjo 7 H.— 

(suvėlinta).—Būrys Amerikoniš- 

kų jūreivių, veikiantis drauge sai 

talkininkų ekspedicija iš Archan- 

gelsko, dalyvavo mūšy j apielin- 
<ėse miestelio ()ber/erskaja ( ?) 
Miestelis tapo užimtas, bet pinr 
to Amerikonai buvo pakliuvę di 
delėn bėdon. kada jie pasijutr 
bolševikų apsupti. 

Amerikonų būrys artinosi prii 
miesto iš kitos pusės i'.egu kit 
talkininkai. Staiga jie pasijutr 
iš visų pusių apsupti. Jie pra 
simtišė per bolševikus, bet pa 
kliuvo Į pelkes, iš kurių išeiti 
jiems užėmė čielas dvi dienas. 

BOLŠEVIKAI DERISI SU 
ANGLIJA. 

Amsterdamas, rugsėjo 9 d.- 
Bolševiktj valdžia pranešė, ka 
es.'j ji paleisianti Anglijos su 

areštuotus diplomatus Rusijoi 
iei,ru A n '"Ii ja i įteiks saugų iš 

leidimu Max Litvinovui, bolše- 
vikiškam "ambasadoriui" Lon- 
done. 

Bolševikiškas užrubc/.io reika- 
lų ministeris čičerin po to sa- 

ko: "Šitos išlygos privalo bu t i 
gvarantuotos per Holandiją, Xor- 

i vcjjj j;j ir Švediją. Max Litvi- 
nov'uį [taipgi /ydasJ yra duo- 
dama žinia telegrafu ir gavus jo 
atsakymą su patvirtinimu apie 
jo išvažiavimą, anglu veikianty- 
sis konsulas R. H. Lockhart ir 
jo palydovai, taus 'perduoti llo- 
landijos atstovo globon." 

BOLŠEVIKAI PASAKOJA 
ŽMONĖMS "TEISYBĘ-". 

Stockholmas, rugsėjo 10 d.— 
Amerikoniški ir itališki pabėgė- 
liai, tik-ką atvykusio iš Rusijos 
Stockholman, paduoda akyvu ži- 
11 i n apie dalyku stovį Rusijoj. 

Iš laikraščių Rusijoj laisvi; tu- 
ri tik bolševikų ir vokiečių laik- 
raščiai ir jie paduoda žmonėms 
tik tokias žinias, kokias jie no- 
ri. bolševikiška Rusija dabar 
neturi jokių telegrafiškų susino- 

' 
Šimų su jokia dalim pasaulio, iš- 
skyrus V okietiją, žinios iŠ Ru- 
sijos išeina tik per bolševikų 
telegrafą ir per Vokietiją ir tik 
tokios, kaip jie jas numalevoja. 

Pačioj Rusijoj žmonės gauna 
labai mažai žinių iš kitų šalių. 
Jeigu garsinama, tai garsinama 
tik tokias žinias, kurios parodo 
talkininkų silpnumų ir Vokieti- 
jos stiprumą. 

1 Jolševikai uždarė .visus jiems 
priešingus (nebolševikiškus| laik- 
raščius, o pati bolševikiška val- 
džia leidžia keletą savo bolševi- 
kiškų laikraščių Maskvoj ir Pe- 
trograde. 

Bolševikiški ir vokiški laikraš- 
čiai Maskvoje, pavyzdžiui, pa- 
duoda sekančių žinių apie Ame- 

riką: "Indijonai priešinasi drat- 
tui po visą Ameriką ir Suvie- 
nytos Valstijos vė?'vyra s;: kury j 
karės su indijonais." Apie Ame- 
rikos žmones tuose laikraščiuose 
pasakojama, kad jie esą "badau- 
ja dėlei stokos miltų ir cukraus.' 

Tankiai nurodinėjama, kad tal- 
kininkų žygiai ant vakarų fron- 
tu nueis perniek, nes Suvienyto? 
Valstijos ir Kanada negali esą pri- 
statyti duonos. 

Apie Angliją bolševikiški or- 

ganai pasakoja, kad ji miršta ba- 
riu. Esą "šimtai žmonių krinta 
iš bado ant Londono gatvių." 

Finliandijoj ir Švedijoj, anot 

šitų bolševikiškų laikraščių, yra 
taipgi bėda. 

Bolševikiškos presos tikslu 
yra įkalbėti Rusijos 'badaujan- 
tiems žmonėms, kad visas pa- 
saulis esą badauja ir ''reikalauja 
proletariškos valdžios.' 

Japonijoj, Cbinuose ir Siame 
girdi, siaučia revoliucijos. 

BOLŠEVIKAI APSKELBIA 
KARĘ CHINAMS. 

Vladivostokas, rugsėjo i d.— 
Rusiškų bolševiku taryba Hlaįfo- 
vieščenske, kuris yra vyriausiai 
miestu Amūro provincijos, Sibe- 
rijoj, apskelbė karę Chinams. nes 

Cliinai siunčia kariumenę Į šiau- 
rinės Mandiurijos frontą. Ru- 

bežius tarp Siberijos ir Mandžu- 

rijos tapo uždarytas ir 'bolševi- 
kai konfiskuoja chinų turtus. 

Japonų kariumenė užėmė Cha- 
barovsko miestą, Siberijoj. Cha- 
barovsk yra sostinė Primorskos 
oblasties ir randasi prie supuo- 
limo Amūro ir Ussuri upių. 

Japonų ir kitų talkininkų ka- 
riumcnė Siberijoj slenka pirmyn, 
mušdama bolševikų kariumenę 
ir užimdama miestus. Bolševi- 

kai, traukdamiesi atgal, ardo 

Tran-Siberišką geležinkelį ir už- 

nuodija šulinius. Kadangi šito- 
se Siberijos dalyse vandens yra 

nedaug, tai talkininkų kariume- 
nei vandenj pristatyti yra pusė- 
tinai sunku. 

Ateina gandai, kad čecho-slo- 

| vakų pulkai, veikiantieji apielin- 
Ikėse ežero Baikalo, užgriebė sa- 

Į vo kontrolėn geležinkelį nuo l'.ai- 

i kalo net beveik iki miestui Čita. 
į Jeigu šitas pandas yra teisingas, 
tai galima tikėtis, kad čecho-slo- 

vakai netrukus susisieks su tal- 
kininkais, einančiais nuo Vladi- 

vostoko i vakarus, Baikalo link. 

| LIEPIA BOLŠEVIKAMS SU- 
Į S1LAIKYTI NUO ŽUDYNIŲ. 

Amsterdamas, rugsėjo 8 d.— 
Berlino laikraščio T a g e s Z. e i- 
tung korespondentas iš Mask- 
vos praneša, kad neutrališkų 
viešpatijų diplomatai, esantieji 
Maskvoje, bendrai užprotestavo 
prieį bolševikų žiaurumus, išsi- 
reiškusius žudyme tūkstančių ci- 
viliu žmonių ir aficienj. 

Neutralių šalių atstovai prane- 
šė bolševikų užrubežio reikalų 
ministeriui Cičerinui, kad neutra- 

lių šalių valdžios išvys iš savo 

kraštų visus bolševikus, jeigu 
bolševikiškų sovietų valdžia ne- 

siliaus vartojus terorizmo prieš 
savo j)olitiškus priešus. 

KAIZERIS IR UKRAJINOS 
HETMANAS MAINOSI 

KOMPLIMENTAIS. 

Amsterdam, rugsėjo 8 d.—Ne- 
senai gen. iSkoropadski, Ukraji- 
nos pro-vokiškas hetmanas (vy- 
riausia galva Ukrajinos valdžios) 
buvo svečiu pas kaizerį ir, kaip 
pranešama, jiedu nesigailėjo vie- 
nas kitam komplimentų. 

Sulvg telegramo iš IJerlino, 
kaizeris pasakė, kad jis ištiesė 
pageMios ranką nelaimingai L'k- 
lajinai, kuri kentėjo nuo karė9, 
kurią esą "užtraukė ant pasaulio 
talkininkų machinacijos ir kurią 
jie tęsia toliaus su kriminališku 
pasiutimu/' 

Vokietija esą davė l'krajinai 
pamatą gyvuoti kaipo valstijai, o 

..pie Vokietijos suteiktas L'kraji- 
nai malonybes kaizeris išsireiškė 
sekančiai: "Nuo dabar [l'kraji- 
nosj pilietis gali sekti savo už-Į srėmimn bc periškados, o kaimie- 
tis gali apdirbinėti ienų- ra'miai 
r gali džiaugtis savo darbo vai- 
šiais. 

"Dar daug ką reik atlikti,— 
vsė toliaus kaizeris,—"bet no ju- 
ų augštybės vadovyste Ukrajina 

: iu padarė žymų progesą viduri- 
lian. savo susitvarkyme ir Luo- 
mi užtikrino sau pamatą toli- 
mesniam 'besivystymui." 

Gerdamas už hetmano sveika- 
tą, jis apskelbė toastą: "Jo aug- 
štybė, Ukrajinos Hetfianas! 
LTra. ura, ura!'' 

Gen. Skoropadski, atsakyda- 
mas ant kaizerio prakalbos, pa- 
sakė-: "Labai malonus priėmimas, 
kuri justi imperiška didybė man 

suteikėte, bus visos l'krajinos 
žmonių paskaitytas kaipo ženk- 
las jūsų didybės gerų norų lin- 
aii jaunos L'krajinos ir suteiks 
jiegą išpildyti sunkias užduotis, 
urios dar mus laukia." 

Gen. Skoropadskio toastas bu- 
o: "Jo Didybė. Vokiškas Kai- 

zeris! Iioch, hoch, hoch!" 

ČECHO-SLOVAKAI LAIKO 
BEVEIK VISĄ SIBERIJOS 

CELEŽINKELĮ. 
Vladivostokas, rugsėjo 6 d.— 

Japonijos kariškas štabas paskel- 
bia. kad čecho-slovakai turi sa- 

vo kontrolėje Svberijos geležin- 
kelį nuo stoties Olovianna ne' 

iki Penzos. 
Olovianna yra Transbaikalijo 

!arp ežero Baikalo ir Vladivos- 
toko, o Fenza yra Europinėj Ru- j 
->ijoj. Tarpe jų yra beveik 2,oor ! 

mylių tarpo. 
Manoma, kad čecho-slovakai į 

sykiu su talkininkų ekspedicija, • 

pradėjusia veikti nuo Yladivos-i 
toko, netrukus iššluos bolševi-, 
kus iš visos Siberijos. 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 

Dienraščio Reikaluose. 

IŠ RENGIMOSI PRIE 
DIENRAŠČIO. 

Jau prasidėjo j vairus priren- 
giamieji darbai prie dienraščio 
leidimo. O jų yra ne vienas. 

Pirmiausiai tapo išrašyti visi 
šėrų eertifikatai visiems šėrinin- 
kams ir pristatyti Universal 
State Bankui, kuris netrukus 

I pradės juos išsiuntinėti iš eilės, 
! 
prie pirmiausios progos. (Visi 
šėrininkai, turintieji iš banko 'in- 
terim certifikatus," pirm to pri- 

I valo sugrąžinti juos bankui). 
Iki šiolei "Lietuvos" dienraš- 

čio šėriiiinku skaitlius jau pasie- 
kė 950. Todėl "tūzai" subruski- 
te ir davarykim iki čielam tūk- 
stančiui. 

Šėrininkų surašus sutvarkyti, 
patikrinti, šėrus jiems išsiuntinė- 
ti—yra ne menkas darbas ir čj- 

del lai jie nekantrauja, jeigu tuo- 

jaus greitu laiku negaus visi sa- 

vo šėrų certifikatų. 
Tuo tarpu pradėta taipgi or- 

ganizuoti redakcijos ir adminis- 
tracijos padidinimą. Naujų šė- 
rininkų išrinktoji komisija pada- 
rymui surašo ir apkainavo viso 
esančio 'Lietuvos' turto jau taip- 

pradėjo darbuotis. Rūpina- 
masi taipgi šimtais kitokiu ma- 

žesniu reikalu-reikalėlių, kuri*, 
privalo buti atlikti pirm pradė- 
jimo leisti dienraštį. 

jėrininku Specialis Susirinkimas. 
Šiomis (lienornis laiškais išsiun- 

tinėta visiems ščrininkams pa- 
kvietimas i specialį "Lietuvos" 
Dienraščio Bendrovės susirinki- 
mą, kuris atsibus spalio (Octo- 
l>er) n d., šių metų ir kuriame 
Ims padidintas bendrovės direk- 

torių skaitlius bei padarytos vi- 
sos kitos permainos, kokias šėri- 
ninkai norės padaryti. 

Šėrininkai iš kitų miestų, ne- 

balintieji asmeniškai dalyvauti 
šiame susirinkime, ga!i ir priva- 
lo atsiųsti savo įgaliojimą (pro- 
\y) kuriems nors čika^iečiams. 
kuriuos jie žino ir kuriais užsi- 
tiki, kad už juos balsuotų. Toki 
Įgaliojimai (proxv) anglų kalbo- 
je yra išsiuntinėti visiems šėri- 
ninkams sykiu su pranešimu apie 
susirinkimą. 

* * 

Nauji "Tūzai." 
Nuo pereitos savaitės priaugo 

rliktokas skaitlius naujų "tuzų," 
kurie turėdami patis, arba užra- 

šę po kelis šėrus, dabar davarė 
iki dešimties šėrit ir tokiu budu 
įgijo "tūzo"' rangą. 

Visi seni ir nauji "tūzai," kai- 
po daugiausiai pasidarbavusieji 
prie dienraščio organizavimo, yra 
verti ypatingo pažymėjimo. J11 
paveikslai bus laikomi Dienraš- 
čio ofise, tilps pačiam dienraštyj 
ir, apart to, žadama padaryti ko- 
pijos 'bendros visų tuzų grupės 
ir išsiuntinėti jas kievienam "tu- 

zui" ant atminties. 
Prie to turės tiesą ne tik iki 

šiolei jau esantieji "tūzai," bet 
ir nauji "tūzai," kurie dar dabar 

pasidarbuos ir davarys iki 10 ar 

daugiau šėrų. 

Jonas Žemantauskas iš \Yater-j 
burv, Conn., turėjusis savo kre- 
ditui 87 parduotus šėrus, dabar 

prisiuntė dar 3, padarvdamas to- 

'•'ii Hudu Ivgiai 90 šėrų. Ar jis 
mano privaryti iki lygaus šimto 
—kas j j ižino? Bet ir be to jis 
šiądien užima tarp visų "tūzų" 
aukščiausią vietą. 

* * 

A. J. Povilaika, taipei iš Wn- 
terburio, kuris arti Žemantaus- 
ko stovi, šią savaitę prisiuntė 
dar 15 šėrų ir turi savo kreditui 
apie 75 šėrus. 

"Tūzas" Kazys Makarevičius 
iš New Haven, Conn., aišovd 
dar 9 štrus, jų tarpe pats pa- 
imdamas sau dar 3 šėrus. 

"Tūzas" Baltrukoniutė iš (Jlc 
veland, Ohio, praneša, kad ji ja., 
užsitaisė karabiną ir rengiasi at- 

ševiti dar keletą šėrų. 
* * 

T. K. Pangonis, i-» A est 
Frankt'ort, klausia, kad jc yr.i 
tiek "tuzų," kurie liks 
atmintyj, kaipo aficierai d i c v 

čio organizavimo armijoj, la ko- 
dėl ir jis tokiu "tuzu" clū'r 
buti? Turėdama? : 

jis užsiste:iavo 
ti dar se;)t\i.;-. 
turi buti. 

* 

Šv. Vinvvnto it. i.^i'a 
iš Chicagos a r. >.-• > 

susirinkime nutarė .>• 

dienraščio su penki 
* * 

"Tūzai'' Kirdulis, i V: Vi* r 

Dr. Gurskis, iš Cicero, Iii., -u- 

sidirė sau "tymą" ir smarkiai 
darbuojasi, kad Cicero 1.1 ,•> 
rą rekordą naujo dienraš 
tuijoj. 5iejie "tūzai" lal> 
rai Cicero pasidarbavo r 

dabar darbuojasi. C.cei ^ v 

li jiems pilnai pasitikėti u- 

didžiuotit kad turi tokius i < 

ščius vyrus. 
* * 

Prie nauju "tuzu" reikia pi", 
skaityti ir Igną Pavrozą i.-. « 

ing, 111., kuris smarkiai 
jasi, kad užimti -• x- 

tą tarp dienraščio "l 

* 

Labai 'laug yra lokri, -:uue 

jau turėdami po vieną-k;iv ; r; 

paskutinėmis dienomis pa n; 

ir naujų šėrų. ir a:i;i '.-am 
energiškam ir gausiu 
mui mušu tėvynainiu į: ilnna »v 

vis;į daraą atlikti. 
Vyrai, įn^-s turime loki.t ai!,;- 

ją, su kuria ne iir. viieir.aoV j. 
linu buvo lengvai nujoin; a 

ti, bet galima bus ir daug u ..c. 

nius darbus nuveikti. Tik 
kimės visi išvieno ir \ i>i i 

sykiu. Męs dar parody m k1 

susiorganizavę geri tčvyinir.ia 
grali padaryti, broliškoj vienyn ; 
eidami. 

* * 

DIENRAŠČIO ARMIJA. 
Čielcs šėrininkų listos <1 

kia paskelbimo, šiame n.nv 

pradedame skelbti. Xc 
juos sudėsime. Eis jie iš m:i: 
rio j numerj. Jeigu nep.v. 
si t savo vardo šiame ivuik 

nerūstaukit ir nepykit—-b 
Bukit kantrus. Geri karini- 
nrįvalo buti kantms. 
iš savo pusės sk':'uM kie'.. 

damas, bet ji1- '-iv "• 

paeiliui iv r-uK' it 
Seknnti -ii *"\ v- n»• i.i ■ o 

į ''Lietuvos" dienr.'š.' 
paimdami šert- s--1. 

M. Stul.T"'- 
Petra« Sinusą; Oiu 
T. Mikolain's "Pinrjv W 

J. Murauskas. Port' r 

Jul. Tillo, Helena. M 

V. SaJcalauckr>s. Hii. 

J GuzaiKka^, P! M Wu 
S. Guzauskas " 

r 

'J. Andrekus 
Itj. Pavro?as. ('iiica£<\ 
Danį. Diskavičiu«. T •••■' 

Conn. t 

T Tlei-nors. Gr. Rajv 
S. Stanko. HonversviMo P 

F. Youne, Sesser. T!I 
A. Lukšys. Amsterdam. \ 
Jur<j. Urbei i s 

" " 
r 

M. Jvozapavič'r" 



^LIETUVA" 
Lietuviu Savaitinis laikraštis 

laidžia Lithuanian Publi.vhing Co. 

814 VV. 33rd St. Chicago, III. 

Redaktorius Adv. Bronius K. Balutis. 

Visi laiškai korespondencijos Ir 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje privalo buti pažymėti auto- 
riaus parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
uavo tikrą pravardę Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka sau teisę pri- 
siųstus Jai rankraščius taisyti Ir 
trumpinti. 

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

Reikia visada rašyti pluksun. pa- 
liekant pačius tarpus rarp eilučių, 
lr tik ant vienos pus»"s lakšto. 

Apžvalga. 
LIETUVIŠKŲ PULKŲ 

ORGANIZAVIMAS. 
Šiame numeryje telpa Ameri- 

kos Lietuviu Tautinės Tarybos 
(tautininkų) ir Amerikos Lietu- 
vių Tarybos (dešiniųjų) bendras 
pranešimas apie tai, kad nutarta 
tverti Oia, Amerikoj, lietuviškus 
pulkus, arba batalijonus. 

Tai yra bene didžiausia ir 
svarbiausis žingsnis, kokj Ame- 
rikos lietuviai bent kada nors 

yra padarę. Bet jis nėra neti- 

kėtas, neigi stebėtinas, nes jis 
yra naturališka, liogiška pasek- 
mė to, prie ko lietuviai nuo se- 

novės ėjo. 
Viso lietuvių tautinio judėji- 

mo, kaip kievieno kito tautinio 
judėjimo, augščiausis, galutinis 
tikslas yra iškovoti savo tautai 
laisvę, o savo sal ai pilną nepri- 
gulmybę. 

Tėmykite, męs nesakome "iš- 
prašyti," "išmaldauti," "išreika- 
lauti," bet iškovoti* Žmo- 
nės, kurie, turėdami savo laisvę 
nenori jos apginti, nėra verti tą 
laisvę turėti, lygiai kaip žmonės, 
nemokantieji, ar nenorintieji už 
ją kovot, nėra verti ją gaut. Tas 
yra aišku, kaip saulė danguje, 
ir tą kievienas lietuvis, trokš- 
tantis savo tautai laisvės, gerai 
supranta. 

Ką nevisi lietuviai supranta, 
yra štai kas: ar lietuviai, suor- 

ganizavę savo pulkus ir stodami 
mirtinon kovon už viso pasaulio 
demokratiją, turės užtikrinimą. 
ka<" jie tikrai kovoja ir už Lietu- 
vos neprigultnybę. Kitais žo- 
džiais tariant, ar talkininkai ofi- 
cialiai pripažins Lietuvos nepri- 
gulmybę? 

Talkininku pasieksimas su če- 
cho-slovakais ir su lei.kais, ku- 
rie turi savo pulkus ir kuriems 
talkininkai formališkai pripažino 
neprigulmybę, nepalieka jokios 
abejonės apie tai, kad ir lietu- 
viams suorganizavus savo pul- 
kus, tokia neprigulmybę bus pri- 
pažinta. Vienok, kol to nėra, 
visoki pro-i'okiški simpatizato- 
riai, tautinio lietuvių judėjimo 
priešai ir pagalios "nevieni Ta- 
mošiai," neabejotinai stengsis 
mūsų žmonių tarpe įskiepyti 
nuodingą abejpnę kaslink talki- 

ninkų gerų norų. Tr tokių nuo- 

dų kuolabiausiai reik saugotis. 
Juo greičiaus Amerika ir tal- 

kininkai tars savo oticialj žodi 
kaslink Lietuvos likimo, juo ma- 

žiau" viršminėta nuodinga pro- 
paganda turės sau dirvos. 

Męs neturime abejonės, kad 
steigimas šitų lietuviškų pulku 
sutinka su Amerikos valdžios 
noru—patįs lietuviai Amerikoj 
turi permažai išgalės, kad tokius 
pulkus galėtu užlaikyti savo loc- 
na išgale. Visą užlaikymą ne- 

abejotinai, duos Amerika. Ir 
štai męs ir vėl matome, kad 
Amerika, kuri davė prieglaudą 
mums, pabėgėliams nuo despo- 
tiškos priespau.los; Amerika, ku- 
ri pirma ištiesė motiniškos pa- 
gelbos ranką lietuvių tautai, pri- 
pažindama ir paskelbdama "Lie- 
tuvių Dieną,"—ta pati Amerika, 
iluodan.a progą steigti lietuviš- 
kus pulkus, kuomet ji gali ir be 
to lietuvius karėn patraukti, pir- 
ma iš visų kitų tautų paduoda 
lietuviams ginklą rankon, saky- 
dama: "štai. stokit šale manęs ir 
kovokim pykiu už jusų ir mu«ų 
laisvę!" 

Lietuviai! Aušta mums Lie- 
tuvos neprig'.ilmybės diena! Bu- 
kime prisirengę ją tinkamai pa- 
sitikti !., AJĖt x J 

Tuo tarpu Amerikos lietuviai 
aukte laukia tolimesnių ir pla- 
tesnių žinių nuo mūsų Tarybų. 

SANDAROS SEIMAS. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sandaros Valdyba skelbia, kad 
tos organizacijos seimas atsibus 
šiuosmet 14, 15 ir 16 d. lapkri- 
čio So. Bostone, Mass., Lietuvių 
Svetainėj. 

Šisai seimas turės buti seimu, 
kuriame susitvarkys visa Ameri- 
kos Lietuvių tautinė sriovė. Nors 

tautininkų sriovėj yra gal ma- 

žiaus nesusipratimų negu kitose, 
tačiaus jų yra ir jie labai ken- 
kia šios sriovės geram susitvar- 
kymui ir pasekmingam darbavi- 
muisi. 

.Sitų nesusipratimų prasalini- 
mas ir tvirtas nustatymas vidu- 
jinė? tvarkos tbus bene svarbiau- 
sia šio it'mo užduotis. 

LIETUVOS NEPRIGUL- 
MYBĖr KLAUSIME. 

Suvienyti "aisti ju kongreso 
oficinliškamc rnale "Congres- 
sional Record" l'nigpjučio 29. 

tilpo Senatoriaus Lodge 
priedas prit* jo pirmesnės prakal- 
bos Senate apie taikos išlygas. 

Lietuviai South Wales. 
(Britanijoj). 

Jau nuo siu Naujų Metų iš 
visų kampelių suskubo britai im- 
ti i kariumenę (darbo batai i jo- 
nus!) atlikusius rusų pavaldinius. 
Męs, Derby lietuviai, tinkantie- 
ji kareiviavimui, buvome prisi- 
rašę važiuoti Rusijon. Bet 1917 
metais išvežus kitus musų drau- 

gus Rusijon, męs palikome pa- 
miršti. Šimet mus vėl' prisiminė 
ir pavasari pradėjo kalbėti apie 
vežimą Rusijon. 

Gegužio 9 d. policija pranešė 
lietuviams, kad jei nori Rusijon 
važiuoti—tai privalo buti pasi- 
rengę 15 d. gegužio ši kraštą 
apleisti; podraug paklausė, kaip 
jie maną daryti: pasilikti čia, ar 

Rusijon vykti? 

Męs jau nuo seno rusiško ro- 

jaus palaiminimu nemeilaudami, 
susitarėm pasilikti čion, Brita- 

nijoj. Prieš gegužio 31 d. atėjo 
už raginimai stoti Į britų kariu- 
menę. Tai sto;? (geg. 31 d.) tą 
pačią dieną perėjome visą pri- 
ėmimo ceremoniją, mio vieno 
raštininko prie kito, ant ~alo va- 

kare išdavė mums po 3Š.-6d, ir 

nusivarė j kazarmes. 

Ant rytojaus prasidėjo skirsty- 
mas paimtų rekrutų j pulkus, bet 

mus, kaipo lietuvius, nežinota 
kur dėti, tad paleista ant savai- 
te-. įv.mon, o tuo tarpu pasiųsta 
Į "\\ ar Office" departamentą 
užklausimą. 

Birželio 9 d. jsivilkome Į pilką 
kareivišką sermėgą, kurioj jau- 
time* išpradžiii visai nesmagiai, 
lig supančiuoti. J r visas karei- 
viškas gyvenimas pradžioj nesi- 
rodė smagus. Kur nepasisuksi 
—visur suvaržytas. Vnlgis, guo- 
lis—viskas kitaip 11c;.' t atnie. 

fiet dieną po dienos reikėjo 
priprasti prie kareiviško gyveni- 
mo. Pripratome ir męs. 

Išbuvus dar 'Derby 5 dienas, 
galutinai išvažiavome Į Fort Sco- 
veston, Pietų \Valijoj. Iš Derby 
kelionė tęsėsi 10 valandų, iš Ney- 
land dar gavome pėsti maršuoti 
kokios pustrečios mylios, kol pri- 
ėjome savo stovyklas. 

Ant rytdienos išryto mus per- 
žiurėjo aficierai. kuriems drabu- 
žiai pasirodė netinkančiais — 

tiems atmainyta, be to apdalin- 
ta regirnento ženkleliai ir nu- 

vesta pas daktarą apžiūrėti, ar 

kartais kuris neturi užkrečiamų 
ligų. Daktaras kiek/ieną įčiepi- 
jo (padarė inoculatio"), įleidęs 
kožnarn lašą medikamentų j kai- 
rįjį petį. Po tokio jčiepijimo 
šiek-tiek sergama per 48 valan- 
das ir per tą laiką paliuosuoja- 
ma nuo visokių tarnystės reik- 
menų. Kiekvieną čiepija tris kar- 
tus prieš išvežimąi užjuryn. 

Toliau gyvenimas musų pra- 
dėjo plaukti vienodas su mažais 
tik paįvairinimais. Keltis turi-j 

Minėtoj savo prakalboj sena- 

torius Lodge nepaminėjo apie 
Lietuvą, o iš jo kalbos galima 
Ikivo padaryti išvadą, kad Lie- 
tuva, sykiu su kitomis provin- 
cijomis, turėtu but suLTąžinta 
Rusija. 

Lietuvių atstovas \Vasha;Tgto- 
rie, Dr. J. šliupas, turėjo specia- 
li pasikalbėjimą su Senatorium 
Lodge ir atkreipė jo atydą i tai. 
Pasekmėje, Senatorius Lodge 
\iršminėtoje dienoje, laike Se- 
nato posėdžio, pasiaiškino, kad 
jis turi "pilną simpatiją jų [lie- 
tuvių ir latvių] norams ir jų tei- 
suotoms aspiracijoms prie nepri- 
gulmybėSi" lr idant atitaisyti 
neteisingą jspitdi, knkis galėjo 
pasidaryti iš jo pirmesnės kalbos, 
Senatorius Lodge prašė, idant 
apart jo šito pataisymo su lyg 
Lietuvos ir Latvijos, butų dar 
atspausdinta "Congressional Re- 
cordc" ir jam tuo reikalu įduo- 
ta? Dr. Šliupo pranešimas apie 
Lietuva ir Latviją." Prie geres- 
nės progos męs paduosime tai 
ištisai. Šiuo gi kartu pasiganė- 
dinsime paminėjimu, kad Sena- 
toriaus Lodge atsiliepimas apie 
Lietuvių troškimus yra labai 

prielankus ir širdingas. 

me O vai. išryto, nusivalyti če<ba- 
tus, guzikus, drapanas, apsiskus- 
ti barzdą, apsiprausti ir ant 6:45 
ryte stoti i ])irmąją peržvalgą 
(Roll call). Čia kiekvieną per- 
šaukia vardais (pažiūrėjimui, kad 
visi yra ant vietos) ir nekuriuos 
iki skiria prie tos dienos naminiu 
darbų. Pusryčiai ant 7:45. Ge- 
nerališka paroda (peržvalga, 
smotras) ant o vai. Ant tos 

peržvalgos jau usirenka visi ka- 
reiviai ir vyriausybė. Oficieiai 
perėję kareivių eiles apžiūri Uqžt 
na kareivi ir, atradę ką nesant 

sivlyg tvarkos, baudžia 'bei papei- 
kia. 

i'o peržvalgai prasideda jau 
muštro mokslas. To mokslo 

| (darbo hatalijonęi nedaug, tik 
ką išmokti tvarkoj stovėti eilėse 
arba maršuoti ir skirstytis sulyg 
paliepimo sutartinai,—paprastas 

|"drvlius," kokio seniau Ktišijįoj' 
mokindavo bakaliarijose gimnas- 
tikos unteriai. Galima išnihkti i 

į keletą dienu. Lietuviams ;'^tm- 
I kiau siek-tiek dėl svetimos kai-1 
; bos, o miklumo gana. 

Į «Tolia'U jau mokinama būriai 
b nuo nuodijančių gazų apsisau- 
: goti. Mokinama teoretiškai 
l( per paskaitas, lekcijas) ir prak- 
tiškai. Keikia užsidėjus apsisau- 
gojimo ličyną pereiti per tam 

į tikrą gazaunę. 

Atvykę Į fortą, atradome čia 
arti šimto lietuvių iš Įvairių Bri- 
tanijos vietų, tarp tų nemaž pa- 

! žistamų iš Škotijos, kaip va: J 
į \ anagaitj, J. Vencių ir kitus, 
liet draugais džiaugtis gavome 
neilgai, nes dar tą savaitę (pėt 
nvčioj) 560 išvežta Francuzijon. 
t; r p tų daug lietuvių. 

Męs, ką tebuvome vos atvykę 
pasilikome ir sudarėm naują 
kompanija (rotą) su naujai at- 

vykstančiais. Pribuna naujokų 
kasdien, ypač daug žydų ir lietu- 

! vių. Uusų bei lenkų kaip ir nė- 
ra, nors mus batalijonas vadina- 
si <>iii Russian Laibour Battalion. 
1 aha r čia lietuvių yra apie 40. 

lietuviai užsilaiko gana ramiai 

ir tykiai. Politikų nevarinėja, 
n-bent tie, ką pratę cicilikauti, 
čia daugiau turi limoso laiko plio- 
vonėms. N'edėliomis visi eina 
bįžnyčion. Cia turi kožnas iš- 
k ilno pasisakyti kokios esąs ti- 
kybos, tai lietuvis, koks jis ne- 

b.itų — pasisako esąs kataliku. 
Nežinau kodėl, bet taip yra. 

Be' \ čia tokia mada: kas 
šventadieniais bažnyčion nevaik- 
šlinėja— tie pristatoma bulbių 
skusti. Tad kitas gal nenorėda- 
mas bulbių skusti, tbevelija baž- 
nyčion eiti. 

Apskritai kalbant, gyvenimą', 
gan geras. Didesni miestai toli. 
Cia tik farmos artimybėje ir 
Neyland kaimiškos išvaizdos. To- 

liaus eiti nevalia be atskiro pa- i 
velijimo. Vakarais kiekvienas ji 
turi bu t i prie savo lovos. Pa-'" 
buvus kiek kariumenėje ir su ja ] 
•apsipratus, jautiesi gan smagiai. 
Kampuose įtaisyta nemaž pato- 
gumų, Įvairiu žaislu ir 1.1. l)uo- i 

dama popieris laiškams už dyką, 
knygos ir laikraščiai (kas moka I 
anglų kalbos). l'atjs kareiviai 
surengė keletą jau koncertėlių. 
Yra kareivių gabių viskam. Ki- 
ti tikri artistai, operų daininin- 
kai, muzikos expcrtai. Dritani- 
joj jei nereiktų kar'n stoti—tik- 
ką kareiviu ir buti. Kiekvienas 
valyvas, pildantis viršininkų Įsa- 
kymus kareivis dar gauna leng- 
velesnį darbą ir mažiau tampo- 
ma. Pavyzdžiui, vieni stovėję ant 

sargybos daug kartų, kiti nei sy- 
kio. I 

Sakoma, kad pėtinvioj liepom 
2f> d. gausim važiuoti i Francu- 
ziją. () ten bus, kai]) Dievas 
duos. 

P. Bulaitis. 

(Iš "Išeiviu Draiigo") 

Apie Svetimtau- 
čius Kareivius. 

Nuo to laiko, kaip šis kraštas 
atrasta, jis buvo laikomas kaipo 
prieglauda prispaustiems, žadėto- 

ji žemė laisvės mylėtojams. Kad 
feudalės sistemos neteisybių Ivu- 

ropoje išvengus, daugelis musų 
protėviu sutraukė ryšius su gim- 
tine ir mažomis išgalėmis, bet 
pilni drąsos, perplaukė vandeny- 
ną ir užkariavo tyrvnus. Nuo 

gimtinės "Senajame Sviete" pan- 
oiii kad pasiliuosuoti, prarastą 
laimę kad atrasti, liuosesnių mu- 

šu demokratijos oru kad džiaug- 
tis. žmonės iš Europos traukė 
\ akaruosna iki dabartiniu laiku. 
Vienas iš kiekvienu, trijų asme- 

nų šiame krašte svetimoj šalyj 
gimęs vra. Praktiškai, toki pat 
proporcija mūsų armijoj randa- 
si. Daugelis svetur gimusiųjų 
eilėsna stojo, nors jie but galėję 
pasinaudoti proga, kad jie dar 
nepilnai uaturąli/.uoti buvo. 

Didžiuma nuisų armijos sve- 

tur gimusiųjų karininkų turėjo 
maža progos džiaugtis tomis ga- 
limybėmis ir nauda, kokias š* 
šalis teikia. Ką tik atvažiavę 
ir dažnai varžomi negalėjinU" 
musu kalba susišnekėti, jie buvot 

... I 

aplinkybių verčiami sunkiai dinb- 
ti už mažas algas ir gyventi su- 

sikimšusiuose miestuose, kur jie 
dažnai abejojo apie pasakymo 
teisingumą, kuri jie girdėjo, buk 
ši žemė esanti pieno ir medaus 
šalimi. Ir štai dabar jie liko pa- 
šaukti vilktis uniformą ir kovo- 

ti demokratijos ir žvaigždėtos 
vėliavos apgynimui. 

Su mušu įstaigomis kaip reikia 
neapsipažinę ir vis dar jausda- 
mics. kad jie svetimais laikomi, 
svetimi neištirtoj jiems šalyj, jie 
buvo paimti j Armijos stovyklas, 
po visą šalį išbarstytas, kur jų 
padėjimas nelengvas 'buvo. Ne- 
galima buvo skirti juos Į ge- 
riausias kompanijas, kadangi ne- 

galėjo greitai išmokti dėl kalbos 
neužtektino žinojimo ir neganė- 
tino apsišvietimo. Daugelis iš ju 
vientik darbininko patarnavimus 
atlikti galėjo ir to jiems užtek- 

tinai suteikta buvo. 

Dėl to, kad žmogus gimė Ape- 
ninuose, o ne Alehanuose, Lie- 

tuvoj. o ne Hlinojuj, Lenkijoje, 
o ne Pennsylvanijoj, dėl to, kad 

jis anglų kalbos nesuprantia, bet 
gali kita l:alba kogeriausia susi- 

šnekėti, dėl to, kad jis niekad 

ap«ie (žrover Clcvelandą negirdė- 
jo. bet gerai iš atminties Alek- 

sandro Puškino eiles moka, dėl 
to kad jis neapsipažinęs su Ame- 
rikos gyvenimo smulkmenomis, 
bet daugiau pasaulio matęs negu 
didžiuma iš musij—visa tai dar 
nėra priežastim, kodėl prie jo su 

panieka turėtu atsinešti Dėdės 
Samo čia ginu; sunus ir pravar- 
džiuoti " wop" nr "Dago." 
"scy.iare-hea 1" ar "bohunk." 

Didžiuma, kurie vartoja tuos 

dirbtinus išsireiškimus, nei nepa- 
galvoja. kaip tas įžeidžia, kadan- 

gi čia gimęs Amerikietis prie ( 

užsipuldinėjimu užsikietinęs yra 

r nepaiso, jei jį vadina "red 
įead," "dougli-head" ir dar-gi 
"grėen-horn." Mušu amerikonų 
)apratimu yra juokaujant lokius 
jodžius vartoti. Svetur ginu-s 
\merikietis, kuris savo kudikys- 
ės ir jaunystės nepraleido Ne\v 
iampshire miestelyj ant kalne- 
io ir nesidžiaugė senos "balos" 
liaudy ne, tokios kalbos neso- 

iranta ir kuomet jis pasveikina- 
nas tokiu prastu žodžiu, jo tau- 

:vbv ženklinančiu, tai jis iki gy- 
atn kaului Įsižeidžia. Jis yra 

toks pat žmogus, kaip ir męs vi- 
si, bet dažnai daug jautresnis. 

Dažnai svetur gimusio karei- 
vio neužsiganėdinimui esama 

daug pamato iš praeities. Dėl 
to kad jis dažnai suvaržomas ir 

nedali taip greit išmokti, kaip 
Amerikonai, męs dažnai pada- 
rome tą klaidą, manydami, kad 
jis nėra taip išsilavinus, kai], 
męs. Surasta, kad nepersenai 
vienas smarkuolis seržantas me- 

ti* jžeidžiančią nuožimrą apie vie- 
no vyro protinį išlavinimą, kur 

jis pavadino "scpiare-liead." Vie- 
nok paniekintasis mokėjo šešia> 
kalbas ir lankė Europos univer- 
sitetuose kursus, skiriamus tiem 
kurie savo mokslą u/baigia ii 

diplomas 'gauna. < ) mušu ser- 

žantas tokiu kliasu ir sapne ne 

buvo matęs. 

Kiekvienas Amerikietis, kuris 
meta niiožiuros ant lietuvio, ček< 

ar italo, mažai težino tu tautų 
taipgi savo krašto, istorijos.' 

(Kartais užmirštame, kad ita- 
las Ameriką atrado, kitas bevie 
lini telegrafą išrado, ir kad Na- 

poleonui vadovaujant musu da- 

bartinių talkininkų protėviai lai- 

mėjo skaisčiausias pergales prieš 
Austrus. Visi Amerikos laisvė; 

mylėtojai ras daug malonumo 
skaitant aprašymus apie Garibal 
Ji ir Cavour gyvenimą. Kuri;; 
nors dieną gal uięs turėsime lygi 
Dantei ar Mielinei Angelo, bei 

męs Amerikiečiai veltui dabai 
PO, nvusų istoriją žiurinėsime. 

Puslapiai gali būti prirašyt 
apie visų tautų pergales ir triunv 
ftis. apie kurias su panieka kai 
kurte iš nutsų kalba, kuomei 

mfs tai rimtai darome, męs tiV 
ant savęs nuožiurą metame. Sa 

vvbėje tai nėra svarbu.,. Yientll 
kuomet musų pasielgimai tiesio 
giniai kenkia musų kariškam iš 
našumui, tuomet jie virsta rim 
to susirūpinimo priežastim. kož 

ną syki, kuomet svetur gimę: 
karininkas yra Įžeidžiamas panie 
kos vardais, ji? pasidaro dar la 
biau svetimu, nebetiek pasiryžti 
siu kovoti už žmones, kurie i 
niekina, ir vis labiau linkusii 

klausyti tų. kurie jj vartoja kai 
]>o Įranki keblumams daryti. 

Iš svetur -gimusio Armijos ka- 

rininko galima padaryti didelį 
pliusą ir didelį minusą. Jis gal 
taip gerai kovoti, kaip kiekvienai 

vyras, ieigu jam duota tinkamoj' 

progos išsilavinti ir duota jam 
pajusti, kad jis galės džiaugti? 
s;i kitais pergalės vaisiais. 

Nesuprasti ir nesusiklausyti s 

vyru. kitoj šalyj gimusiu, r ei s 

kia buti siauru ir provinęionaliu 
Tas pačios laisvės idėjos, tie pa- 
tjs teisybės ir demokratijos išsi- 

vystymą troškimai plaka lietuvio, 
skandinavo, jugo-slavo, italo, ar- 

mėną ir greko širdyje, lygiai kaip 
mušu. Kovojame, kad pasaulį 
padarius saugiu demokratija*, kad 
mažasias tautas paliuosavus ir 

kad visitm-s žmonėms lygias pro- 
gas suteikus. 

Mūsų armijoj yra vyrų, kurie 
paeina iš mažų pavergtų tautų 
ir veik iš kiekvieno žemės kam- 

pelio. Visam tam, dėl k« męs 
kovojame, užginčijimą reiškia, 
jeigu priverčiama juos jaustis 
svetimais svetimoj šalyj. Kas 

aršiausia, tas padaro armija vi- 

satoj mažiau susivienijusią, ne 

taip išnašią, ne tiek pajiegiančią. 
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Už ka m^siįmokame kiekvie- 
name mėsos svare. 

Dažnai, labai dažnai, žmonės sustoja lies kainos skirtumu 
taip vadinamo "gyvus svaros" mėsos, tai yra, ką skerdyklų sa- 

vininkai užmoka ūkininkams ir kaina, kokią męs mokam krau- 
tuvninkams u v. mėsą. Žinoma, męs negalime eiti pas mėsininką 
su panašiais išrokavimais. Tokiame atsitikime beveik kiekvienas 
krautuvninkas noriai rodo «avo išmokėjimo bilas už mėsą, prie- 
dan to pelnas eina jo išlaidoms—randai, darbininkams, ledui, ši- > 
lumai, šviesai, taksoms ir 1.1, ir jis lengvai pertikrinis mus, kad 
jo pelnas yra sąžiningai uždirbtas, kaip ir kiekvieno kito biz- 
nieriaus. 'Peržiūrint krautuOninko mėsos bilą, męs randame tik 
menką dali skirtumo tarp kainos "gyvo svarumo" mėsos ir kai- 
nu. kurias męs mokame. 

Ir irus neprivalome mąstyti ir tyrinėti ilgai surasti, kad di 
džiausias skiriumas mėsiįs kainoje iškjla nuo laiko, kada galvijai 
ineina aut savo keturių kojų skerdyklų garduosna iki laikui, kuo- 
met gabiai supjaustyti šmotai yra pristatomi gražiai numaliavųo- 
tuose vežimuose pirkėjų naudojimui. Kitais žodžiais tariant, iš- 
rodo, kad skerdyklos dedasi j kišenius didžiausią pelną mėsos 
biznyje. Kas žiuri i kainą, kuiią moka ūkininkams už jų galvi- 
jus ir j kainą, reikalaujamą nuo krautuvninko arba kito naudo- 

tojo didelėse kiekybėse, tas negali prieiti prie kitokios išvados. 
Vienok, kaip ir viskas, taip ir šis reikalas turi savo gerąją 

ir blogąją j uses. ir vpata, kuri niekados nėra lankiusis skerdyk- 
lose. turi pripažinti tai, nors ir nenorėtų išteisinti skerdyklų sa- 

vininkų nuo griekų ir kalčių, kuriomis jie yra kaltinami. 
Jeigu męs nueisime Į skerdyklas, pirmas dalykas, kurį musų 

ikis matys, yra didelis skaitlius žmonių, tenai dirbančių, bet ku- 
rie tiesioginiai užsiima skerdimų galvijų, arba kilnojimo bei pri- 
mosimo. net nei apsaugojime mėsos produktų. Taip, įvyzdžiui, 
skerdyklose firmos \Vilson ir Ko., kuri šiądien yra atstove di- 
džiausio progeso skerdyklų industrijoje, męs matome du didelius, 
daugelio augštų budinkus, ir veik visi užimti ofisais, kur šimtai 
žmonių dirba. Vienok čia taipgi randasi persiuntimo ofisas ir 
viršui vienas augštas yra užimtas laboratorijomis, bet kiti aug- 
štai, kambarys po kambariui, svetainė po svetainės, yra pilni 
ofiso darbininkų—visi užimti. 

.\ei vienas, kuris yra šiek-tiek susipažinęs su bizniu, nema- 

nytu sakyti, kad tiek daug ofiso darbininku vra reikalinga, nes 

kaip laikraščio leidėjas privalo turėti daugiau darbininku, apart 
redaktorių, kurie rašo laikraščiui, statėjų, kurie sustato rankraš- 
čius. ir spaustuvininku, kurie išspausdino;- kaip liejyklose yra 
daug žmonių pasamdyta, kurie tiesioginiai nedirbo su geležim, 
ir kaip didelėse krautuvėse yra šimtai žmonių, kurie netarnauja 
publikai, taip kiekvienoj kitoj įstaigoj, net ir skerdyklose dau- 

gybė galvų '.r rankų yra reikalinga dapildymui šios nepaprastos 
mašinerijos, kuri kasdien priima tūkstančius galvijų, ir išsiunčia 
šimtus garvežių ir vežimų mėsos, prirengtos naudojimui ir kitų 
produktų, prirengtų skerdyklų industrijoj. 

Ir taip iš kiekvieno cento, kurį męs užmokame už mėsą. ru- 

<ytą mėsą arba oleomargarine, tula maža dalis nueina apmokėji- 
mai al^i»s stenografės, kuri priima laišku sudėjimą nuo superin- 
tendentu departamento, išduoda raportą manadižeriams, apmokė- 
jimui sukrovimo kambario vvrui, kuris prižiūri visus ineinančius 
ir išsiunčiamus tavoms, apmokėjimui knygvedžio, kuris prižiūri 
išmokėjimą algų. apmokėjimui gydytojaus, kuris daro tyrinėji- 
mus laboratorijoj mėgindamas pagerinti budus kilnojimo pro- 
duktu, algoms pečkurjų, ugniagesių, saugotojų, šlavėjų, laiko už- 

rašėjų, valgomų, poilsio ir kitokių darbininkams reikalingų kam- 

barių, už materijolą suvartotą prie pertaisytų ir naujai pastaty- 
ių narnų ir užlaikymui dirbtuvių, reikalingų dideliai įstaigai, taip- 
pat ir visokių kitų dalykų. Viską tą męs mokame kartu mėsos 
.<aina ir algomis darbininkų, kurie priruošta mėsą suvartojimui. 
Yra daugelis ir kitokių dalykų, už kuriuos reikia panešti dide- 
lius iškaščius. apie kuriuos publika visiškai negalvoja, o jie su- 

rišti su produktų kaina. Reikalinga prižiūrėti švarumą ir tė- 

myti, kad joki kiti, apart sanitariškų produktų neišeitų iš Įstai- 
gos. Visa darbininkų armija skerdyklose turi daugiausiai aty- 
dos atkreipti, kad butu švara kiekviename departamente. VYil- 
son'o skerdyklose, kur galvijai yra užmušami ir nulupami, viskas 
yra nuolatos plaujama be perstojimo bėgančiu vandeniu. Mėsa 
ir groh u yra šveičiami tam tikrais šepečiais su vandeniu. l>iek- 
vicnoje vietoje ku« produktai yra ruošiau girdisi neperstojantis 
.r/imas tekančio vandens bei šepečių bružinimas. 

DarbininKto drabužiai yra plaunami milžiniškose skalbyklose. 
Priemenės yra prižiūrimos tam tikrų žmonių, visokios jtaisos 
naikinimui musių. Ant kiekvienos sienos randasi iškabos, kaip ge- 
riausiai užlaikyti švarumą ir tūkstančiai kitokių dalykų, kurių 
atsilankęs nepatėmija. Ir tą viską sudėjus krūvon, pasidaro mil- 
žiniška sistema, kurios užduotim yra gerovė išsiųstų iš sker- 
dyklų daiktų it" tokiu budu gerovė tnusų sveikatos, o tarpe musų 
ir gerovę sveikatos milijonų rnusų kareivių ir kareivių talkininkų, 
kurie kovoja už laisve ir laimę busiančių gentkarčių. 

Žinoma, kad nesiranda dūšios, kuri Įtartu šituos sanitarine 
žingsnius, kaip<> nenaudingus. Tokioje industrijoje, koki yra 

skerdyklų, kuri susiliečia su medžiaga, knri atsiranda ūmame išsi- 
leidime, tai niekados negali 'būti perdaug valumo ir priežiūros. 

Apart to valdžia veda priežiūrą, nors tas turi but apmokama 
iš to paties cento, arba doliario, kuri męs duodame už mėsą. 

! Bet tas vra visai kitas skyrius, prie kurio męs sugrižšime prie 
I sekančios progos. 

Kas tik kartą matė skerdyklas, kaip jos yr"a vedamos šiądien 
I ir kuris nors ant greitųjų pažvelgė j didžią mašiną, kur tuksta"- 
čiai ranku ir galvų dirba visiškoje sutartyje, jie surado, ką męs 
esam- išmokėję už kiekvieną mėsos svarą, kuris yra pergabentas 
nuo krautuvninko į mūsų virtuvę ir tas nesistebės skirtumu, tarp 
to, ką gauna ūkininkas už gyvą medžiagą ir ką męs mo- 

kame, pirkdami sau mėsą.—^Apgarsinimas. 



\i Wh, 
. I* tUM 

Į| lalaat l'aša, lurkijos aicli- 
sai v i z i c r'a s (premieras) laike 
pasikalbėjimo, kuris tilpo Vicn- 
nos laikraštyj X e u c F r c i e 

P r c s s e, pasakė, kad jis drū- 
čiai tikisi, jog taika įvyks dar 
prieš šią žiemą. Talaat dabar 
vieši Viennoje, Austrijos sosti- 

nėj. Anot Talaat'o nuomonės, 
karė pasiekė tokio laipsnio, kuo- 
met yra aištou, jog nei viena pu- 
se negalės įgyti pergalės ant mū- 

šio lanko ir todėl, sal>ė jis, toli- 
mesnis kares tęsimas yra berei- 
kalingas. 

|i Nuo laiko pasikėsinimo ant 
Lenino gyvasties bolševikų val- 
džia suareštavo 26 anglus, ofi- 
cialius Anglijos urėdninkus Ru- 

sijoj. Bclševikai grąsina jiems, 
kad jie busią nušauti, jeigu Le- 
ninas mirsiąs. 

Anglijos valdžia nusiuntė pro- 
testą ir pareikalavo, kad suareš- 
tuotieji butų paleisti, o tuom 

tarpu, kol tas nebus padaryta. 
Anglijos valdžia suėmė ir pasta- 
tė po areštu Max Litvinovą, bol- 
ševikišką "ambasadorių'' Londo- 
ne. 

Į| Amerikos Raudonasai Kry- 
žius paskyrė $20,000,000 paleng- 
vinimui darbo Italijos Raudono- 
jo Kryžiaus. 

Į Hsu Shih Cliang dideliu dau- 
gumu balsų tapo išrinktas nau- 

ju prezidentu Chinų respublikos. 
Jis pasižymėjo politikoj laike 

paskutinių dienų Chinų monar- 

chijos. Jia buvo vienu iš vado- 
vaujančių diplomatų ir vedė dc- 

rybas, kurios po rusų-japonų ka- 
rės galutinai nustatė pai. .us san- 

tikius tarp Rusijos, Japonijos ir 
Cliinų. 

|j Laike rugpjūčio mėnesio, 
kaip pranešama, 400,000 ameri- 
koniškų kareivių tapo išsodinta 

Prancūzijoj. 

!| Pereitą pėtuyčią rusų be\ic- 
linis telegramas paskelbė, kad 
Ltnino padėjimas esąs bloges- 
nis. Karštis, esą, pasididino iš 
priežasties komplikacijų žaizdo- 
je. 

Dora Kaplan, jauna mergina, 
priklausanti prie social-revoliuei- 
jonierių partijos, kuri mėgino už- 
mušti Leniną ir pašovė jį dvie- 
jose vietose, dabar randasi li- 

gonbutyj ir yra kritiškame pa- 
dėjime. Bolševikai ją labai su- 

mušė po to, kaip ji šovė į Le- 
niną. Jos gyvastis yra abejo- 
tina. 

|| Norvegija laike rugpjūčio 
mėnesio nustojo 13 laivu kuriu 
abelnas didumas siekia 222,976 
tonų. Du norvegai jūreiviai prie 
to žuvo. Nors Norvegija yra 
neutralė šalis, bet vokiški sub- 
marinai nedaug paiso tarp- 
tautiškų įstatymų, kurie drau- 
džia skandinti neutrališkų šalių 
laivus. 

ĮĮ Vokiškas generalis štabas, 
kuris per ištisus metus laiko lai- 
kė savo ofisus mieste Spa, Bel- 
gijoj ir buvo ten užėmęs savo 

tikslams čielus šešis didžiausius 
miesto namus, dabar išsikraustė 
iš tenai pereitu savaitę. 

Nauja štabo vieta laikoma di- 
delėj paslaptvj. 

Lengvas. Greitas 
a i 

RUDENIO VAKARUI. 

Vasara baigiasi. N'etrukus ūkanotas, lietingas ruduo ateis. Gražio: 
j gamtos — žaliojančias girias išeigos atmintyje praeities 
paveikslus skleis, didins liudnumą, kurį sutvers šaltas teškenantis | 
rudens vėjams be kaukiant lietus. Šalta žiema savo giliais pusny- 
nais apkalis žmogų stuboje. Prailgusios vasaros gražumo atmityje 
žmogaus nejaukaus rudens užtiktas nei gyvent nebenori, nes vis- 
kas atrodo juoda, tamsu. Bet prisirengus išanksto prie žiemos va- 

karo, o pamatysi, kad nuolat teškenant j fangą rudens lietui, kad 
dejuojant vėjui medžių šakose ir maišant žeme su dangumi sniegui 
žiemos vakaro audroje, kuomet pečiuje liepsna slankios, žarijas 
glaustys, žmogus rasi naują pasaulį, rasi jame naujrs draugus, juos 
pamylėsi, su jais gyvensi, džiaugsiesi ir drauge kentėsi. Žiemos 
"'klros siautimas ten užsienos tik dar gražiau išdabins puošnius, 
mintyje besireiškenčius paveikslus. Tą naują pasaulį rasi knygose, 
kurias Tau, artime, čia parinkome. 

1. Iš gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių, čia rasite šimius 
pasakų apie velnius, dvasias,keplą, dangų. Gražir.ose audinio apda- 
ruose. Surinko Dr. J. Basanavičius 2.00 

2. Lietuviškos Pasakos Ivalrioos. čia telpa 141 pasaka, tarp kurių 
rasi juokinai}, išmintingų ir žingeidžių. Gražiuose audimo apdaruose 
Surinko J. Basanavičius J..25 

3. Antra pasakų kuyga 150 
4. Trečia " " 

0 1.50 
5. Ketvirta " " 0 1.50 
6. Revoliucijos Žmones. 8 žingeidžios aplsa^i 20 
7. Trumpa Senoves Istorija arba viso pasaulio istorila. čia pasie- 

kiami tolimi prieš Kristaus gyvenimą, amžiai. Turi spalvotus žem- 
lapius. Gražiuose audimo apdaruose 0 1.25 

8. Braižinėllai. 11 gražių apisakų 45 
9. Gyvenimas Genovaitės. Graži iš senovės laikų apisaka 5># 

10. Kryžiokai. Istoriška apisaka, iš lietuvių su kryžiokais karių, dvi 
dideles knygos i 1.50 
11. Nebepirmas. Iš moksleivių gyvenimo, parašė B 10 
12 Pakeikimas (novelė), parašė K. Vairas 10 
13. Quo Vadis. Apisaka iš krikščionių prispaudimo laikų; viešp tau- 
Jant Neronui. Parašė H. Sinkevičius, 3 tomai 3.00 
14. širdis. Tai graži knyga papošimul knygyno namuose, talpina 
daugybę paveikslų, bet jos turynis dar daug gražesnis, kuris esti 
pamokinimu visokio amžb.usžraonių, veikalas turi apisaku formą, 
tai tas labiausiai privilioja skaitytoja. Parašė E. de Amicl 1.50 
15. Tėvas ir Sunus. Iš so'' ->čių gyvenimo paveikslėlis. Parašė B. .10 
16. "Negadaj" arba baisi sapnas. Parašė Z .10 
17. Žemių Dulkes. Graž. apisaka, labai tinkanti čia augančiam jau- 
nimui paslskatyti. Parašė M. Radzevičiūtė 50 
18. Vėliavos Akivaizdoje. Parašė francuzų raštininkas Julės Verne. 
Tai yra puikus fantazijos vaizdas, labai tinkas pasiskaityti šiuo karės 
metų, nes aprašo daug mandrybių ant vandenų 1.00 

Jeigu panorėsi įsigyti šį knygynėlį, męs Tamistai prigelbėsiu' 
jį gaut, su patarnavimu krasos urcclnimko pristatysime tiesiog į 
Tamisos šlubą. Perkant visą sity knygynėlį ant syk, atidedame tik 
už $15.00 

šis knygynėlis paskandins savyje nuobodžias žiemos vak'arų va- 

landas. Jei nepranyks, tai labai sumažės dažnai blėdingos išeigos. 
Vietoje nenaudos auklės, tobulins skaitytojuje rimtą, pageidaujantį, 
pamokinantį žmogų. 

M?.tysi, artime, kad šitos knygos dar daugiau gražuminų prieš 
tave pra*kleis, negu anos žaliosios, malonios vasaros girios. 

Liūdnus rudens vakarai netrukus ateis, pirm jų papoškite savo 
stubelę šiuo knygynėliu. 

r'alite pirkt po vieną. fx> keletą, arba ir visą knygynėlį, męs no- 
riai patarnausime kiekvienąm. 

Rašykite šiuo antrašu: 

"I, I E T U V A" 
% 

814 W. 33-rd St. 
Chicago, 111. 

IŠ KELIO. 
Derlius šiuosmet 'Amerikoj geras. Bus kuo ue tik Amerikai, 

bet ir talkininkams išmisti. Javai šiądien yra svarbausis turtas, 
prieš kurį viskas iš kelio eina. 

KURIE DAR NEUŽBAIGĖTE 
MOKYTI UŽ SAVO ŠĖRUS, į 
MALONĖKIT TAI PADARY-, 
Tl. KAD TAS REIKALAS BU-j TŲ UŽBAIGTAS. 

IŠ SEATTLE, WASH. 
Tankiai tenka jiiisų laikraštis 

skaityti, bet labai retai užeinu 
žinučių iš musų Seattle miesto. 

Siame tolimam Vakaru mieste 
lietuvių taipgi yra—ir nuo .senai 
jau apsigyvenusių. iNors toli 
nuo tėvynės, bet čionykščiai lie- 
tuviai neužmiršta savo motinos: 
jie tun meilę prie savo bran'g'ibs 
Lietuvos ir nemažai jau yra au- 

kavę įvairiems Lietuvos rqika- 
lams. Pasidarbuotų jie net i ir 
daugiau, jeigu butų kam gerą 
kelkį parodyti, jeigiu butų čia 
daugiau inteligentų. J5et jų taip 
kaip ir nėra. todėl įvairius nau- 

jus darbus čia yra sunkiau pra- 
dėti negu kur kitur, kur yra in- 
teligentų ir apšviestų lietuvių ir 
kurie gali geriaus žmonėms svar-| 
bcsnius dalykus paaiškinti. 

Bet visgi darbuojamės ir nįęS 
patjs, kiek išgalime. Kai nėira 
ant vietos lietuvių inteligentų, 
tai jų vietą gali užstoti dienraš- 
tis, kuris kasdien žmones pamo- 
kintų. Todėl męs, kurie tokius 
reikalus suprantame, labai nu- 

džiugome, pamatę, kad "Lietu- 
va" laikraštis, per 26 metus tar- 

navusis lietuviams, dabar orga- 
nizuojasi Į dienraštį. 

"Darbo Dienoje" suėjome keli 
pas Juozapą Martinkaitį ir su- 

tarėme prie šito musų dienraščio 
prisidėti, paėmus šėrą. Vincas 
Petrauskas paėmė du "Lietuvos" 
dienraščio Šeru už $20, o An- 
tanas Slapickas vieną šėrą už 
$10.; B. Sitko žadėjo kiek vė- 
liaus taipgi prisidėti. 

Čia taipgi pradėjo organizuo- 
tis Lietuvos N'eprigulmybės Fon- 
do skyrius. Tik kol vasaros lai- 
kas, tai nelengva yra žmones su- 
traukti krūvon j svetainę. At- 
vėsus orui, tikmės šitokius dar- 
bus lengviau atlikti. 

Gal kitų valstijų lietuviams 
žingeklu bus išgirsti ši-tą apie 
šitą miestą. Seattle yra labai 
gražus ir didelis miestas, turin- 
tis apie 400,000 gyventojų. Jis 
skaitosi vienu iš sveikiausių 
Amerikos miestų. S„ovi jis ne- 

paprastai dailioj vietoj. Yra trjs 
ežerai: vienas didelis supa mies- 

tą iš rytų pusės, o du kiti yra, 
gali sakyti, viduryj miesto; iš va- 

karų pusės surus Pacifiko did- 
jurio vanduo prieina. Seattle 
yra vienas iš didžiausių ir svar- 

biausių Amerikos uostų ant Pa- 
cifiko pakraščio. Jis nepapras- 
tai padidėjo ypatingai paskuti- 
niais laikais ir laivai iš čia plau- 
kia j visas dalis pasaulio, bet 
daugiausiai j Aziją, ypatingai į 
Japoniją. Dokai uoste yra vis 
didinami. 

Šiuo laiku darbų yra 'gana; 
daug, ypatingai laivų statymo- 
įstaigose. Mažiausia užmokestis j 

yra $4.00 į dieną už 8 valandas 
darbo, bet tikimasi, kad netrukus 
bas dar pakelta. 

Įstojus Amerikai į karę, Seattle 
pasidarė vienas iš didžiausių cen- 

tru laivų statyme. Cia yra vie- 
nas laivų statymo jardas, kuris 
turi vietos tik penkių laivų dir- 
bimui aut syk, o nuo sausio 1 d. 

šių metų šis jardas nuleido ju- 
rėsna gal daugiaus laivų negu 
jile koks kitas laivų jardas Ame- 
rikoj. 

Lietuvių skaitlius čia ir-gi di- 
dinasi. Yra keletas lietuvišku 

>rganizacijų, nors su neperdi- 
d/.iausiu nariu skaitlium. 

Jeigu čia butų kam suorga- 
nizuoti lietuvius, tai galima lui- 

tų daug kas naudingo padaryti. 
Centralinis Amerikos Lietuvir 
Komitetas, jeigu prisiųstų čia go- 
rį žmogų, lietuvį nepartyvišk? 
ir su meile kalba, tai galėtų su- 

organizuoti visus Pacifiko pa- 
kiaščio lietuvius, iš ko butų di- 
lelė nauda inusų tėvynei Lie- 
luvai. Man buvo rašęs Dr. Biel- 
skis, klausdamas žinių apie lie- 
iutvius šiose apielinkėse, tai pa- 
rašiau, kad kreiptųsi prie Susi- 
vienijimo Lietuvių Amerikoj, 
nes čia, kur*tik yra didesnis lie- 
tuvių būrelis, tai turi SLA. kuo- 
pą. Apie SLRKA. kuopas čia 
niekur neteko girdėti. 

Baltr. Sitko. 

IS CLINTON, IND. 
Paskutiniame "Žvaigždės Liuo- 

sybės" susirinkime tapo perskai- 
tytas Lietuvių Tautinės Tarybos 
atsišaukimas dėlei prisidėjimo 
prie išleidimo anglų kalba kun. 
Propuolianio knygos "Lenkų 
Apaštalavimas Lietuvoj.'' 

Susirinkimas pritarė tokios 
knygos išleidimui anglų kalboje, 
nes tas gerai nušviestų svetim- 
taučiams lenkų "nuopelnus." Lie- 
tuvoje padarytus, ir draugija tam 

tikslui paaukavo $5.00. 
Reik pasakyti teisybę, kad at- 

sirado ir keletas "bolševikų," ku- 
rie tam prieštaravo, bet jų pro- 
testas nuėjo niekais. Mūsų drau- 
gija susideda iš veiklesnių tautie- 

čių ir ne tik visus naudingesnius 
tautiškus darbus paremia, bet ir 
"bolševikams'' giliuoti daug ne- 

duoda. 
Musų clintoniečiai sumanė da- 

bar sujungtomis jiegomis įsitai- 
syti sau nuosaVi,-į svetainę, kuri 

musų draugijoms jau senai rei- 

kalinga. 
"Žvaigždės Liuosybė" taij)gi 

prie to sumanymo prisidėjo, nes 

darbas tikrai naudingas ir reika- 
lingas. Komitetan tapo išrinkti: 

Jonas Skinderis ir I). Rimka. 
Nuo balandžio mėnesio mtlsų 

valstija likosi "sausa," tai musų 
"antis," kurie be "buizos" negali 
ištrivoti—sunkius laikus turi: va- 

žiuoja net j Illinois valstiją, iš 
kur mėgina sau parsigabenti deg- 
tinės. Bet policija labai stropiai 
tokius daboja ir ne vienas musų 
lietuvių jau turjėo iš tos prie- 
žasties nemažai nesmagumų; ne- 

kurie ir nekurios jau net ir už 

"grotelių'' ■ buvo atsidūrę. 
Jonas Skinderis. 

IŠ WORCESTER, MASS. * 

Dailės nupuolimas. Kaip prisi- 
meni ponį metu atgal ir suly- 
gini tuos laikus su dabartiniais, 
tai patėmiji didelį skirtumą dau- 
gelyj dalykų. Bet ypatingai puo- 
la akin vienas dalykas—tai ap- 
mirimas pas mus dailės — muzi- 
kos, bei dainų. 

Pirmiaus čia buvo p. J. Ci- 
žauskas, vietinis vargonininkas, j 
gerai pažįstantis muziką ir gabus 
chorų vedėjas—"augštos kliasos" 
vargonininkas, kaip žmonės jį 
vadindavo. Ačiu jo darbštumu-' 
ir gabumams musų mieste buv< 
*cras choras—koncertuose būda- 
vo net miela žmonėms pasiklau- j 
syti, o bažnytinis choras buvi 
vienas iš geriausių visoj apielin 
kčj. 

Bet vietiniai lietuviai jo nete- 

ko. I šia intas žmogus, kaip kad 
p. Ciižauskas, žinoma, reikalauja 
ir geresnio užlaikymo, nes var- 

gonininkas vargonininkui nely- 
gus: vienas yra tikras artistas, 
;i kitas gali buti tik paprastas 
ludorius. Vietiniai parapijonai, 
be abejonės, butų su mielu noru 

*uitky algą p. Cižauskui pakelti, 
nes žmonės buvo juomi labai už- 
ganėdinti. Bet vietinis klebo- 
nas, kun. Jakaitis, matomai buvo 
kitokios nuomonės. Jis yra "'bo- 
su" visos parapijos, o vargoni- 
ninkas, kad ir kaip butu vertas 
pagarbos, prie parapiojnų lauktis 
r.egali, bet tik su klebonu rei- 
kalus privalo turėti. 

Gana to, kad p. Cižauskas tu- 

rėjo VVorcesterį apleisti ir persi- 
kėlė j Schenectady, N'.Y., į len- 
kų parapiją—ką gi žmogus da- 
rys Tokiu budu vienas iš ga- 
biausiu lietuvišku vargonininkų 
ir talentuotas vyras buvo priver- 
stas jieškoti savo gabumams dir- 
vos pas svetimtaučius, lenkus. 

Kaip girdėti, iš tos priežasties 
žmonės čia pusėtinai neužganė- 
dinti. 

Vietinis jaunimas, kurio čia 

yra nemaža, pradeda vis labiaus 
tautiškai susiprasti. Kaip girdė- 
ti, čia pradeda apsireikšti bruz- 
dėjimas ir tarp vietinjų Vyčių. 
Tarp jų pradeda atsirasti tokių 
nuomonių, kurie jau sako, kad 
vieton "Tautai ir Bažnyčiai," 
dirbsim "kas tautos tautai, o kas 
bažnyčios—bažnyčiai"—kitais žo- 
džiais tariant, šitas jaunimas pra- 
deda neužsiganėdinti kunigų bo- 
savimu politiškam, kulturiniam 
ir draugijiniam jaunimo veikime. 

Vietos Š—as. 

IŠ NEV/ARK, N. J. 
Dar prie Ambrozevičiaus ap- 

skundimo. Skaitytojai jau žino, 
kad N'evv Yorko anglų socialistų 
laikraštyj N c w Yo r k C a 11 ir 
lietuvių laikraštyj "Keleivyje" 
tilpo ilgas straipsnis neva vardu 
"Ne\varko Lietuvių Suvienytų 
•Draugijų," kuriame buvo įtartas 
neištikimybėje šiai šaliai žino- 

mas Nevarko veikėjas p. V. 
Ambroževičius. Minėto straips- 
nio kopija buvo tyčiai perspaus- 
dinta ir "Lietuvoje," idan1- pa- 
rodžius, kaip žemos doros žmo- 
nes šlykščiomis denudacijomis 

užsiima. Nesenai keletas draugi- 
jų iš Nevvarko užprotestavo prieš 
t.'į neteisingą p. Ąmbrožcvieiaus 
^skundimą. Dabar Neuarko Lie- 
tuvių K.-K. Centras taip pat 
stoja p. Ambrazevičiaus apgy- 
nime ir rašo sekančiai Į {žangų 
su atkartojimu jau žinomų da- 
lyku apie tą skundą apleidžia- 
me]. Redakcija. 

* * 

Męs Xe\varko Lietuviu R. Ka- 
talikų Centras, laikytame savo 

mėnesiniame susirinkime, vugp. 
13 d. š.m., apsvarstę visapusiš- 
kai "Keleivije" tilpusj ir iš Xew 
York L'all' paimtą straipsnį, ap- 
juodinantį ir įskundžiantį p. V. 
\mbrozą [AmbroževičiųJ kaij 
niesto, taip ir federalei valdžiai, 
metant ant jo pro-vokiškutno d'2- 
.nę, nutarėme: 

Kadangi męs pažįstame p. V. 
\mbrozevičių jau nuo daugelio 
metu ir kadangi, kiek sykiu 
mums teko dirbti su juo bendri, 
darbą ar tai tautos ar tai poli- 
tikos srytyje, jis visados buvo ii 
yra ištikimu šios šalies piliečii 

Kadangi, nežiūrint to. kac 
įors męs skiriamės srioviniu at 

žvilgiu nuo p. V. Ambrazevi- 
čiaus, bet turime pripažinti, tac. 

lis yra doras žmogus, geras pat- 
iotas ir ištikimas šios šalies 
jilietis, niekuomet neištikimybe 
įesusitepęs, tai męs, akvvaizdo- 
e skundo aplinkybių, padaromi 
švedimą, jogei tas visas apjuo 
linimas, kurs pateko į "Xe\v 
\;ork Call," yra darbas mūsų 
socialistų, o ne "Neurarko Su-, 
/ienytų Draugijų." 

Męs gerai žinome, kr d visa:- 
Xe\varko tautiškas draugijas- 
labar, ant nelaimės, valeli so- 

;ialistai, ir jie su jomis elgiasi 
aip, kaip jin nori. o ne kaip 
laugiumas tų dr-ju narių norėtų. 

Todėl ir minimas "Mass-mitin- 
.. ■as,'' buvo suplennotas ne joki? 

Iraugijų, bet vien socialistų, ku 
•iems rūpėjo užprotestuoti. iu 

ick prieš kaizerį, kiek prieš ji. 
lekenčiamus "klierikalus'-kata- 
ikus ir jų dvasiškiją ir kad to- 

ciu budu metus blagą Suv. Yalst. 
v <1.tižios akį ant jų Jt>k 11 S 
Michelsonas kalba, ir perskaity- 
si rezoliucija aiškiai liudija 
D tuomi pačiu norėta numa- 

žinti savo visar nuodėmes, ku- 

ių dar taip neseniai socialistai 
lasileido. 

Todėl męs L. R. K. Centras, 
-merkiame tokius socialistų juo- 
lus darbus ir sykiu pranešame 
skaitančiai lietuvių visuomenei, 
jogei jie neteisingai p. Y. Amb- 
•oževičių apšmeižė. 

J. Pelutis, Pirm. 
S. Pranis. prot. rast- 

IŠ OMAHA, NEBR. 
Susitvėrė Lietuvių Kareivių 

Globojimo Komisija. Baisios ka- 
rės audra neaplenkė ir Amerikos 
lietuvių, taip-gi ir mūsiškės ko- 

lionijos — Omaha. Ncb. Nmsų 
j'aunoliai, Dėdės S a m c pašaukti, 
dideliame skaičiuje tarnauja Su- 

vienytu \'alstijų armijoje ir lai- 
vyne. Jie lygiai su kitų tautų ka- 
reiviais, neša ant savo pečių žiau- 
riosios karės sunkenybes ir lieja 
.kraują už pasaulio demokratiją ir 

pavergtųjų tautų liuosvbę, taip-gi ir 
už musų mylimos šalies, brangios 
Tėvynės— Lietuvos išliuosavimą 
iš po despotų jungo. 

Is musiskės kolionijos astitomos- 

dešimts penki jaunuoliai, beveik 
visas nuisų jaunimo bt'anduolys, iš- 

ėjo Dėdei Šamui tarnauti. Dauge- 
lis iš mūsiškių nusiskundžia, kadi 
lietuviu visuomenė juos pamiršo 
išbraukė iš savo širdies gailestingo- 
jo kampelio ir gailisi jiems dva« 
sinės paramos, prielankaus užuo- 

jautos žodžio. 
(ii kitų tautų visuomenė saviems 

eina su dvasios parama, aprūpina 
savuosius geriausia literatūra, pui- 
kiausiomis pramogomis ir tuomi 
sustiprina jų dvasią.. 

Šios kolionijos lietuviams, išlei-i 
dus tiek daug jaunimo, lyg ir ;>c: 
sunku butu prisidėti prie Amerikos- 
liet 11 viii jaunuolių kareiviu rūpi- 
nimosi. tatai nekurie vieto? Įžy- 
mesnieji lietuviai pradėjo tarties,] 
kokiu tai budu hutu galima nešus 
dvasinę paramą ir suteikus kokias 
nors pramogas mūsiškiems karei- 
viams, išėjusiems Dėdei Šamui 
tarnauti. Po keliu mėginimų, ga- 
lutinai susirinko rugsėjo i d. dieną 
įžymesnių lietuvių skaičius i šv. 
Antano iš Padvos parapijos kle- 

boniją ir sutvėrė Vietos Ltrtuvtiį 
Kareivių Globojimu Komisija, 
(angliukai tai>o užvardinta: "A 
Local Lithuanian &oldiers' \\ el- 
fą re Committee"), j kurios valdy- 
bą tapo išrinkta sekantieji asme- 

nys : 

1) A/dv. Juozas P. Uvick, — 

pirmininkas; 
2) Ona Žalpienė, — vice-pirmi- 

ninkė; 
3) Kun. A. Tamoliunas, — raš- 

tinikas; 
4' Antanas S. Poškus, — kny- 

gius ; 
5» Izabelė Zigmuntaitė, — iždi- 

ninkė ; 
6) Antanas Akromis, — trustisas. 
Toji tai valdyba supranta, 

kaip mūsiškiems jaunuoliams ka- 
reiviams vra sunku ir nepatogu 
svetimų tarpe gyventi be savo 

kalbos, draugų, pažįstamų, kaip 
kartais jaunuolio dvasia ir ūpas 
be tinkamos paramos nupuola, o 

neretai palinksta prie negeistinųjų 
apsireiškimų, o tuomi padaro dide- 
lę skriaudą lietuvių visuomenei, 

Del to tai išrinktoji valdyba 
pastatė sav<j tikslu rupinties šio- 
sios kolionijos lietuviais kareiviais, 
išėjusiais Dėdei Šamui tarnauti, 
siunčiant jiems laikraščių, knygų ii 
šiaip kareiviams naudingų reik- 
menų. 

Kaip matyti, šioji komisija at- 

sistojo ant gero pamato, nes iž- 
dininkei perduota $19.2?. Taigi, 
tik velytina, kad gyvuotų ir stip- 
rėtų, o tuomi tvirtintų mūsiški 
jaunuolius kareivius, kurie, idu». 
iškovotų mums laisvą ir neprigu. 
mig-Į Lietuvą. 

A. Tamoliunas, 
Y. L. K. G. K. rašt. 

P. S. Taip-gi meldžiu ir kitij 
laikraščių perspausdinti šią kores- 
pondenciją j savo skiltis. A. T. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 

Lietuvių Rezoliucija. l?hiladel- 
phijos lietuviu viešas susirinki- 
mas. .ušauktas Lietuvių Muzi- 
kališkos Salės Bendrovės, atsibu- 
vusis rugsėjo 2-rą d. 1918 m. 

Lietuvių Muzikali«koj Svetainėj, 
Allcgheny Ave. ir Tilton Street, 
Phi'.adclphia, Pa., išklausęs eile 
Kalbėtojų, nubriežusių Lietuvių 
svarbiausius rei!-alus Amerikoje 
ir Lietuvoje, padavė sekančius 
;iutari:nus, kurie viešo susirinki- 
mo vienbalsiai tapo priimti: 

1. Kadangi Suvienytų ValstijV 
Prezidentas \Vilsonas pabriežęs 
yra. jogei ši šali^ kovoja už ina- 

>ųjų ir pavergtųjų tautų paliuo- 
savimą; 

2. Kadangi Aliantai taip-pat 
pasiskelbė, jogei kovoja už visą 
pasaulinę demokratiją ir už su- 

truškinimą Vokietijos militariz- 
1110: 

3. Kadangi šitų principų be- 
siremdama, Lietuva apsiskelbė 
save neprigulminga \'alstija; 

4. Kadangi Vokietija stengiasi 
Lietuvą po savo militarizmo le- 
tena paminti ir ant Lietuvos sos- 

to užsodinti vokišką karalių; 
5. Kadangi ta pati Vokietija, 

išnaikinusi visą Lietuvą ekono- 
miškai, dabar pradėjo varyti kul- 
tūriško smaugimo darbą, užda- 
ri nėdama lietuviškus laikraščius 
Vilniuje, idant smaugiamos Lie- 
tuvos balso pasaulis neišgirstų, 

Todėl mes nutariame: 
(a) Išreikšti užsitikėjimą pre- 

zidento \Yilsono žodžiams lin- 
kui mažųjų tautų paliuosavimo 
per šią karę; 

(b) Išreikšti ištikimybę Suvie- 
nytu Valstijų šaliai, pradėjusiai 
kovą už išgelbėjimą pasaulio de- 
mokratijos; 

(c) Xuolat priminti Suvienytų 
Valstijų valrtSiai ir Talkinin- 
kams. jogei vienintelis atsaugus 
išrišimas Baltiko tautų padėjimo, 
yra pripažinimas Lietuvai pilnu- 
talčs neprigulmybės, leidžiant 
Lietuvai savo valia savo valdžią 
nusistatyti. 

(d) lr dar nutariame akyse vi- 

so pasaulio protestuoti priešais 
Vokictjją, kuri varo svstematiš- 
ką Lietuvos žemės ir ios turtų 
naikinimą bei Lietuviu rasinės 
kult-uros «maugimą. 

'Ant galo nutariame šitas re- 

zoliucijas pasiųst Suvienytų Val- 
stijų Prezidentui \Yilsonui, per 
musų tautines tarybas \Vashing- 
tone ir pakelti tą pati musų 

spaudoje. 
Susirinkimo Pirm. J. V. G. 

Gerbiamų laikraščių prašome 
šią rezoliuciją perspausdinti. 
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IŠ KARĖS LAUKO. 

(Tąsa nuo 1-mo pusU 

VOKIEČIAI BIJOSI 
PROPAGANDOS. 

Amsterdamas, rugsėjo 7 ii. — 

Gen. von llindenburgas išleido 
prokliarraciją Vokietijos žmo- 
nėms ir joj pasako, kad priešas 
esą, apart savo ginkluoto ofen- 

syvo, varo dar ir kitą ofcnsvvą 
—per skleidimu Vokietijoj spaus- 
dintu lapelių, pamfletu ir knyge- 
lių, kuriose, sako Hindenburgas. 
pilna visokii' "pamič įsiu paska- 
lų" ir kurios yra siunčiamos Vo- 

kietijon per neutrališkas šalis, 
kaip Holandija, Šveicarija ir Da- 

nija. Sakoma, kad jos platinasi 
po visą Vokietiją. 

Von Hindenburgas persergsti 
vokiečius, kad visi %utų kaip 
vienas prieš šitą priešą." 

Šitas Himlcnburgo ''manifes- 
tas" yra atspausdintas -žymioj 
vietoj visuose vokiškuose bek- 
raščiuose. Jis prasideda sekan- 
čiai : 

jjaęs esame dabar /tauriame 

mūšyje su priešu. Jeigu tik nuc 

didesnio kareiviu skaitliaus pri- 
klausytų pergalė, tai Vokietija 
-t'nai butu buvusi sutruškinta. 
Bet .priešas žino. kad Vokietijos 
negalima apgalėti vien su pagcl- 
ba ginklu." 

Ir toliaus jis sako, kad sykiu 
•u mušiu prieš Vokietijos armi- 
jas priešas veda karę taipgi prie> 
Vokietijos dvasią. 

"Męs neprivalome lengvai ži-u- 
rėti j šitą priešo plianą"—saka 
Ilindenburgas. Po to jis sako, 
kad talkininku orlaivininkai mė- 
*o ant vokiškų linijų lapelius, ku- 

rių kasdien surenkama apie 10,- 
ooo. Šituose lapeliuose kalbama 

apie gerą apsiėjimą su vokieėiij 
belaisviais. N'ekuriuose lapeliuo- 
se, anot Hijidenburgo, yra se- 

kančių atsišaukimų prie vokiškų 
kareivių: 

'Justi kova yra be- vilties 

Amerika užbaigs "d/.iabą." Jū- 
sų submarinai mus neįkanda 
Męs pastatom ttaugUu naujų 
laivų negu jųs paskandinate. Jat- 
sų pramonė yra sunaikinta ir 

męs atkirsitn jus nuo žalios me- 

džiagos po karei; tuomet Vokie- 

tijos išdirbystė turi badu pra- 
nykti. Jųs niekados nematysite 
savo bu/uaių kolionijų." 

"Bet koki yra faktai?—klausia 
po to Hindenburgas. ''Rytuose 
męs privertėm prie taikos, ir va- 

karuose męs taiogi esame ga- 
nėtinai stiprus, kad padaryti t?j 
patj, nepaisant amerikonų. Bet 
męs privalome buti stiprus ir 
laikytis vienybėje." 

* 

IS AMERIKOS, 
TREČIOJI LAISVĖS PASKO- 

LA IR SVETIMTAUČIAI. 
Kiek Sumokėta Tapo. 

Čia pridedame rejestrą subskrtrp- 
cijų Trečiajai Laisvės Paskolai 
per svetur gimusiu* Amerikonus 
arba iš svetur kilusius, .surašytą 
jagal tautybes ir pagal Valstijas. 
Šitos subskripcijos tapo raportuo- 
tos Iždo Departamentai! \Vasliing- 
tonc ar tiesiog ar aplinkiniu keliu 
per Pederalių Rezervų Distriktij 
Kalbų Divizijas. 

Skaitlinės perstato maždaug 
55% visos ♦urnosįmokėtos šitos 
mūsų gyventojų dalies, o 45% 

netapo rapartuoti v i suok i u prie- 
žasčių delei. 

Visa suma, sumokėta Trečiajai 
Laisvės l'askolai per Amerikonus 
svetur gimusius arba svetur kilu- 
sius. to-gi delei gali buti vertina- 
ma 

$741,437.000.00 
Kadangi visa suma. sumokėta 

Trečiajai Laisvės Paskolai išneša 

$4,176,516,850, tai pasirodo, kad 
nežiūrint j tai. jog šita dalis pap- 
rastai nėra "savininkų kliasė," o 

tik "nesavininkų masė — ji Įneše 
iš visos sumokėtos sumos — 

} 7)4% 

Skaičius. 
Paėmus iš netyčių raportus nuo 

38 įvairiu tautu i>ci' Suvienytąsias 
Valstybes, maždaug aut 10,000 at- 

skiru subskripcijų išpuola truputį 
daugiau negu po $105.00 ant as- 

mens. 

Imant pagrindan šitų aplamą 
sumą, pasirodo, kad $741,437,000. 
u mokėtų Trečiajai Paskolai per 

Amerikonus svetur gimusius arba 
iš svetur kilusius, perstato atskiras 
^ubskripcijas nuo — 7.061,305 — 

asmenų. 

Kadangi visas atskirų siiWknp- 
[ cijų skaitlius Trečiajai Laisvė* 
Paskolai išneša apie 17,000.00, tai 
oasir -Jo, kad šitoji dalis pagami- 
no bent 41 /j% šilojo skaičiaus. 

Trečiosios Laisves Pasko'os Sub- 

skripcijos nuo Tautų, Svetur Gi- 

musių arba iš Svetur Kilusių. 
(Sucilinfos pagal Tautystes), 

škotai $ 5.00. 
Albanai 230,15c 
Armėnai 393.850 
Assyri j iečiai cxxj,45c 
Belgai 
Bohemai 
C'hinai 

Bulgarai 

875,000 
3'750.55° 

285,850 
2,100 

K roatai 
Danai 

153.9<» 
-.353.95° 
2.107,850 

r o 1.750 
Prancūzai 
Suomiai (Pinai) 
Vokiečiai 87.295,000 
Anglai 337,10c 
Grekai 6,838,70a 
llolandai 80,200 
Vengrai 8,246,90c 
Italai 52.247,350 
Japonai 28,250 
Žydai 16,737^550 
Iug.>slavai 4,200.25c 
LIETUVIAI 4.334.35C 
latviai 40, 15° 
N:or vegai 5.<$765r* 
Leiikai 37,583,70c 
Rumunai 272,10c 
Rutenai 13.100 
Portugalai -71 *. 150 
Rusai 2.599 ,900 
Serbai 142.I50 
Slovakai 1,569,900 
Švedai 6,011 ,60c 
Šveicarai 220,4.10 
Skandinavai 72.9.10 
Syrij iečiai 910,50a 
Ukrainiečiai 129.50c 
* j vairios 43.988,40c 

Alaska 
Alabatna 
Arkansas 
Arizona 

.Califoniia 
Colorado 
Corinccticut 
Idaho 
* Illinois 
I ndi'ana 
!o\va 
Kantas 
Louisiana 
Maryland 
Minnesota 
Montana 
Al'chigan 
ilaine 

7»-oo 
^'-,-00 
(>2,200 

-2,000 

5-^,250 
'73.050 
20 f 450 

~8<35o 
^,670,050 

'•93«?, roc 

~-7o8,65c 
'-*>0.050 

50,950 
3a?7,45c 
3-f5'.4oo 

303,ooo 
'•782.200 

7,8'oo 
|* Massachusetts 21,203,95c 
Missouri 2,412.*^ 
N'cbraska 3.157,500 
New Jersey 1.035,200 
Xc\v Hampslūre 11,900 
* Nc\v York 109.129.05c 
* Ohio 44.008,050 
Oregon 277.250 
Oklahoma 181 ,600 
* Pennsvlwauia 89,827.850 
R hade Islaiid 26,oo 

[Tcxas 1.134,950 
Utali 3,600 
\Vashington 362,000 
\Vyonimg 26,700 
"YVisconsin 3,282,900 

*) Kadangi Fedaraliai Rezcrvo.- 
Bankai randasi Šitose valstijose 
tai sumos, mokėtos visame f:cdcru- 
liame Rezcnvs Dislrikte, yra 'įdė- 
tos šiton koliumnon. 

JIE BOMBARDUOJA HUNUS. ; 
1 ,į i* 

Paveikslėlis parodo naujau sios rūšies sunkų orlaivi, iš kurio bombarduojama vokiečių pozi- 
cijos toli užpakalyj jų fronto, šiitas orlaivio typas vadinasi l)e llaviland. Jo didumą ga- 
lima spręsti, sulyginus su prie jo stovinčiais žmonėmis. i* » 

SENATORIUS LEWIS ANT 
TORPEDUOTO LAIVO. 

Washington, D. C. Pereitų 
ketvergą Amerikos transportas 
Mount Yernon tapo torpeduotas, 
kuomet jis, įpristatvs kariumeny 
Francuzijon, grįžo atgal Ame- 
ikon. 

Ant transporto buvo ir Sena- 
torius James llamilton Le\vis. 
vadas demokratu partijos senate 
ir vienas iš artimiausiu Prezi- 
dento \\ ilsono patarėju. Sena- 
torius Levvis buvo Francuušfijoj 
atlankyti karės frontą ir* grižo 
šiuo transportu Amerikon. 
Mount Yernou tapo sugadintas, 
bet nepaskendo ir savu ioenomis 

jiegomis grižo į uostą Francu- 
zijon. 

Nuo torpedos e.vpliozijos /.uve 

ypatos iš transportu įgulos. 
Transportas Mouut \ ernon 

pirm karės buvo milžiniškas vo- 

kiškas pasa/.ierinis laivas ir va- 

dinosi "Kronprinzessin Cecilie. 
Transportas tapo torpeduotas 

kuomet jis 'buvo 200 myliu nui 

Prancūzijos kranto. 

LIK SVEIKAS, ALUTI!' 
Washington, D. C.— Visi 'TĄ*- 

ro" mylėtojai, visi "pantukiV" vi 

"skuneriu" garbintojai, rengki- 
tės prie dideliu gedulingų cere- 

monijų. Jūsų mylimas priete- 
Įkiš "ponas Byrąs—Alus" pa- 
vojingai susirgo ir daktarai už 
tikrino, kad jokios vilties ii iš- 

gelbėti jau nėra. 
T'e daktarai—tai maisto ad 

ministratijos urėdninkai Vūr-» 
shingtone. Pereitą pėttiyčią :'jžx 
išdavė dekretą, kad nuo- rf-rd 
ateinančio gruodžio įtiėnesio -iTc 

visai uždrausta išdirbinėti akut 
Prie tokio nusprendimo priei- 

ta laike konferencijos, kuri at 

sibuvo tarp prezidento \Yilsonc 
ir atstovų nuo maisto, kuro ii 

geležinkeliu administracijos be 
karišku industrijų tarybos. 

Išleidus tokj dekretą, tuojau; 
išleista paliepimas, kuriuo užgi 
narna bravorams nuo šio laike 

pirkties grudų, reikalingų alau; 
varymui. 

Priežastim tokio pada vadi jin t 
apie alaus panaikinimą yra n< 

ras iš prezidento \\ ilsono pusė; 
sučėdyti javus, reikalingus mai- 
stui. Podraug su tuo pasileng- 
vins ir geležinkelių užduotis, ne- 

kalbant jau apie tai. kad tūk- 
stančiai darbininku. iki šiol 
dirbančiu bravoruose, pasiliuo- 
suos naud-ingesniems darbams 
Bravorai ir kitokios budavonės 
surištos su alaus išdirbinėjimu 
bus panaudota Įvairiems kariš- 
kiems tikslams. 

Suiyg Bravoru Draugijos pra- 
nešimo, iki šiol išdirbto alau? 
užteks gal ant dviejų mėnesių, 
t. y. iki vasario mėnesiui. 

Vadinasi alus gaus galą net 

greičiau negu degtinė, nes deg- 
tinę pardavinėti yra uždrausta 
kongreso įstatymu nuo i d. lie- 
pos mėnesio ateinančių metu. 

Ateinančią vasarą, vyručiai, gal 
galės būti daug lietaus, bet vi- 
sos Suvienytos Valstijos bus 
"sausos" iki kaului. 

'TRiv.A KRASA ORU TARP 
NEW YORKO JR CHICA- 

GOS. 
Chicago. 111. —Pirmas krasos 

siuntinys., atsiųstas oru iš Xew 
Yorko i Chicagą, atvyko Chica- 
gos kariškon parodon, pereitą 

Ipėtnvčią vakare. 
Orlaivininkas Max Miller. at- 

Įvežusis krąsą, padarė kelionę 
iš Nevv Yorko j Chicagą į 23 

^ III Wni .—Jp" 
vai. 55 miliutas. 

•Nuo Spalio i d., kaip prane- 
šama, tarp Xe\v Yorko ir Chi- 
cagos bus užvesta reyuliariškiis 
k rasos siuntinėjimas. Laiškas, 
atiduotas \'ew VOTke, bus Chi- 
cagon pristatytas j 10 valandų. 
Pakelyj tarp Xe\v Yorko ir Chi- 
eagos bus įrengta keletas sto- 

čių, po 150 angl. myliu atstu 

viena nuo kitos, ir čia krasa 

persimainys nuo vieno orlaivio 
ant kito. 

Tarp Chicagos ir \'ew Ynrkt» 

yra arti i.ooo angl. myliu. 

Į SVETIMTAUČIAI TURĖS 
TARNAUTI AMERIKOS 

KARIUMENĖJ. 
Washington. D. C. Visi gyve- 

nantieji Amerikoj nepiliečiai, ku- 
rie yra pavaldiniai Amerikos tal- 
kininku šalyse, sakoma turės tar- 

nauti Amerikos armijoj lygiai 
taip, kaip ir pilni Amerikos pi- 
liečiai. Tokių nepiliečių Ameri 

koj, sakoma, yra apie du milijo- 
nai. 

Tuo tikslu Amerikos valdžia 

-\juda derybas su kitų talkininkų 
vįilkižiomis. Tie svetimtaučiai; 
įgyvenantieji Amerikoj, kurie yra 
■pavaldiniai neutrališkų šalių, ne- 

itas traukiami Amerikos karin- 
menėn. 

Valstijos Departamentas tuo 

tikslu išsiuntė senato patvirtini- 
mui sutartį tarp Amerikos ir 
Prancūzijos bei (irekijos. Netru- 
kus bus užbaigta tokia sutartis 

> 7. .. ,. j » 

jr su Italija. Sutartis su Angli- 
) "k 

jau semaus tapo padaryta. 

1 Kiekviena iš minėtų šalių su- 

,;tinka. kad Su v.. Valstijos gaili; 
pakviesti Amerikos kariumenėn 

tų viešpatijų pavaldiniais, o Ame- 
rika iš savo pusės sutinka, kad 
Amerikonai, gyvenantieji tose ša- 

lyse. gali but pašaukti Į tų šalių 
kariunicm-. Pirm negu tokius 
svetimtaučius šauks Amerikos 
kariumenėn. jiems bus duota 

proga pastoti savo loenos šalies 
kariumenėn, jeigu jie to norėtų. 

Kas bus su Rusijos pavaldi- 
niais, kol-kas dar tikrai nežinia. 
Sakoma, kad i. .menkos valdžia 
tuo tarpu nemėgins daryti su 

Rusija panašių sutarčių, kaip su 

kitomis talkininkėmis Rusija 
mat padarė ant popieros taiką 
su Vokietija ir todėl techniškai 
skaitos1 neva neutrališka šalis. 

Šisai įstai; nias todėl negalė- 
i'i Imti prita.kintas nei prie lie- 
tu 'iii. paei'.aniou iš Rusijos, ku- 
rie dar neturi pilietiškų popieru 
nes ir jie skaitytųsi "neutrališ- 
kai.s." ypač kuomet nei Amerika, 
nei talkininkai dar nepripažino 
ofieiališkai Lietuvos, kaipti tie- 

prigulmingos tautos ir talkininku 
draugės. 

Su lenkais ir eecho-slovakais 
yra kitaip. Amerika pripažino 
jas ir todėl lenkai, nors ir bu- 
vusic Rusijos piliečiai, nesiskaito 
neutrališkais, bet yra talkininku 

j ir 'Amerikos draugai ir kaipo 
j prie tokiu prie j it viršminėtas 

I padavadijimas tiks. 
•. <! 

LAIKE KARĖS NEAPSIMO- 
KA BUTI PACIFISTU. 

Rockford, UI. Clark H. (ietts 
iš Chicagos, vienas iš vadu taip 
vadinamu pacifistu, tapo pakvies- 
tas kariumenėn ir nuo tu'.o laiko 
buvo Camp Grant, netoli nuo. šio 
miesto. 

Getts. būdamas kari u menėj, 
platino savo propagandų prieš 
kareiviavimą ir- prieš karę tarp 

i »C 
lagerio kareivių. 'Kariška vyriau- 
sybė netrukus atkreipė j tai savo 

atydą ir Cietts tapo atiduotas ka- 
riškai! teisman, kuris birželio 3 
dieną nuteisė jį kalėjimai! ant 

viso gyvenimo. 
\\ asliingtono valdžia, peržiu- 

rinėdama kariškojo teismo nu- 

prcndimą, atrado tai teisnigu, be- 
bausmę numažino iki 25 metu 

kalėjimo. 
(ietts yra baigęs Columbia uni- 

versitetą ir buvo advokatu. 

IMA NAGAN AKUŠERES. 

Chicago, 111. Illinois valstijos 
prokuroras X. J llrundage pra- 
dėjo smarkiai imti nagan tas aku- 
šeres ir daktarus, kurie nedabo- 
ja akiu naujų gimusių kūdikių, 
kaip to reikalauja Įstatymai. 

Valstijos įstatymai reikalauja, 
kad visi daktarai, nursės ir aku- 
šerės privalo i šešias valandas 
pranešti vietinei Sveikatos vy- 
iausybei apie bile koki liguistą 

Apsireiškimą ant naujai gimusio 
kūdikio akių, kuris pasirodytų 
l^ike dviejų pirmų savaičių kūdi- 
kio gyvenimo. Akušerių apsilei- 
dimas ir nedbaojimas akių nau- 

jagimių kūdikių padarė tai, kad 

daugelis vaikų iš tos priežasties 
pasiliekia aklais visam gyveni- 
mui. 

Su lyg pranešimo 1 llinoi^ Drau- 
gijos. kuri 'kovoja su aklumu, 
tula Tillie \\ ysinska. akušerė, 
gyvenanti prie 2214 No. Leavitt 
s,t. buvo i»r ic palago Mrs. 1;. 
Iyožtich. kuomet .^inič jos sunus 

Ohcster. Akušerė nepavartojo 
toitdikiui gyduolių, kurias tani 

tikslui suteikia Sveikatos De- 
partamentas uždyką. Kuomet 
kūdikio akįs "užsidegė" i trečią 
dieną, akušerė \\ ysinska palie- 
pė motinai prausti akutes mo- 

tinos pienu, sakydama, kad kū- 
dikis tik užsišaldęs akutes. Apie 
tai ji nepranešė Miesto Sveika- 
tos Departamentui. Ir tik po 
to. kaip kūdikio akįs jau nepatai- 
somai tapo sugadintos, jis nuvež- 
ta i C'ook pavieto ligonbutj, kur 
pasidariusias ant akių žaizdas 
užgydyta, liet kūdikis turi ran- 

dus ant abiejų akių ir jo maty- 
mas yra sugadintas visam gyve- 
nimui. 

Kita akušerė, tula 11. Centel- 
iu, gyvenanti prie '534 McHcnry 
st.. buvo prie palago A. Kozlaus- 
kienės. l'ia taipgi ant kitclikio 
akiu pasirodė uždegimas Į tre- 

čią dieną ir akušerė taipgi pa- 
sakė, kad tai esąs tik "šaltis 
akyse." Ji taipgi apie tai nera- 

portavo Miesto Sveikatos De- 
partamentui. Ir tik aėiu greitai 
ir rūpestingai pagelbai, kurią su- 

teikta Rush Medical Kolegijoj, 
pasisekė kūdikio akis išgelbėti. 

Pereitą pėtnyčią šios abidvi 
akušerės tapo patrauktos teis- 
man už tai. kati neraportavo api£ 
šituos atsitikimas. Teismas at- 

rado jas kaltomis, bet kadangi 
tai buvo pirmi jų prasikaltimai, 
tai teismas šiuo sykiu uždėjo 
mažiausią sulyg Įstatymų baus- 

mę—po Sio.oo. 
Motinos, ar namiškiai, kur nau- 

jagimiui kudikiui pradeda aku- 
tės raudonuoti, privalo daboti, 
kad apie tai tuo j aus butų pra- 
nešta vietiniam Miesto 'Sveika- 
tos Departamentui. Jeigu aku- 
šerė to nepadaro, reik patiems 
tai tuojaus padaryti—kitaip kū- 
dikis gali pasilikti -nelaimingas 
visam gyvenimui. 

i 

Apie Naują Registraciją. 
Šj ketvcrgą užsiregistruoja vi- 

si vyrai nuo :8 iki 21 metų ir 
nuo 31 iki 45 metu. Visi vyrai, 
kurie turi užbaigę 45 metus, bet 
dar nėra pilnai užbaigę 46 metu, 
taipgi privalo registruotis. 

Laike registracijos ketverge 
.kiekvienas registrantas turės at- 
sakyti ant jo klausimų, kurie bu- 
vo pažymėti pereitame "Lietu- 
vos" numery j. Kaip tik sutvar- 

kys šitas registracijos kortas, tai 
L o ca 1 B o arti a i išsiuntinės 
visiems užsiregistravusiems kny- 
gelę su klausimais, t. y. taip va- 

dinamą g u e s t i o n 11 a i r e. 

Naujas Ouestionnaire yra pana- 
šus j senąjį, išskyrus pirmą klau- 
simų seriją, kuri .žymiai skiriasi 
nuo senųjų Questionnaire. 

Su lyg įstatymo kiekvienas, ga- 
vusi s tokį Ouestionnaire, turi 7 
dienas laiko nuo jo išsiuntimo 
savo Questionnaire'o išpildymui. 
Vienok nereik laukti paskutinės 
dienos, bet reik ji išpildyti ir 

sugrąžinti Local Boardtii kogrei- 
•1 fl *1 Wt '1 1 

Kiekvienas privalo daboti, kad 
jis gautu Ouestionnaire'ą. Juos 
pradės siuntinėti gal gale šio.-, 
savaitės, ;ir pradžioj ateinančio* 
savaitės, t. y. po 15 d. rugsėjo, 
l'irmiaus sn.ntinėjo po 5% ti 

knygeliu kasdien. Dabar siųs 
daugiaus. Todėl jeigu jus ne- 

gausite savo Questionnaire bė- 
gyje ateinančios savaitės, tai ge- 
riaus pasirūpinkite sužinoti savo 
Local Buarde, ar jums išsiųsta 
ar ne. Xes turite žinoti, kao 
jiusų pa.eiga yra pačiam prida- 
boti. kad jusu ę>uestionnare 'bu- 
tų ant laiko pripildytas. Jin 
negalite teisintis vėliaus, kad jo 
negavote! Valdžia išsiunčia juos. 
kad jums butų patogiau, bet jei- 
gu jis prapuola, tai valdžia ui 
tai neatsako. Jusų pareiga yra 
pasirūpinti ii gauti. 

šj ketvergą registratoriai klau- 
sia tik apie 20 klausimų. Atsa- 
kius juos, reik prisiekti, kad jie 
yra teisingai atsakyti. Visus ki- 
tus klausimus reikės atsakyti, 
kuomet jus gausite Ouestion- 
naire. Jusų pareiga bus juos iš- 
pildyti teisingai ir gerai. 

Jeigii patjs negalite jų išpil- 
dyti. pasirūpinkite gauti tokj 
žmogų, kuris jums gerai ir tei- 
singai iį išpildytu. Laike perei- 
tos registracijos buvo nekuriems 
nemaža bėdos todėl, kad jų 
O u e s t i n n a i r c i a i nebuvo 
kaip reik išpildyti. • 

"Lietuvos" ofisas bus atidary- 
tas ir pagelbės išpildyti Oues- 
tionnaire'ius visiems "Lietuvos" 
skaitytojams ir šėrininkams Chi- 
eagoje, kurie tokios pagelbos rei- 
kalaus. 

Mvs lygiai prašome, kad ir vi- 
si "Lietuvos" skaitytojai ar šė- 
rininkai. galintieji išpildyti to- 
kius Ouestionnaire'ius. pagelbėtų 
pirmiausiai kitiems "Lietuvos" 
skaitytojams ir šėrininkams, o 

jeigu laikas leis. tai ir visiems 
kitiems lietuviams. 

REGISTRACIJOS DARBAS 
TURI BUT GREITAI 

ATLIKTAS. 

Yra reikalai spalio mėnesio 
kariumenėn šaukiamuosius imti 
dalinai ar pilnai iš naujos regis- 
tracijos tinkamu vyrų. Tas ver- 

čia žiūrėti, kad "Local Hoard'o" 
'"arhas pasigreitintų šiuo laiku, 
arba tiesiog, pačioj darbo pra- 
džioj. Yra neatbūtinai reikalin- 
ga. kad "Board'ų" darbas eitų 
kur-kas sparčiau, negu metai tam 
atgal. Bus padaryta žygiai, kad 
visais galimais budais reikalingo 
spartumo atsiekus. 

Paeilinių numeriu registracijos 
kortelėms nustatymas ir paeiliui 
vardu su jų numeriais siuntimas 

Valstijų Adjutant Generalui ir 
Provost Marshal Generalui yra 
pirmesni dalykai, kur ypatingai 
reik pasiskubinti. Paeilinių nu- 

merių nustatymas vargiai ims 
daugiau kaip dvi. tris dienas di- 
džiausiuose "Board'uose." Vie- 
nok paeiliui vardų surašymas su 

jų numeriais yra darbas, k«ris 

birželio įnėn., iyi/, užėmė visy 
mėnesį po registracijos dienai. 
Šiuo sykiu nebus galima tikėtis % 

taip prasitysusio darbo. Vienok 
be tokio listo sudarymo negali- 
ma apsieiti, nes tokio listo dupli- 
katas pas Valstijos Adjutantą ar 

pas Provost Marshal GeneraJą 
yra vienatinė garantija, 
kad kortelės paeilinis numeris 
nebus pamainytas po numerio 
ištraukimo \Yashingtone, kas ga- 
ili "Loeal Board'o" but padaryta, 
jei "Board'as" prielankiai atsi- 
neštų ar norėtu pavojun išstatyti 
registrantą ir jo paeilinį numerį 
pakeistų. LIžtad gi negalima im- 
ties numeriu traukimo Washing- 
tone, pakol tie listai nebus pri- 
rengti ir prisiųsti visų valstijų. 
Pasitikima, kad -visi "Loeal 
Board'ai" supras neatbūtiną rei- 

kalingumą paskubinti listo pri- 
rengimą galimai trumpiausiu lai- 
ku. Taipgi pasitikima, kad tai 
neužtruks ilgiau dešimties dienų 
kokiame nebūt "Board'e." 

isekantis reikalas, kuri prisieis 
pagreitinti, bus klausinių knyge- 
liu (Questionnaires) išsiuntinė- 
jinias taip greitai, kaip galima. 
Pirmiau išdirbtu pienu klausimų 
sąsiuviniai buvo siuntinėjami po 
penktą nuošimtį kasdien. Tokio 
apsirubežiavimo dabar nebus lai- 
komasi. "Loeal Board'as" galės 
klausimų sąsiuvinius siųsti toki. 
nie skaitliuje ir taip greitai, kaip 
kokiam "Board'ui" parankiau at- 

rodys. Aplamai bus laikomasi 
taisyklės siųsti juos taip greitai, 
kaip tik registrantai su jais ga- 
lės apsidirbti. 

Tokiu pat budu klausimų są- 
siuvinio išpildymas turėtų buti 

pagreitintas užsiregistravusiais, 
kad klasifikavimo darbas kaip 
galima pasigreitintų po registra- 
cijai. 

Tai reiškia, kad ir registruotie- 
ji turėtų išpildyti savo dalį vi- 
suotinam pagreitinimui. Jie turi 
klausimų sąsiuvinį užpildyti ir 

sugrąžinti "Local Hoard'ams," 
septynių dienų, Įstatymo leidžia- 
mų, galo nelaukiant. Laikraš- 
čiai prašomi raginti registruo- 
tuosius patriotinę pareigą atlik- 
ti, kad nevilkintų ilgiau reikalin- 
go laiko klausiniams atsakyti ir 
išpildytą sąsiuvini tuojaus grą- 
žintų. 

įyij metais klausimu sąsiuvi- 
niai ((Juestionnaires) nebuvo 
siuntinėjami pirm negu numeriu 
traukimas \\ asliingtone Įvyko, 
pacilinis numeris paskelbta ir kol 
"Board'ai" numerį ant sąsiuvinio 
pažymėjo. Jeigu toji procedūra 
šiuo sykiu atsikartotų, klausimu 
sąsiuviniai negalėtų but išsiun- 
tinėti po registracijos dienai per 
kokias dvidešimt penkias ar tris- 
dešimt dienų. Toks laikotarpis 
šiuo sykiu negali buti eikvoja- 
mas. Klausimų sąsiuviniai bus 

išsiuntinėti vientik su registraci- 
jos, be šaukimo paeilitiio •nume- 

rio. Tas registruotiems duos pro- 
gos klausimų sąsiuvinį užpildyti 
tuo laiku, kuomet įvyks paeili- 
nio numerio traukimas. Tokiu 
budu dvidešimts penkias ar tris- 
dešimts dienų laiko bus sučėdyta. 

Kuomet klausimų sąsiuviniai 
bus sugražinti, "Boardai" imsis 
tyrinėti ir klasifikuoti iš visit są- 
siuviniu tų metų grupes, kokias 
Prezidentas nuskirs. Tas nu sky- 
rimas dar nepadaryta, bet savu 

laiku apie tai bus pranešta laik- 
raščiams ir žmonėms. Tas są- 
siuvinių egzaminavimas sulyg 
metų grupių, kurios pirmiausia 
turės buti pašauktas, duos pro- 
gos "Board'ams" ganėtinai vyrų 
pirmosios klesos mėnesio šauki- 
mams. Kaip aš keliuose atve- 

juose patėmijau. pirmosios kle- 
sos vyrų išteklius, sulyg pirnies- 
nio amžiaus aprubežiavimo, išsi- 
baigs ar praktiškai bus netoli lt), 

su šio mėnesio pabaiga. Kad 

nesusitrukdytų vyrų i kempes 
(canrps) plaukimas, męs turime 

tarnybon šaukti iš naujos klesos : ■' 

sekamą mėnesj. :Ar tai bus ga- 
lima, tas visiškai priklauso nuo 

"Local Boardų'T energijos ir visų 
paliestųjų susiklausymo. 
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Kaip Vokietija Išleido $20,000,000 
Amerikoj. 

(Tasa iš pereito numerio) V v 

jf. 'Jf * * 

Minėta neva "Darbininku Nacionalė Taikos Tary- 
ba, apart organizavimo streiku amunicijos dirbtu- 
vi.se, atkreipė savo atydą ir j laivų darbininkus. 
Idartt sustabdyti siuntimą amunicijos iš Amerikos 
F.urop. n, tos Tarybos vadai mėgino suorganizuoti 
:itravkus tarp doku ir laivų darbininkų. 

\ ienas iš Rintelcn'o agentų turėjo -pasikalbėjimą 
su prezidentu "International Ix*ig-shonnen's Union' 
i'' su hitais unijos viršininkais. Rintelen (vokiečių 
agentas) sutiko mokėti streikieriams $10.00 j sąvaite 
ui visą laiką. kuomet ji streikuos ir tvirtino, kad 
tain tikslui jis turi $1,035,000.00. Rintelen sukėlimui 
•itreiko išleido $io,ojo, bet streiko sukelti jam visgi 
nepasisekė. 

Gruodžio 28 <1. it> 1 n metų "(žrand Jury" išnešė 
apkaltinimą Rinteleno už 'suokalbį sulaikyti dirbimą, 
transpartaciją ir išvežimą karės reikmenų." Sykiu 
su juo tapo apkaltinti: Lamar, Buchanan, cx-kong- 

j resmanas Fowlerf Martin, Monett ir dar du kiti — 

visi jie gelbėjo minėtai "Darbininkų Taikos Tarybai," 
G r a n d Jury. savu apkaltinime atranda, k;;d 

avo krlminalj suokalbi minėti vyrai vykdė per gim 
<lymą darbininkų prie streikų, per agitaciją laiškais 
c.ikuliorais ir straipsniais la:krašciuose, per .papir- 
kinėjimą darbininkų ir darbininkų vadų. 

Kintclch, Lamar ir Martin tapo teisme atrasti 
kalti ir gegužio d. 1^17 m. tapo nuteisti ant vienų 
jvetų kalėjiman kiekvienas. Apkaltinimas prieš Mo- 

ncit tapo panaikintas, o sulvg kitų "diiury" nesu- 

sitaikė. 

Turėjo Daug Pinigų. 
Toji ''Darbininkų Nacionalė Taikom Taryba," nor.- 

tlk-ka susitvėrusi, matomai neturėjo bėdos su pinigai? 
Vokiškos propagandos tikslams ji žarstė pinigai 
i dešinę ir i karę. Rintclen, kurU pristatinėja ja 
pinigus, gavo pinigus iš Vokietijos per Hamburg- 
.Mncrican Line. Geo. Plochman, iždininkas Trans- 
.\tlantic Trust Co., kur Rintclen taikė savo pinigus 
liudijo, kai! Rintelen turė;. tame banke 508,00 

Fotografiškos kopijos čekių kuriuos Rintclen iš 

rašė ant Transatlantic Trust Co. banko, parodo, ka<' 

Darbininkų Nacicnalė Taikos Taryba nuo pat s'av< 

pradžios iki teismo oiei/ai. vos kelių mėnesių laiku 

išmokėjo sekančias sumas, didesnes negu $ i ,ooo.oc 
(Mažesni išmokėjimai yra apleidžiami): 

Uatardžio 10 d. (1^15 m.) $t,ooo 
Vi I.OOC 

'3 3 500 
17 1,000 
22 2.IOC 
2$ !2,5b; 

Gegužio 3 d « 3.50c 
5 2>OOC 

n 15.00c 
r3 2.00c 

20 1 ,00c 

litrželio \ <4. 70,0.x 
Liepos 14 d 2.50c 

16 10,60c 
30 25,00: 
23 1,00c 

27 20,00c 

31 25,00c 
Rugp. 2 d. 25,ooc 

Po vardu E. V. (jibbcms SeCo., minėtas Rintelcr 

iš;vokėjo laipgi sekančias didesnes sumas: 

MaUiid. 

t ftgUZlO 

Dirželio 

I .;cĮn'» > 

2 z d 3.00c 
X) 6,00c 
-»8 2,5oc 
30 
17 d. -2,50c 
18 t8,oix 
20 

25 
29 

l 

7 
\2 

18 

34 
Jo 

> 

8 

10 

13 

44UO 
',5™ 

•■•••; 
1 jcc 

d 30,000 
-5° 

-'0.00 

-\y>o 
26,50 

..." 5.5o 
.; j/k> 

t.5<* 
3.00c 
7/x)C j 

d. 

I v. iso, kiek susekta ir žinoma, Rintclcn išlcifh 

vokiškai agitacijai ir streiku sukėlimui S j.o8,o:jo.oc j 
Bet už tą milžinišką sumą, ačiū imcrikcnų susipn 
timuiį jis nedaug ką gavo. laikas nuo laiko jai 
pasisekdavo rkimšti nekuriu,..'.c 1 a k< Paščiuos e vien-; 
k'ti -straipsni su užsipuldinėjimais ant Prezidento 

\Vilsono. Vyrai, kuriuos Rintelcn nusamdė s t reik r 

i.ukėlimui, tankiausiai apsukdavo- ir pat j Kinteleną. 

Vokiškos Intrigos Kongrese. 

X cį'asiganėdindama intrigomis tarp darbininkų. 
\ okietijos valdžia mėgino siekti daug augšeiau — 

j .'c paties Suvienytu Valstijų kongreso. 

Vokietija ir.anė padaryti spaudimą ir įtekmę aut 

n kurių kongre.v- narių. Kongrese tarp šimtu jo 
r.p.rių visados atsiranda pigiu politikierių, kurių nuo- 

r onę galima pakreipti vienon ar kiton pusėn. Vokie- 

tis sumanė tokius kongresmanus patraukti savo 

pusėn. 

i 1'o tikslo atsiekimui ji pasinaudoja amerikoniškais 
vokiečiais balsuotojais ir jų pritarėjais. Amerikoj yra 
milžiniška organizacija vardu Nbkiečių Tautiškas 

Susivienijimas Amerikoje, panašus į Lietuvių Susi- 
vienijimą Amerikoj. Ji* turi keletą milijonų narių 
ir manė sutraukti visus Amerikoj esančius vokiečius 

j stipru politišką kuną ir panaudoti jo balsus, kuomet 
bti> reikalas, Vokiškos politikos naudai. 

I'o to, kaip karė prasidėjo 1914 metais, žymus 
amerikoniški vokiečiai suorganizavo ir rėmė dar ir 
kitas vokiškas draugijas, kurių tikslu buvo daryti 
Įtekmę aut kongreso narių, idant jie laikytųsi pro- 
vokiškos politikos. 

Viena iš tokių organizacijų buvo taip" vadinama 
A m e r i c a n H 111 b a r g o C o 11 f e rence. J i susi- 
tvėrė tuo tikslu, idant sulaikyti iš vežinų iš Amerikos 
ginklų ir amunicijos talkininkams. Kad ji buvo svar- 

bus įrankis Vokietijos valdžios ir kad ji gal g'avo 
ir pinigų iš Berlino, apie tai liudija sekantis teleg- 
ramas, kuri išsiuntė vokiškas ambasadorius von 

licrnstoi f rugsėjo 15 i<;i6 m. Vokietijos užrube/.io 
.■fisui l.erline: 

"i h c E m b ;i r g o L o n t c r c 11 c e *** — 

telegrafavo von Bernstorf — rengiasi ]*ra<Jėti 
smarkią kampaniją, idant gauti didumą balsu 
abiejų-j-sc kongreso butuose, kurie butu prielankus 
Vokietijai ir (ji) prašo tolimesnės paramos. Kad 
męs (suprask: ambasada) susikompromituotum 
— tokios galimybės nėra. Meldžiu atsakyti tele- 

grafu." 

Šita iv m b a r g o C o 11 11 r c 11 c c išsiuntinėjo bal 
uotojams daugiatts penkių milijonų kopijų telegra 

.nu, kuriuose reikalauta nuo kongreso, kad užginti 
imunicijos ir ginklu išsiuntimą iš Amerikos. Tai}.-; 
nustatyta <Jena ir kuomet ji atėjo, tai 250.000 visai 
vienodo tiirinio telegramų suplaukė \Vashingto<n. 1 

iš Įvairių Amerikos kraštų reikalaujant nuo kongreso 
tokio įstatymo. Vienoj tik Cbicagoj minėta organi- 
zacijų u/.mokėjo telegrafiškoms kompanijoms $20,000 
už juinėtų telegramų persiuntimą j \\'asbingtoną. 
Apart to, sita R m b a r g^o C o n f e re u c e išplatino 
didelį* daugybę pamfletų ir cirkuliorių, kuriuose rei- 
kalauta itžginimo siųsti Europon amuniciją ir smerk- 
ia Amerikos amunicijos dirbėjus. 

iš kur šliu pro-vokišk'a organizacija ė:nė pungus 
okiai savo propagandai? Jos viršininkai tvirtino, kad 

;są pinigus mažomis aukomis sudeda darbininkai ir 

isi. kurie yra karei priešingi. Vienok šios organi- 
acijos užgriebtos knygos parodė, kad nuo liejx>s mė- 

icsio i<ji6 metų iki birželiu mėnesio 1917 metų ji 
turėjo 1557,000 surinkta tik sumomis nuo S400 iki 
S 1,000. Toki'as aukas paprastai davė žymus ame- 

rikoniški vokiečiai iš N'c\v Yonko, Cbicagos, (Jincin- 
nati ir Detroit. Viena auka 85,000 buvo duota vieno 
banko iš Xe\v Yorko. 

I ; 

Kmbairgo C 011 f ore nc c organizacija, ma- 

tomai gerai tarnavo vokiečių valdžiai, nes vokiškas 
ambasadorius von Bernstorf, savo telegramų j Befli- 

iuį, prašo dar $50,000.00 šitai ar kitai panašiai orga- 
nizacijai. kurios tikslu yra priversti Amerikos kong- 
resą eiti sulyg vokiškos politikos. Savo tclegramc 
von Bernstorf taip praneša savo valdžiai Berline: 

''Aš meldžiu suteikti man teisę išmokėti iki 

$50,000. idant kaip ir pirmesniuose atsitikimuose 

padaryti įtekmę ant kongreso per jums žinomą 
organizaciją, kas gal galės užkirsti kelią karei 

ltarp Amerikos ,r Vokietijos]. 
"Tuo tarpu aš pradedu veikti toje linkmėje. 
"Akyvaizdoje viršminėtų aplinkybių viešas ot'i- 

cialis Vokietijos paskelbimas prielankus Airijai 
yra labai pageidaujamas, idant g. 'ti paramą 

I 
airiu įtekmės čia [Amerikoje]." 

Vokiškas ambasadorius YYashingtone, kaip mato- 

I me, pataria savo valdžiai duoti kokį nors priž'adą 
Airijai, idant tuomt sukelti Amerikos airius prieš 
Angliją ir talkininkus ir pritraukti juos Vokietijos, 
pusėn. 

Toliaus. \ okietija nesidrovėjo net ir pinigais pa- 
>irkti nekuriu kongreso nariu, idant jie kongrese 
iarbuotusi Vokietijos naudai ir užgirtų kongrese 
okias rezoliucijas. kurios 'kenktų prezidentui \Vilso- 
lui vedime jo dideliu ginčių su Vokietija dclei suš- 

narinu veiklumo. 

Sulyg liudijimo Meloy, Franz von Kintelen prista- 
tė pinigų Lairar'ui, idant papirkti kongresmanus. 
l'apo priparodyta, kad kongresmanas 'Buchanan ir 

ex-kongresmanas Finvler priėmė pinigų papirkimu' 
kongreso. Apie tai, apart Meloy, liudijo ir kiti liu- 

dininkai. 

Apie lai. kaip Vokietija per von Riuteleną ir kitus 
savo agentu- mėgino įvelti Ameriką karėn su Mexi- 
Va. idant tuo 1/udu laikyti Ameriką tiuošaiiai nuo 

liuropos. pamatysime sekančiame uumeryj 

( Mus daugiaus). 
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Ar Garu, Ar Ugnimi? 
Dvare kūlė kviečius. Prie su- 

krautu lauke kviečių atvežė dvi 
mašinas: kuliamąja ir garinę. 
Sujungė jiedvi ilgais, plačiais dil- 
iais, užkure garinę krernj, ir 

pradajo suktis ratai, dvalakuoti 
mašinos. Metė vyrai j kuliamįjjj, 
pėdus, o ji tuos pėdus taršė, blai- 
kė, kulė; šiaudai pro kita galą, 
grudai byrėjo iš šonu stačiai į 
maišus. 

Tokios kuliamosios liausiu so- 

džius dar nebuvo turėjęs savo 

artimoj kaimynijoje. Sodžiaus 
vaikai, kurs atspėdamas, kurs ir 
savo darbą pametęs, -bėgo tu ma- 

šinų pažiūrėti. Stasiukas ir Ka- 
lniukas, kaimynų vaikai, irgi susi- 
tarę nubėgo arčiau pažiūrėti, 
kaip tos nematytos mašinos dir- 

Į ba. 

Ilgai vaikštinėjo aplink maši- 
nas: prie garinės pastovėję, eina 
prie kuliamosios; pastovėję prie 
kuliamosios, grįžta prie tos ne- 

paprastosios painios krosnies. 
Mato. kaip viskas juda, kaip ra- 

tai račiukai sukinėjasi, tik kaip 
čia viskas eina — negal suvokti. 
Pati kuliamoji nebūtų tokia pai- 
ni, ji panaši j paparastąją, koki? 
•amieje matę, .bet ta garinė! čia 

nieko nesupaisysi. 
— Man rodosi, kad čia ugnis 

viską varo, — tarė Stasiukas. 

t.) man, kad garas'. — prieš- 
ai*;; vo Kaziukas. 

ūmo ir susiginčijo. .Stasiukas 
akč. kad be ugnies masina nė 

('pasijudintu; Kaziukas, — kad 
j e garo nė vienas ratas nepa- 
sisukttj. 

Norėjo pasiklausti meisterio, 
!<tir.> aplink katilą sukinėjosi, tik 
pabijojo — ir taip jau buvo stt- 

'laris, kad perarti eina. 

Begrįždami narnoj sutarė pa- 
klausti Stasiuko, brolio Petro, 
studento. Ji matė kartą kažin 
kukią masiną bepaišantj, tai gal 
ir apie šitą išmano. 

Surado Petrą sode 'beskaitant] 
ir paklausė: taip ir taip, buvę 
pažiūrėti, kaip dvaro kviečius 

kulia, ir susiginčiję, kaip tenai 
yra: ar mašinos u{ tim varomos, 
ar garu? Keno esanti teisybė? 

l'etras nusijuokė ir sako: 
— Žinote ką? Man rodos, kad 

nei vienas, nei antras gerai ne- 

žinota. ką tenai ugnis daro ir 

kį garas. 
— Kac\ labai painu, — lyg 

teisinosi Stasiukas. 
• — Painu, tai painu, —• tarė 

Petras. — Jei nurita, rytoj visi 
trys nueisim prie mašinos, tai 
gal kaip nors ir supaisysim. O 
dabar sėskitės čionai greta, pa- 
sikalbėsim šiek tiek apie tą ugnj 
ir garą, tai rytoj lengviau supra- 
sita. kaip kas tenai veikia. 

> aikai nudžiugę klektclėjo čia 
pa: ant žoiės ir laukia, ką Pe- 
tras nupasakos. 

l'ctras paklausė: ar malę juo- 
du, kai uždengtame katile bulves 
šutina; kas darosi, kai bulvėd 
smarkiai verda? 

Pasisakė abudu matr, kaip dan- 
ktis šokinėja, kaip kaskart, kai 
danktis pašoksta, garo punduliai 
verčiasi iš puodo. 

— Ar nebandėte katras dank- 
čio dar akmeniu prislėgti? — pa- 
klausė l'ctras. 

— Aš nebandžiau, — ateakč 
Kaziukas, — tik man rodosi, ir 
akmeni pakeltų, o iš katilo išsi- 
veržtų ; taip tas garas kartais 

smarkauja. 
— Teisybe sakai, — pritarė 

Petras, — garas daug pajėgia. 
Ir ta jėga galima pakinkyti, ga- 
lima Įtaisyti taip. kad garas dar- 
bų dirbtų, sakysim — ratą koki 
s ,ktų. 

— C) kaip jj gali priversti dir'>- 
ti ? — nustebo Ka '.iukas. 

— Kad ir tap, kaip tu sakei: 

gali padėti ant "katilo dugno 
akmeni — ir tegul kilnoja. Bene 
tai ne darbas? — paklausė Pe- 

tras. 
— Teisybė, kad darbas. — su- 

tiko Kaziukas. 
—- Taip pat galima priversti 

ir naudingas darbas dirbti, — 

aiškino toliau 'Petras. — Fabri- 
kuose garas mašinas varo, gele- 
žinkeliu traukinius traukia, na, 

ir vakar kur matėte, tas pats 
garas kuliamąją mašiną varo. 

Paprastai štai kaip garą pakinko. 

Čia, pasidėjęs ant knygų skly- 
pelį popierių, Petrai čmė paišyti 
ir kurtu pasakoti: 

— {taiso geležinį sandaru ka- 
tilu vandeniui kaitinti, iš to ka- 

Įtilo garą leidžia j kitą katiluką, 
(panašų j muštuvj sviestui mušti, 
taip pat sandarų. Tame katiliu- 
:iyje, kaip muštuvyje, Įtaisytas 
viduj šen ir ten pastumiamas 
danktelis o prie to danktelio 
kotelis, kurs išlenda pro vieną 
IcatLlėlio dugną. 

— J katilėlį-muštuvj garas lei- 
džiamas pro tam takrą prietaisą 
dviem takais tai Į vieną, tai 
< kitą galą. Taigi paleistas i pir- 
mąjį galą, garas stumia danktelį 
j antrąjj; paleistas i antrąjį; stu- 

mia denktelį atyal į pirmąjį. Ir 

taip stunvio ji br paliovos šen ir 

ten, iki to reikia. 
— Danktelis stumdo kotelį, o 

tą kotelį prijungia prie rato. He- 

Icaisiojamas šen ir ten, koteli? 
ir suka ratą. 

— Tą ratą sujungia diržu su 

mažinus ratu, ir tuo budu tas 

pats įdaras suka ir mašinos ratą. 
Ir mašina dirba. 

-r- štai ir viskas. Rytoj nuėję 
i dvarą tą visą Įtaisymą apžiū- 
rėsim ir tuomet suprasite. 

Vaikai nubėgo sau šokinėdami, 
savo ginčą visai užmirši,'. Tik 

sušvilpė dvaro mašina — ir abu- 
du, kaip susitariusiu, sustojo prirį 
vienas antrą. 

— Ar nesakiau, kad garas ma- 

šiną varo? — tarč Kaziukas. 
— O garą kas varo, ar nc u.ų- 

nis? — atsikirto Stasiukas. 
Tik juodu buvo draugu ir po 

kelių žodžiu susitarė palaukti, 
ką rytoj Petras pasakys, ir nu- 

bėgo toliau. 
* * 

(Sulaukę rytojau?, kaip buvo 

susitarę, visi trys nukeliavo prjc 
I dvaro kuliamosios. 

j Petras išsitraukė popierio la- 

I pą, skersai ir išilgai pribraižytą. 
ir sako: 

— Aš čionai turiu visą j lianą 
tos mašinos. Vakar pavakare bu- 
vau nonai atėjus ir gerai įsi- 
žiurėjys. Mat, mašina mašinai 
nelygu: tas pats daiktas vienur 

šiaip, lcitur kiek kitaip padary- 
tas: vienur čia, kitur kitoj vietoj 
pritaikintas. Dėkite, atneškite 
čionai keletą pėdu: sudėsim ant 

vienas kite. tai bus mušu stalas. 
Išsitiesini ant jo savo plianą, tai 

į galėsim geriau viską matyti — ir 

mašiną ir plianą. 
j Vaikai umai sumetė keletą pė- 
Į dų vienas ant kito. 

Petras, pasitiesęs plianą ant pė- 
du ir. rodydamas į mašiną ir i 
plianą, ėmė aiškinti. 

— Čia, — sako, — šalia tur 

būti katilas (ji* čionai nenupieš- 

Komentarai. 

Prūsų Lietuvio PažvaLga. 
Kaipo Prūsų Lietuviui., man. j 

žinoma, rupi gerovė ir interesai 
manu gimtinio krašto. Todėl : 

lai 'bus ir man leista išreikšti Į 
savo nuomonę kaslink Lietuvos į 
ateities. 

Su Lietuvos ateitim yra trįs. 
ar net keturios galimybės: i) 
Lietuva liktu po Vokietija; j); 
Lietuva liktu po Rusija: 3) Lie-j 
tu va butu prie Lenkijos priskir- j 
ta ir 4) Lietuva butu pilnai ne-j 
prigulminga ir savistovi. 

Pora žodžių apie tai iš Prūsų Į 
Lietuvio atžvilgio. 

P i r nla s.—Jeigu Prūsų Lietu- 
va liksis po karės, kaip ir prieš 
karę, dalimi Vokietijos, tai jos 
gyventojų likimas bus nepavy- 
dėtinas. Jau nekalbant apie tai,, 
kad tautinis Prūsų lietuvių ju-J 

8k$>), kur *n,denj kaitina; jis 
nepanašus verdamuosius ka- 
tilus, 'net jį tuo paūu oidu va- 

dina. Is katilo eina štai tokia 
rankovė, pro ją iš katilu eina 
garas pirma i skrynelę, kur ant 

plano raidė D, o iš tenai i muš*' 
tuvėlj c. 

— Įsiveržęs takeliu, paženklin- 
tu raidėmis de ar fg, garas stu-j 
mia danktelį K j kitą galą. Muš-! 
tuvėlio kotas tuojau pastumia ran- 

kenėlę ir pasuka ratą. 
Kartu pasisuka ir ratelis ir 

.stiebeliu s pastumia iemyn skrv- 

Inelę S. Ta skrynelė shvo apatiniu 
kraštu pridengia takeli f ar d, 
atidaro takelį d ar f ir įleidžia 
garo į kitą muštuvėlio galą. Tas 

garas varo danktelį atgal, ir to-1 
liau pasuka ratą, o ratas ranke- 
nėle s atstumia skrynele S į se- 

nąją vietą. Vėl garas gauna Įeiti 
lakeliu fg ar de ir viskas atsikar- 
toja, kaip ir pirma. Tai štai ko-1 
kiu hudu garas tnašinos ratą su- 

ka. Šis ratas sujungtas- diržu su 

kuliamosios ratu ir tokiu budai 
hmka ir kuliamąją mašiną. 

| — O kur dingsta garas iš niuš- 
Į tuvelto. — paklausė abudu vai- 
ku kariu. 

Heje, — atsiminė Petras. 
— Garas is muštuvėjio išeina 

į l>ei skrynelę S štai kaip: kai 

skrynelė S leidžia j;arą is katilo 

j takeliu dc, tai priima jį iš l ito 

Irnuštuvėlio galo per takelį fįj; 
kai leidžia takeliu fg, tai priima 
per de ir paleidžia tuojau į orį 

per tani tikrą takelį, kurs ant 

piar.j neparodytas. 
Vaikai dar kart* apžiurėjo ga- 

rint; mašiną, rodydami vienas ki- 
tam kur katilas, kur muštuvėlis 
iki viską gerai permanė. 

Tai mat. ką garas daro: 
—• tjrė Kaziukas. 

—. (;aras iš katilo eina. o ka 

įtilą ugnis kaitina. Tai viską ug- 
nis čia padaro. — atkirto Stasiu- 

| kas. 
— Bet varu garas! 

O garą ugnis padaro! 
| —- Tokia pat mašina ir vago- 
; mis geležinkeliu traukia. — pri- 
| ėjys prie vaiku t;irė Petras. — 

i tik anoji, sukdama savu ratus, 

i tais ratais ir pati važiuoja ir visa 
I traukinį traukia Anos darbas 
sunkesnis, del to ir daroma ji 

j didesne ir tvirtesnė. Kai busite 

Į kada geležinkelio stotyje, gerai 
Įsižiūrėkite, kaip ten kas itasyta. 

— Dabar jau mudu suprasiva. 
i kaip ten kas yra. — atsiliepė 
Į Kaziukas. — Jau žinovą, kaip 
garas mašinos ratus suka. 

j — O garą ugnis padaru, — 

j pridūrė Stasiukas. 
Į — Taip taip, — baigė kalba 
Petras: —■ ugnis padaro garą. 
o garas mašiną varo. 

Ir nuėjo Petras su vaikais na- 

į mo, bepasakodamas, kokiu dar 
! painesnių mašinų matę:;. 

, dėjimas turės buti užsmaugtas 
' ir ekonomišku žvilgsniu jų pado 
jnnas bus nepakenčiamas. Jo 
gyventojai bus apkrauti kuosun 
kiausiais mokesčiais, kad Vokie 

tijos karės skolas atmokėjus 
l.iv kcsčiai. kurie Mrusų l.ietuvo 
ir prieš karę buvo sunkus, pi 
karės bus tiesiog nepakeliami 
kuomet prisidės dar kelios de 
šimts milijardų doliarių nauji 
karės vedimui užtrauktų skolų 
Tokiose išlygose industrija ne 

galės lengvai Vokietijoj atsi 

griebti ir didelė jos gyventoj*, 
dalis, jų tarpe ir Prūsų Lietu- 
viai, bus priversti kraustytis k tu 

kitur. 
Tas pats butų, jeigu, neduok 

Dieve, ir visa Lietuva pasilikti 
po karės Vokietijos naguose, ko 

joks tikras lietuvis tačiau* net 

leisti nedaleidžia. 
A n t ra s.—Kad Lietuva turė- 

ti] likti po Rusija, t. y. panašiuo- 
se santikiuose, kaip prieš karę— 

i 

i-pic tai taipgi joks lietuvis ne- 

mano. Rusijos betvarkės tysis 
'.aižiausiai dar 25—50 metu. kol 
ji šiaip-taip galutinai nusistovfes, 
jtigu ji \isais galais nesuirs. 

Tai koks lietuviams gali buti iš- 
rokavintas rištis su savu buvusiu 
engėju ir bristi per dabartiniu ir 
busiančiu baisenybių balą? 

T r e c i a s.—Lietuva prie Len- 
kijos? Tu nebus niekados,—jei- 
gu norima, kad tuj dalyj Euro- 
pos butn ramybė. Nuo pačios 
minties buti surištais su Lenkija 
visiems lietuviams—ar jie butų 
Žemaičiai, ar Aukštaičiai, ar Pru- 
sai, ar Dzūkai—visus vidurius 
laukan verčia. Apie šitą gali- 
mybę negalime nei svarstyti, nes 

ji yra absoliutiškai negalima. 
Pasilieka paskutinė, vienintelė 
galimybė. Ir tik ji gali visus 
lietuvius tinkamai ir pilnai už- 

ganėdinti,—tai apskelbimas pil- 
nos Lietuvos neprigulmybės, o 

tas reiškia visos Lietuvos ne- 

prigulmybv. priskiriant prie jos 
ir seniausią Lietuvos dali—'Prū- 
sų Lietuvą. 

Jeigu Mažoji, arba l'rusų Lie- 
tuva, su Karaliaučiaus uostu ir 
Elbingos miestu bu inkorporuo- 
ta į Lietuvos va'stiją, lai jos, 
Prūsų Lietuvos. gyventojai lai- 
mėtu politišką demokratišką lai- 
svu demokratiškoj Lietuvoj res- 

publikoj. o ir ekonominiu žvilg- 
sniu jų padėjimas žymiai pasi- 
gerintų. 

Sujungimas L'rusų Lietuvos su 

Didžiąją Lietuva visais atžvil- 
giais butų naudingas abiejonts 
pusėms. Sakysime, kad ir eko- 
nominiu atžvilgiu, nekalbant jau 
apie politišką, tautini ir kitus at- 

žvilgius. 

Prūsų Lietuvoje yra net per- 
viršis išlavintu Prūsų Lietuvių 
Miklių ir amatninkų. Tonais 
jiems \ra gana ankšta. Susi- 
vienijus su Lietuva, jie galėtų 

; persikelti Didžiojon Lietuvon ii* 
ten rastų gana dirvos savo ta- 

lentams. Didžiosios gi Lietu- 
vos Lietuviai, kurie |h> rusišku 
jungu neturėjo prosus lais at- 

žvilgiai* išsilavinti, galėtų iš jų 
pasimokinti. 

Nors reik pripažinti. kad tiky- 
binis skirtumas tarp šių dviejų 
l.ictuvos dalių, galėtų nesusi- 
į'iatimus iškelti, bet vis-gi šią- 
Jien pa.saulis jau tiek pažangos 
yra ir Lietiniai tolerantijos ke- 
iiu taip smarkiai žengia, kad ti- 

įicyVniai skirtumai tarp Prūsų 
Lietuvių liuteronų ir Didžiosios 
Lietuvos katalikų lengvai duu- 
tųsi suderinti, ypatingai, kuomet 
valstija nuo bažnyčios atskirai 

'laikoma butų. Visi prieš jstaty- 
I mus-lygus yra, be tikybos ir pa- 
Įžvalgų skirtumu. 

Lietuva tuomet lauktų "auk- 
sinė era." Ret kad tas viskas 
Įvyktų, pirmiausiu, svarbiausiu, 
garsiausiu obalsiu visų lietuvių 
privalo buti: "Delenda est Ger- 
ttiania!" [Vokietija privalo buti 
sumušta, sunaikinta). 

D. Sargunas. 

King er da 
RooS 

T. S. Food Admlnistratlon. 
OI' Squire 'Tater 'lovv he ęoin' tn 

be mlghty nigh kinar or de roos" 
'niong gardeli sas* folks \V»» all ? 
kin cut him as a 'tater boilod. baked. 
fried, stewed, cooked wid chcese en 
dey gettln' so dey muk<» Im intcr 
flour: so's we kili "wibstl-t»Ke" him 
fo' wheat flour. He's de "su^-iiUi 
tenest" of all de \ittles, he sc7. 

Dc udder gard?n su^s folks la'; 
lnguns, tomatues, labbage 011 i^nii)!-; 
en snuash don't need to git pecvc I. 
Yausc dey's goin' to be roont ia d 
pot fo' de whole tribe i:< 'v l.is' 
one on 'em can lie'p \vlio.\t cr 
mcat fer de boys dat's doin* dc ftjiU i 11' ovar yander. 

BET POIATOES FIGHT 
Tixey Save "Vhcat. 
tyhgn you eat Tbtatog* 

U-OUI 

^eat 
Bread 

I rj.s. roop APMiNfrsnivATĮOK 



Reik Organizuoti Lietuviškus Pulkus į 
Amerikos Lietuviu Tautinė 

Taryba ir Amerikos Lietuviu 
Taryba, kurios atstovauja tauti- 
ninku ir dešiniąją sriovę, turėjo 
Miva/iavimą ir jame padarė sc- 

k> nCius nutarimus: 
Kadangi Suvienytos Amerikos 

Vatstij>s kariauja prieš Vokieti- 
jos Imperatorišką Valdžią, besi- 

stengiančią pavergti Lietuvą ir 

galutinai viso pasaulio tautas; 

Kadangi Vokietijos Valdžia 
viešai ir nedvejotinai išreiškė no- 

rą pavergti ekonominiai ir val- 

dyti polr'"niai Lietuvą, antme- 

tant j."i kareivijos, muito, pini- 
gines, gelžkeliu sutartis ir Vo- 

kietijos skolas; 
Kadangi lietuvių tauta dauge- 

liuose atvejuose ir seimuose pa- 
rodė, kad lietuvių tautos valia 

yra siekti pilnos politines ir eko- 
nominės nepriklausomybės Lie- 
tuvai ; 

Kadangi Vokietijos Valdžia sa- 

padarytais žygiais mindo lie- 

tuvių tautos valią; 
Kadangi visišką Lietuvai ne- 

priklausomybę užtikrinti tegali 
alijantų pergalė; 

Kadangi tai pergalei atsiekti 

reikalinga v.a visų už laisvę be- 

kovojanėių tautų, taigi ir lietu- 

vių. pajėgų intempimas; 
Kadangi Suvienytos Amerikos 

Valstijos savo pavyzdžiu santi- 
kiuosc su kitomis tautomis duo- 
da vilties materialės ir moralės 

paramos lietuvių kariumenei su- 

organizuoti ir išlaikyti, kuri bu- 
tu panaudota kovai p.-ieš Vokie- 

tiją vi. Lietuvos laisvę, kuri ga- 
lutinai užtvirtintų lietuviu tau- 

tos vienybę su alijantais ir kuri 
butu garantija Lietuvos nepri- 
klausomybei ir laisvei;— 

Taigi Amerikos Lietuviu Ta- 

ryba ir Ameriko;, Lietuvių Tau- 
tinė Ta/yba, išsamiai lietuvhi 

tautos reikalus apsvarsčius, at- 

randa—1 
i. K;» 1 lietu.;r tautos laisvė, 

gyvybe ir Lietuvos valstybės pa- 
malai yra pavojuje; 

Kad Lietuvos laisvę ir gy- 

vybe apginti tėra vienatinis tik- 
i is būdas—organizuota lietuviu 
l.ai iumcnė kovai su Vokietija— 

Taigi abi Taryboj, pilnai savo 

atsakomybę jausdamos prieš lie- 
tuviu tautą ir visą ; asaulį, nu- 

tarė šaukti j Vytauto ir Gedi- 
mino dvasios paveldėjus dirbti 
visu sielos intempimu lietuviu 

kariumenę organizuojant, kas tik 

gali stoti, kaip tik progos bus 
sudaryta, po Amerikos ir Lietu- 
vos vėliavomis Lietuvos laisvę 
vaduoti, už jos garbę ir šviesią 
ateitj kovoti. 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
Amerikos Lietuviu Tautinė 

Taryba, 

Nosų Karininkai. 
Pranas Smilgevičius, buvusis 

"Lietuvos" linotypistas ir Jurgis 
Kapočius—abudu "I ietuvos'' šė- 
rininkai ir skaitytojai ir Dėdės 
■Šamo šrlinus kareiviai, praneša, 
kad jiedu, sykiu su Amerikoniška 
kariumene, yra paskirti važiuoti 

j Sibcriją. 

Mikas Kerbelis, "Lietuvos" 

skaitytojas, jau pasiekė laimin- 

gai Prancūziją. "Siuskite man 

"'Jetuvą" į Prancūziją, nes be 
Lietuvos" *.nan labai nuobodu 

butų,"—rašo Kerbelis. 
♦ * 

Vincas Sarpalius, čikagietis 
kurio laiškus iš Prancūzijos "Lie- 
tu vos'' skaitytojai jau turėjo pro- 
gą skaityti, liko sužeistas rug- 

pjūčio 9 d. Apie tai gavo žinią 
jo brolis, p. Petras Sarpalius. 
Petras mano, kad Vincas, titr- 

bu^/li^gvai sužeistas, nes laišką 
r«»so po trijų dienų ir vyras jau 
išsiilgęs fronto: 'Noriu kuogrei- 
čiausiai grįžti prie savo vyrų"— 
rašo jis savo broliui. 

* * 

Dėlei karės užsidarė malonus 
laikraštukas The Lithua- 

Booster, ėjusis anglų 
kalboje Kingstone, Pa. Jo re- 

daktorius ir leidėjas, p. Tarnas 

šamis, savo beveik locnomis jie- 
gomis leidusis tą laikraštėlį ir 
narsiai kariavusis iki šiolei plunk- 
sna prieš vokiečius, lenkus ir 

į kitu* Lietuvos priešus, dabar ei- 
i;i IX-dės Šamo kariumenėn, 
,'Lant plunksnį pamainius kar- 

du. 
* * 

GAR M IHITJ 
U įAS/E. 

Oficialiuose valdžios praneši- 
muose. išleistuose Amerikos Ka- 
rės Departamento \Vashingtone 
randame sekančias lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

Patėmijimas. Imame tik 
taa pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo liefuviškos. Todėl 
yra svarbu, kad lietuviai pasto- 
janti j kariumenę, pasiduotų sa- 
vo tikrai skambančiomis lietuviš- 
kom i :i pravardėmis, Tie, kurie pa- 
siduoda kariumenėj, arba .laike 
registracijos savo pravardes su 

'Vki," arba su "\vicz," ant galo, 
yra panašus i lenkus ir jų męs 
negalimo nuo lenku atskirti; todėl 
tankiausiai tokių ir nepaduodame. 
Lietuviai privalo savo pravardes 
laike užsiregistravimo, nrba jau ir 

kar:umen.ėj paduoti vieton "ski" 
— "skas," vieton "v.icz" — '-vi- 
čius," pavyzdžiui: vieton "Rut- 
kowski" privalo paduoti "Rutkaus- 
kus," vieton "Jacewicz" — "Ja- 
cevic'iUS." Tuomet bus lengva juos 
p.ižlnti. 

S u rašuose rugsėjo 9 
(i i e n ą: 

William Alicas, iš Xc\v York 
\". Y..—užmuštas mūšyje. 

Jonas Ambrozevičius, iš Schc- 
neetadv, X. Y.,—mirė nuo žaiz- 
dų. 

John C. Komas, iš Octroit, 
Mich.,—mirė nuo žaizdų. 

Josef Karecki (lenkas ?), iš 
Kauno, Rus. Lietuvoj,—sunkiai 
sužeistas. 

Pranas Jonas Bernas, iš Einu 
ra, 'X. Y.,—dingęs laike mūšio 

Kaip "Demokratingri" 
Renkamos Dabar Trem- 

tinių Tarybos. 
Ši ii metu sausio 28 dieną buvo 

usauktas Varonežo tremtinių su- 

i rinkimas išrinkti vietiniai lietuvių 
tremtinių tarybai. Vadinamoji lai- 
kinoji \ aronežo lietuvių tremtinių 
taryba, kviesdama šj susirinkimą, 
^siuntinėjo lietuvių partijoms, tarp 
kitų ir Tautos Pažangos Voronežo 
Kuopai, toki pranešimą, pažymė- 
tą 1918 m. sausio 24 d., \o. 35: 

— Voronežo Tautos Pažangos 
partijos Komitetui. Pranešimas. 
Šiuo pranešame, kad 1918 m. sau- 

io 28 d. 3 vai. po pietų Liaudies 
Orgaiiizaijų Namtfose Laikinoji 
Tremtinių Taryba šaukia Yisuotin' 
\' roncžc Tremtinių susirinkimą, 
kuriame bus duota Laikinosios 
Tremtinių Tarybos veikimo apys- 
kaita ir renkama nuolatinė Trem- 
tiniu Taryba. Ka", geriau atvaiz- 
dinus ir patenkinus Tremtinius, 
rinkimai bus proporcijonahts — 

-įrašais. Sąrašai galima itcikli nc 

irėliau, kaip iki .sausio 27 d. 2 vai. 

po piety Laikinosios Tremtiniu 
Tarybos Prczidijumui. l»e to, tu- 

finie pranešti, kad kadangi pinigai 
gaunami iŠ visos Rusijos Tremtiniu 
Sąjungos Centrinės Tarybos ir 
duodami tik toms vietų tarybom., 
kurios pripažįsta 2-jo Visos Ru- 
sijos Tremtiniu SuvažK/imo nu- 

tarimus, taip kad ir sąrašai gali 
būti Įteikti tik tu sriovių ar parti- 
jų, kurios pripažįsta tuos nutari- 
mus L. V. I.. T. T. Pirmininkai 
J. Statkcričuis, sekretorius J. Balt- 
rušaitis. 

Iš kur paėmė Laik. Voroneže 
Lietuvių Tremtinių Taryba tok: 
įstatymą, kad pinigai duodami tik 
toms vietų taryboms, kurios pripa- 
žįsta 2-jo visos Rusijos tremtimi; 
suvažiavimo nutarimus, ji nepasa- 
ko, nes tokio įstatymo ir nė.a 

Tad, norėdama paremti savo su- 

galvotą [statymą ir pateisinti save 

pasielgimą, sako jog, girdi, trem- 

tiniams šelpti .pinigai esą gauna- 
mi iš Visos Rusų Tremtinių Są- 
jungos Centro Tarybos. O ta Cen- 
tro Taryba yra vadinamojo 2-jo 
tremtinių suvažiavimo išrinkta— 
tai kaip gi ji duos pinigus tokioms 
vietų taryboms, kurios to suvažia- 
vimo nutanmii nepripažįsta! Ir 

5 Ikrai taip galima hutu galvoti, i 
• e:, u tikrai taijj butu. liet i> kur 

gi ima pinigus ta bolševiku cent- 

rinė tremtinių taryba? Ar ne iš 

valstybės ižd •? C) į valstybės iždą 
kas sumoka pinigus? Ar vieni tik 
bolševikai? .vr ne visi žmonės. 
/.:no tai ir vadinamoji Laikinoji 
\ ■ ronežo Lietuviu Tremtinių Ta- 

ryba. liet jai tupėjo kas kita. j: 
nori palaužti Voronežo lietuvius 
tremtinius po savo ranka; ji nori. 
kad tik bolševikai (socialistai de- 
mokratai ir socialistai liaudinin- 
kai). niekieno nekliudomi, viešpa- 
tautų; jie nenori, kad ne jų par- 
tijos žmonės kištųsi ir Į tremtinių j 

[reikalus ir kontroliuotų jų darbus 
ir tremtinių reikalams gaunamas 
ir jų nuožiūra leidžiamas lėšas. 

l'et, kad nebūtų aiškiai matyti 
tokio jų noro vieniems viešpatauti, 
jie j ieško būdų savo grobonių 
norams paslėpti. Tam tikslui jie 
dedasi dideliais demokratais ir 
skelbia, kad rinkiniai busią pro- 
porcingi, vadinas, kad kiekviena 

partija ar kuopa žmonių gali siū- 

lyti savo kandidatų Į busimąją 
nuolatinę tarybą ir tiek iš tų siū- 
lomųjų kandidatų pateks Į tarybą 
nariais, kiek balsų bus gavęs kan- 

didatų sąrašas, palyginti su kitų 
burių sąrašų gautųjų balsų skai- 

čiumi. Tai demokratinga. tai tuo 

pamatymu atrodo, jog jie tiktai 
atiduoda tremtinių šelpimo reikalą 
j pačių termtinių rankas. Jie tiki- 
si. kad tekiu budu iie apdumsią 
įmonėms akis; tikisi, kad liaudis 
nesuvoksianti jų pinklių. Todėl 
rrcta dcmok ratingoj o proporcingo 
rinkimų budo jie stato aną sąlygą 
kad savo kandidatų sąrašus ga- 
linčios duoti balsuoti tik tos par- 
tijos, kurios pripažįsta vadinamoje 
Antrojo Rusų tremtinių suvažiavi 
no nutarimus. Tuo nematomai 

jie atstumia nuo dalyvavimo rin- 
kimuose visus ne savo sr -vės žmo- 

ics ir priverčia balsuoti tik už 

savuosius. Nes juk chuguma trem- 

tinių nepriklauso prie jokios par- 
ijos. Esant daug ir Įvairių kryps 

nių sąrašų, jie galėtų balsu -'i u> 

tokj, kurs kam geriau 'flatinka. 
arba galėtų sudaryti net savo ą- 

rašą. O to musų "demokratingifeji** 
tremtinių ."globėjai" bijo. ri'u jie 
elgiasi lygiai taip pat, kaip ii 
aname garsinamajame antrajame 
Rusų tremtinių suvažiavime. Vis' 

juk gerai žino, jog j tą suvažiavi-, 
mą nebuvo jokių tremtinių rinki- 
mų, tik buvo sukviesti bolševikams 
tinkami žmonės. 

Visa tai apsvarsčiusi Tauta? 
Pažangos Partijos Voronežo Kuo- 

pa, paaiškinti žmonėms daromcy., 
sioms pinklėms, nutarė ir paskelbt 
susirinkime toki pranešimą, kur; 
paskaitė Kuopos jgaliotasi: L 
Noreika: 

— Tautos Pažangos Partija. 
Voronežo Kuopos paraudimas de 
Voronežo Tremtinių Tarybos rin 
kinui 1918 111. sausio 28 d. 

— Vadinamoji Laikinoji \ ;.ro 

nežo Tremtinių Taryba, >aukdam« 
šį Voronežo tremtiniu visuotiną 
susirinkimą^ išsn ritinėje partijom? 
pranešimus, kad 1918 m. sausii 
28 d. Voronežo lietuvių tremtinu 
susirinkime bus renkama nuolat, 
nė Voronežo tremtinių Taryba, i. 

nurodė, kad rinkimai busią propov 
cingi. Iš to galėtų ipasirv-dyti, j-■; 
tiems žmonėms, kurie saukė š 

susirinkimą, tikrai rupi tremtinu 
reikalai, nes juk juo daugiau i- 

juo įvairesnių krypsnių ir nuomo- 

nių žmonių galėtų d'alyvauti tary- 
bos rinkimuose ir savo išmanymu 
ir patyrimu padėti dideliam nete- 

kusių tėvynės tremtinių šelpinu 
darbui, juo tie reikalai gcietų but' 

geriau aprūpinti. Bet kviesclanv' 
įvairi ii partijų žmones į sį susi \ 

rinkimą, kvietėjai, norėdomi viem; i 
vieni paglemžt j savo rankas visa; 
tremtinių šelpimo lėšas ir darbą 
pasistengė iš anksto užkelti kitom.- 

partijomis tokius vartus, pro ku- 
riuos jos negalėtų Įeiti, patekti įl 
tarybą ir neleist jiems elgtis ten 

kaip tinkamiems: jie norintiesiems 
dalyvauti rinkimuose pastatė są- 

lygas, kad tarybos kandidatų są- 
rašus gali duoti bfalsuoti tik t'»s 

partijos, kurios pripažįsta antrojo Į 
Rusų tremtinių suvažiavimo nu- 

tarimus. Taip darydami jie žino, 
jog, be jų pačių, nė viena -partija 
negali pripažinti tremtinių suvažia-' 
vimu tokio suvažiavimo, kuriame 

dalyvavo ne tremtinių rinktieji ir 

pasiųstieji delegatai, bet bolševiku 
sukviestieji, tik jiems patiems tin- 
kami žmonės, nei tai, ką jie nu- 

tarė, tremtinių nutarimais. 

Todėl Tauto.'. Pažango/ I 'ar- 
ti j \ orui ii •':•> Kuopa, ; visa tai 
atsižimvd.m-.a i)' nenorėdama klai- 
dinti nelaim u ir vargu kankina- 
mu tremtinių, kad jiems neišro- 
lytų, j ,4' Partija pripa.'.i-ta ir re- 

nia ano vadinanujo tre tiniii su- 

,*a/.iavi;no nutarimu:', \ 01 '.cžo 

lietuvių Tremtiniu darybom r'.n- 

kiniuose, kaipo partija, ^daly- 
vauja ir kandidatų .sąrašu nesiūlo. 

Panašiai pasielgė ir Krikšč. l)e- 
mokratų Partijos Kuopa, praneš- 
dama, krul ir ji rinkiniuose nedaly- 
vauja ir savu sąrašo nesiūlo, pa- 
likdama teisės savo nariam- bal- 
suoti ir elgtis susiiiiikin.c savo 

nuožiūra. 
Susidarius toki m> sąlygoms, Į 

tremtinių tarybą būvu išrinkti lik 
tai socialistų liaudininkų 1 inter- 

nacionalistų) ir socialdemokratų 
(bolševikų) žmonės. 

Nusilpnėję žmones 
reikalauja sustiprinimo pirma negu 
nesveikata juos visai apvaldo ir pir- 
ma negu visokia pagelia buva pcr- 
veli. Jio reikalauja tokio sustiprin- 
tojo, kuris sustiprintu visą kuuą. 
Nedaryk išmėginimu. Niekuomet 
nesigailėsi, pareikalavęs 

Severais 
Balsam of Life 
(Severos Gyvasties Balsarr.o). Jis 
yra žinomas kaipo geras stiprinan- 
tis ir taisantis vaistas besigydant 
nuo kietų viduriu, nevirškinimo, 
drugio, abelno nesveikumo ir kepe- 
ny ]i?iį. Mes patariame jį visiems, 
ypatyngai' gi seniams ir silpniems. 
Pamėgink. Kaina 85 centai, gau- 
namas visose aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 
C EDA R RAPIDS, K>WA 

wr»w 

Ji 
Tel. Y A R C G 1332 

f 5 E SS 

jUctuvJc gydytojas 
3259 So. Haistcd St., 

Gydo visokias Ilgas 
vyry. Specialiai g 

trtfclseiirjusiac 
HjfRB 

Ir Chirurgą' 
Chlcayo, Iii 

notarių, vaikt 
rdo limpančia* 

Ir paslapilt'gaj eyn 

j F. P. 8RADCHUUS 
\L A W Y E R 

Lietuvis Advakatas 
! 50 W. Mciroe St. Cor. Ciark 
j Roorr, 1207 

Telcphone Central 220 
! Gyv. 3112 l'alcied St. arti 31 3t. j Phone Yartls 2390 Chicagb, Iii 

TdR. O. C. liEiNEl] ] DENTiSTAS į! į OFISAS: Kai^p. 31 ir So. HalstedSt. įj s (Byvcn mas virš 4plio!:os i. CHIGiGO. »A' 

JOSEPH A, AMBROSIUS 
■» UETUVIS ADVOKATAS ® 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: .. 

69 W. NYashington Street 
Rooms 1008-1009, Tel. Central 2579 

3214 So. Halsttd St., 7?!. Yards 7271 
• .CHICAGO, ILL/tf"" c 

T»leph*M Ytf6 1134 

Dr. P. G- Wiegner 
PrlioclBio valso Jos: nuo 0 Iki 1211 ryt* 

Ir nu# 7 iki 9 vakarą 

3325 S. Halsted St. Chicaeo, Iii. 

BUK ŠOFERIU. 

li}. Niekvomct nebuvo toks did'e- j Laikas yra gauti st.ii tinkamą vir 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimą 
kio< vienair. pabaigusiam kursus 
nufe.; mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmjs siste- 
momis—nuoseklus pažinimas ir 
praktika vnilnojime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamietą ir suteiks tin- 1 

kamus patarimus ir nurodymus, 
^usų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikrinamo tamistai kad tuoj aus ' 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai bursai. Visas kursas 
$25.00. Fedoral Ass'n of Auto i 
Snglneers, 1214-16 Jackson BId 
(Inc.) 

Dr. K. DrauGelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Pliene Orovri 5052 

Cii ca?o I 

Grusk'i.unai iu mouį Fa1. Ctosiziit 
Vai.: 3—I PO plot liitaK n| dliaą 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

Ir—— 

Chirurgas 
Gyvenimas: 

731 W. 18th St., netoli HilsttdSt 
OHm>: 

1900 S. Halsted St., kampai 19to« 

į Amerikos Lietuvių Mokykla 
Mokinama;. angliškos ir lletuvld- 

koB kalbų f aritmetikos, knygvedy 
Bt§B, stenografijos, typevvriting 
pirklyboa teisių', Suv. Valst. i3tori 
Jos; abelnoB istorijos, geogrufijo 
politikinfis ekonomijos, uiiiotystėi 
dalliarašystSs. 

Mokinimo valandos: km o 8 ryti 
Iki & po pietų: vak. smo 7:39 ik' 
P;S6 «' 
8106 Bo.: Halated 8t., Cklcagcr, UI. 

IDr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

3315 S). Halstad SI Chicato, UI. 
Tcl. Boulevard 7179 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S.Halsted St. 

Praridrda 7 valandą kas vakaru. 

Subatomi ir nediliomi 2 va', po pietį). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokestis 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui liuosolaiko 

'o <****) 
WAR SAVINGS STAMPC 

ISSUED BY TIIE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

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

Jus galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų pačtcrius, bankierius, arba Isikrattis ir daugelis agcn 
'turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOSI 

Tai yra Jusu Priederme! Tuomi Sučėtdysit 
Gyvastis! Tuomi Laimes šia Karę! 

PaUukimas Nužudo 7,000 Kas Metas. 
Septyni tūkstančiai ypatg kas meta* yra mistiuncnii šalin — laidojimo 

paliudijimas bi:na p:i.:eiikli:Uas "Patrūkimas" Kodėl? Todėl, kad nelaimingi 
nepaisė -.r.v-', arba tik užgautas viltas dabojo, nepaisant prie- 
žastie-. K) Jus darote? Ar i"' J u* nepaisote savęs, dėvint "truss", lanki, 
ar kaip Jus tj nepavadintumėte? Geri ausis "truss" via 'ik retai reias 
u yra tik blogas griūvančiai sienai ramstis ir nep<tlima daugiau tikėtis, 
kaip tik mechaniško ramsčio. Lanko ■paudimas sulaiko kraujo tekėjimą, 
v ien lik kutena nusllpnėjr.sius raumenis, kuomet tie daugjausidi reikalauja 
maisto. 

I'et' mokslas atrado keli-'} ir kekvns "triisV kenčiantis yra 
tn jk v i DYKAI iuinocint .savo namuose. PF.APAO būdas yra neabejo- 
tinas, mokslijki-tsis, logijkas .ir pasekmingas savęs gydymas patrukime, 
kurį pasaulis kada nots girdėjo. 

rmh slsciti'. kuomet pridėta f.T»e kuno. negali nuslinkti nuo savo 
victi» i' todėl ji negali įbrijti, nei stH|oisti. Minkšta, kaij aksomas, Iriip- 
vni vartojama, pici. Vartojama. kuomet Jus c'ibate ir miegate. Nereikalinya 
diržai, sagtės, nei sprindžiuos piie jų. 

Patilkite, kaip uždaryti patrūkimo -kylę, t."»ip. kaip tai gamta 
daru, kad patrūkimas neišsivorqtų. Pasiųskite sa\o vardą š'ądien š 
Ft.APAO C'O.. l'.locl; 30? 9, St. l.onis Mdykai išmėginimui Plapao 
ir gaekite reikalingus nurodančius paturimi'* • 

Apžiūrėta ir Peržiureta. 

iThe Wilson 
lakei į 

protects /, 
your jį 
table'7/ 

Kiekviena pavieni apdengta 
mėsa,kiekvienas kumpis kiek- 
viena puse lašinukų yra apžiū- 
rėta, ir peržiureta ir kartkar- 
tėmis apžiūrėta su žinovo rū- 

pestingumu sąžinišku atsargu- 
mu pirm pavadinimo vertu 
Wilsono Vaizbazenklo, kadan- 
gi "Wilsono Vaizbazenklis" tu- 
ri "Apsaugoti jusų Stalą". 
Visi iš eiles, žinovai; peržiūrėtojai ir 

perd^timai saugoja kiekviena smulk- 
meną sutaisymo su sąžiniška ištiki- 
m vbe. 

/ 

Ir tuokart, kuomet sis maistas perei- 
na per Wilson & Co. peržiūrėtojus, 
valdžios peržiūrėtojai peržiūri kiek- 
vieną atskirai su šalta kritiški akia prieš 
uždesiant S. V. ant-paudą jų užlvirtin.- 
ni u. 

Visiskcts svarumas yra būtinai reikalau 
jamas. Aštrumas ln^ijien škos valdžios yra 
užlaikoma visą laika kiekviename kampe 
ir užkampyje milžiniškos įstaigos. 

CHICAGO 

"Jfui) mtyiK. 
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At/ažiavo St. Šiirkuu. i'creilą 
ttt;ii ninką a'\ažiavo chieagon 
irtusu kompozitorius. p. "tasv.< 

Šimkus, j.s žada Chicagojc ir 

apsigyventi. Chicagon j-j parsi- 
Uvieti- "liirutės'idraugija už pa- 
stovu sau mokytoją ir dirigen- 
tą. 

Smagi tai naujiena C'.ūcagos 
lietuviams, susilaukusiems vieno 
is gabiausiu lietuviu kompozito- 
rių ir chorvedžių. "Iiirutės" 
nariu tarpe ir abelnai tarj) Chi- 
cagos jaunimo, privatiškai i:g>r- 
dnsio apie p. Rimkaus atvykimą, 
prasidėjo l»ru/.<įėjim»s ir žymus 
pakilimas u po. 

"Birutė" turės vieną iš ge- 
rinusių chorvedžiu ir ateinantį 
sezoną Chicagos lietuviai, taip 
•šsiilge geros dainos, be abejo- 
nės, turės progą vėl pasidžiaugti 
gerais vakarais ir gražiomis dai- 
nomis. 

Kaip girdėtis, i "Minutės" drau- 

giją jau žada prisidėti nauji bū- 
riai mušu jaunimo ir "Birutės" 
draugija be abejo- ės vėl užims 
pirmą vietą tarp Chioagos lietu- 
viu choru. 

P-fts Šimkus, atvykęs Chica- 
v.m, žada pilnai alsiduoti tiktai 
Vhuzikos ir dainų darbui ir tn- 

dėl, žinant jo Įgimtus gabumus 
•ioj srytyj, gaHma tikėti? ne 

*ieno> inuzikališkos naujienos. 
Y:>.io, "Birutei'' •, 

"Birutes'' Draugas. 

"liirutės" choro repeticijos at- 

sibūva utarninko vakarais Mark 
White S(|uare svetainėj 1^29-ta 
ir Halsted gatvėsi. Dabar kaip 
-vkis laikas prisirašyti prie Drau- 
gijos, kad galima butu vėliaus daly- 
vauti jos vakariuose ir chore. 

Mirė Džiakonas Kraučiunas. 
1 erc'tą subatą, apie 9; vai. rvtme- 

tvj. po ilgos ir sunkios ligos, ęni- 
rė kun. Džiakonas Mateušas 
Kraučiunas. 

Velionis jau nuo ke'.ių metų 
buvo nesveikas ir dažnai sirgu- 
liuodavo. Nuo keliu, tačiaus, pa- 
skutiniu mėnesiu jis apgulė lo- 
von ir iš jos jau nekėlė. Mirė 
nuo pagreitintos džiovos. 

Velionis paliko savo vardą už- 

rašytą ChicagoB lietuviu istorijoj 
stambiom ir r».id(.tiis. Jis per 20 

metu su viršų m buvo klebonu pir- 
mos lietuviškos parapijos Cbica- 
goje. 

Kun. Kolesinskis, jau taipgi 
miręs, buvo uždėtoj u šios S v. 

REIKALAUJA VYRŲ. KURIE NORI IŠMOKTI 

TECHNIŠKŲ DARBŲ. 
Washington, D. C. Karės Departamentas, per Provost Mar- 

slial C'.enerolo ofisą, išleido atsišaukimą, kuriuo kviečiama 7,725 
vvrai, kurie norėtų. įgyti technišką išsilavinimą. Atsišaukiantieji 
vyrai privalo buti .<1 ra t to amžiuje, t.y. tarp 18 ir 45 metų, ir pri- 
valo turėti bent pradinės mokyklos (grammar school) mokslą. 

Žemiau* ■paduodama surašas, kiek vyrų iš kurios valstijos 
rieKalaujama ir j jokias mokylas jie bus siunčiami. 

LieUviai, išejusie bent pradinės mokyklos mokslą čia Ame- 
rikoj, arba Lietuvoje ir galintieji gerai susikalbėti angliškai, lai 
įuojaus pasinaudoja šita 'proga. Mokslas ir užlaikymas menamai 
bu- duodama* už'lyką iš valdžios. Sie vyrai, suprantama, bus 
reikalingi prie įvairių kariškų darbų. Išsiuntimas visų vyrų Į 
mokyklas bus rugsėjo (Scptemher) 19 d. Ženr.iaus seka surašas: 
l'nivrrsity of Alabama. Tusca'.oosa. Ala.Jščkuriefetaoinodarodilar 
Valstija: Kiek vyrų Kokion mokyklon siųs: 

Alabania 4l- 
Arkansas 4J7 
Colorado 50 
Illinois 155 

f 03 
Kansas 103 
Kentucky 412 
Louisiana ( 500 
Masa|,|'.usetts 300 
Michigan 540 
Minnesota 775 
Mississippi 318 
Missourt 300 
Montaną 257 
Nebraska 515 
Nevv Mampshire 154 
Xe\v York 144 
Ohio 110 

Ohio 360 
Ohio 103 
Pennsylvania 257 
P*rnsylvania 330 
Pennsylvania 108 
South Dakota 206 
South Dakota 124 
Ttnnessee 206 
T exas 300 
\Vyctmng 156 

l'tiiversit} of Alabama, Tuscalooaa, Ala. 
Tuiane l'niversity, Xevv Orleans, La. 
Colorado C'ollege, kolorado Springs, Colo. 
I'.renian Scliool, 2655 Lime st., Chtcago. 
Loyal Order oi Moose, Mooseheart, 111. 
Fort May s Normai School, Ft. Hays, Kans. 
Univeraity of Kentucky, Lexington, Ky. 
Tulane L'niversity, Xew Orleans, La. 
Vermont L'niversrty, Burlington, \"t. 
State Board of Agriculture Lansing, Mieli. 
P.umveedy Institute, Minneapolis, Minn. 
\iišs. Agr. Callegė, Agricult. Collige, Miss. 

l'niversity oi Colorado. Boukler, Colo. 
kansas State Agr. College, Manhattan, Kan. 
Xęw Hampshire College, Durham, N. H. 
X. Y. L'niversity, University Heights, N. Y. 
Akron University, Akron, Ohio. 
Ohio Mech. Institute, Cincinnati, Ohio. 
Toledo l'niversity, Toledo, Ohio. 
Lehigh University, S. Bethleham, Pa. 
University of Pittsb-urgh, fpa. 
Bo\vman Technical School, Lancaster, Pa. 
S. Dak. A. & M. College, Brookings, S. Dak. 
University, South Dakota, Yermilion, S. Dak. 
Clemson Agrici»!tural College, Clcmson, S. C. 
University or Texas, Austin, Texas. 
Co'oradn College. Colorado Springs. Colo. 

Viso 7,725 

Jurgio lietuvi ii parapijos, bet ve- 

lioniui džiakonui teko ją suorga- 

nizuoti, sutvarkyti ir ant savo 

silpnu pečiu išnešti visą parapi- 
jos bulavojimo naštą. Šiądien 
i> tos parapijos yra gimę (j—10 
lietuvišku parapijų C'liicagoje. 

S v. Jurgio parapijos hiula vo- 

ties ilgai neturėjo sau lygiu tarp 
Amerikos lietuvių, o milžiniška 
lietuviu mokykla, išstatyta apie 
$(0,000 kaina ir šiądien dar yra 
didžiausia lietuvių mokykla Ame- 

rikoje. Šiuo žvilgsniu velionis 
buvo tikras "architektas." 

Turėjo velionis ir savo silpnu 
pusių, kurios jam daug neinalo- 

įumo padarė laike paskutinių 
jo klebonavimo dienų. Senis my- 
lėdavo kartais išsigerti, apart to 

buvo nerviškas ir silpnos sveika- 
tos. Visa tai privesdavo prie 
susikirtimo su nekuriars parapi- 
jonais. Velionis nusiskųsdavo, 
kad kurstymu žmonių prieš ji ir 

varinėjimu intrigų užsiimdinėjo 
ir uekuric Chicagos lietuvių ku- 

nigai. kas pagalios buvo vieša? 
sekretas. 

Dalykai galiop priėjo prie to, 
kad senis "rezignavo" iš savo 

vietos ir persikėlė gyventi ma- 

žan nainelin Cicero priemiestin 
kur jis ir užbaigė savo gyveni- 
mą. 

\ ėlionis džiakonas užima vir- 

tą ir musų laikraštijos dirvoje, 
lis jsteigė Cliieagoje laikrašti 
" Kataliką,kurį netrukus perda- 
vė J. Tananeviėiui ir kuris ėjo 
apie 16—17 metų ir mirė sykiu 
su Tananevičiaus banku. 

Savo laiku daug triukšmo tarp 
Amerikos 'tuviu padarė gar- 
sioji byla, *: velionis buvo u ž- 

vedęs prieš imtuvą." ir kurią 
jis pralošė. liet tai seni dalykai 
kut!ų riądien neverta judinti. 

Kiek teko pat'rti, didžiausiu 
velionio noru prieš mirtj buvo 
siiislaukti pabaigos karės ir griž- 
ti laisvon Lietuvon mirii. Pirm 
to jis nenorėjo mirti. Tačiaits to 

susilaukti jam neteko. 
Palaidotas <lžiakonas šv. Ka- 

zimiero kapiniu koplyčioj, perei- 
tą seredą. 

"Birutės" vakarėlis. Artimes- 
niam jhi. tpažinimut su naujai at- 

vykusiu kompozitorium, p. St. 
Šimkum. "Birutės" draugija ren- 

gia draugišką vakarėli šią suba 
tąf mažojoje Mildos svetainėje 
3,138 S. Halsted st. jžanga tik 

pagal rekomendaciją "Birutės" 
narių. 

Lietuviu Diena bus kariško] 
parodoj ateinantį nedėldienj. Ant 
progromo bus lietuvių choras iš 

5O0 ypatų ir šokėjai. 
(.'borą ..uclaro susivienijusieji 

hicagos parapijiniai ir \ y c: u 

borai p< vadovyste p. l'ociau:- 
Kviečiama taipgi "l'lrutė?." cho- 
ras ir žymesni pavieniai daininin- 
kai. 

Paskutinė penevalė d r vu repe- 
ticija atsibus šią pėtnvčią, S va!, 
vakare Mark \Vhite Svetainėj, 
ant l.»ridgeporto. 

Antanas Rakauskas, išbuvusis 
ilgą laiką su Su v. \ aisti j laivy- 
nu Siaurės jūrėse ir Anglijos apie- 
linkėne, pagrįžo ant urliopo pas 
savo u-vus \Vaukegane paviešėti 
Antanas, budama* vos i(» metu 

pastoio linosnoriu laivynnn. Da- 
bar jis turi 20 metu, bet vyras 
kaip milžinas: turi apie p. 4 
colius augščio. 

\ntanas yra p-lės Rakauskaitės 
žinomos daininkės, brolis. 

Keik prie to dar pažymėti, kad 
šisai mušu tėvynainis, nors čia 
augęs, bet savo pavardės nemai- 
11 1 ir yra pasidavęs tikra lietuviš- 
ka pravarde — K akauska s. 

Žada vėl grįžti Europon. 

Mezliavos klausime. Cbicagos 
lietuviai, kurie užsidėjo mokestį 
Lietuvos iždui per Centrai] Ko- 

mitetą Amerikoje, rengiasi susi- 
eiti ir sutverti vietinį komitetą 
kad mezliavos darbą, pastūmė- 
jus tolyn. Užsidėjusių mokestį 
Cbicagoje yra apie 70 žmonių. 
Ir skaičius žymiai padidės kada 
komitetas pradės veikti. Apie 
susirinkimą bus pranešta sekarr" 
čiame "Lietuvos" numeryje, ar- 

bri per laiškus. 

Tautos Pažango 
Partijos Konfe- 

rencija. 
.šių 1918 metų sausio m. 2<>, 

ii* 31 dd. Voroneže buvo Tautos 
Pažangos Partijos konferencija. 

Išklausyta Centro Komiteto pra- 
nešimu. Pirmininkas M. Yčas nuš- 
vietė partijos žygius nuo jos susi- 
darymo lig pat paskutiniųjų dienų 
padarytus: dalyvavimą buvusioje 
Tautos Taryboje Lietuvos Valdo- 
majame Komitete, Pažangos frak- 
•ijos rolę Petrapilio Seime, kur 
''pi-) žinoma. Pažangos rezoliuoį'i 

del Lietuvos nepriklausomybes, ki- 
tų frakcijų papildyta, surinko Sei- 
mo didžiumą. Seimo Vykdomoji 
Komisija, Kieve Tautų Suvažia- 
vime, Stokhlo; to Il-je Konferenci- 
joje su atstovais iš Lietuves, Kn- 
ropos ir Amerikos lietuvių su ruoš- 
toje, partijos atstovų dalyvavimą 
ir jų role Vyriausiąją Tautps Ta- 
rybą Rusijoje sudarant ir jos na- 

rių darbavimosi toje Taryboje ir 
kitose niusų visuomenės įstaige. e. 

Pranešėjas pažymėjo, kokią žy- 
mią vietą mūsų gyvenime užėmė 
Lietuvoje "Viltininkų" (A. Sme- 
tonos laikais) "tautininkų," pas- 
kui "vairininkų" srovė, iš kurios 
tai ir susidaro daabr Pažangos 
Partija. 

\ įcepirminitikas L. Noreika, ap- 
sistojęs smulkiau ties Partijos su- 

sidarymo momento istorija, pažy- 
mėjo svarbiuosius partijos gyve- 
nimo atsitikimus, nupiešė organi- 
zacijos vaizdą, kuopų steigimą ir i u 

veikimą: papildė M. Yčo prane- 
šimą, iliustrodamas kai kuriais 
svarbesniais epizodais, 

Voronežo Kuopos pirmininkas 
J. Vokietaitis smulkiau nupasako- 
jo Vyriausios Tarybos veikimą ir 
da1 va avimą joje pažangininku ir 
davė Vloronežo Kuopos veikimo 
apyskaitą. Konferencija Centro Ko- 
miteto padarytiems žygiams pri- 
tarė. 

konferencija pripažindama vy- 
riausiuoju Tautos organu Tauto- 
Tarybą Vilniuje, kol ji stovės 
Lietuvos nepriklausomybės sargy- 
boje, o čia Rusuose pritariam? 
visiems žygiams ir platformai Vy- 
riausiosios Tarybos padarytiems 
laiko ją vyriausioju organu ;r 
kviečia savo atskirus narius ir 
kuopas remti ir visokiais budai? 
palaikyti ši,") taip didelės svarbo 
musų jstaig;j. 

Organizacijos klausimu konfe- 
rencija ir {?ats Centro Komitetas 
konstantavo, kad delei įvairių ap- 
linkybių nebuvo kaip reikiant ru- 

pinamasi kuopų organizavimu ir 
nebuvo palaikomi gyvi ryšiai ir 
santykiai su jau csauči>:nis. Todėl 
Konferencija Įsakė Partijos Cen- 
tro Komitetui šiuo reikalu «laui:m 

pasirūpinti. 
Išklausius Centro K.nniteto tam 

tikro pranešimo priimta ir patvirtin- 
ta Partijos taktika santykiuos*? su 

kitc'.uis partii-' -mis bei visuomenė- 
sriovėmis. 

Priimti M. Yčo pasiūlyti a] >- 

svarstyti Partijos Įstatai. 
Del programos nutarta vaduoties 

bendrais pamatiniais dėsniais, ku- 
rio pirmųjų Partijos susirinkimu 
Petrapilyje nustatyti, [sakyta Ccn- 
tro Komitetui, vaduojanti šiais 

dėsniais, paruošti ir išleisti brošiū- 
rų aktualiais dieno; klausimais, 
dėti straipsniu Partijos organe 
"Lietuviu Halse." gvildenti juose, 
mušu Pažang -s programinius klau- 
simus. 

Xors laikraščio piniginis reikala- 
i ra blogas, vienok, atsižiūrint i į" 
Nvarbumą, nutartą leisti "Lietuviu 
| Ikilsas" ir toliau, ii- pasirūpinti 
lėšų suradimu. Išrinktas nuolatinis 
redaktorius ir redakcijos komisija. 

Papildyta Centro Komitetas dar 
4 įtariais. Vienu balsu išrinkti: 
Vokietaitis, Šakenis, Mackievioius, 
r dž. Jasienskis; C. K. kandida- 
ais J. \ ariakojis, Llena Vala- 
/ičiailė ir J. Rinkevičius. -Duota 
teisė C. Komitetui, reikalauti esant 

tasirikli ( k< • -ptuoti) dar 3 narius. 
Dabar Centro Komiteto susida- 

į o šie i_' nariu: 

Pirmininkas M. Yčas, 
Vicepirmininkai I.indas Noreika. 

jirof. A. Valdemaras, 
Sekretoriai I. Jurgis l.inartas. 

II. S. Taliat-Kelps'aitė. 
Iždininkas dž. J. Jasienskis. 
Nariai: Masiulis, Feterauskas. 

cun. I. Tumas. Šakenis. Y kietai- 
.is. Mackevičius. 

Xišarta padaryti platesnis nariu 
susirinkimas Voroneže ir pranešti 
aipie Konferencijos darbus ir nu- 

tarimus. M. M. 

V/AR 
RAGES in FRANCE 

'J/E 
Tttey euBoor r^raicT" Dcny/ng our- 
tldbttt raišo i*laio I sclv<-s cahj a 
flx>d ar rhc PEjRIy "'"o močiu 
Jame THEM 

# 
tmtlrd Suuvl Food AdainU1r«tk» 

KARĖ PAGERINS 
MUSŲ RASĘ. 

Poetas sakė, kad kiekviena ka- 
rė padarę ką-nors gera. Dabar- 
tinė karė atnešė dideles permai- 
nas mušu valgyje. Dabar męs 
suvalgome mažesni šmotą, vos 

kelete atmainų ir paprastesni sa- 

vo gerume ir męs busime stip- 
resne rase, kaipo pasakine to. 

Vėl labiaus, jeigu męs prigelbė- 
sime virškinimui, imant Trine- 
rio Amerikoniško Kartaus \ yno 
F.liksiro, visi vidurių netvarku- 
mai praeičiai priklausys. 

Trinerio vaistas išvalo žarnas 
ir palaiko jas gerame stovyje. 

Užkietėjime. nevirškinime. gal- 
vos skaudėjime, nervirškume, 
abelname silpmime ir 1.1, šis 
vaistas neturi sau lygaus. Ap- 
tiekose $1.10. 

Reumatizmo kankinimai, neu- 

ralgija, strėnų gėlimas ir t.t. ga- 
li but prašalinta. Trinerio Li- 
nimentas yra vaistas, kuris Jums 
duos greitą ir tikrą pagelbą. Jis 
taipgi labai puikus dėl išsinari- 
nimu, persisunkinimu, tinimu, 
skaudžių raumenų, nuvargusiu 
koj. Aptiekose 35 ir 65c., per 
krasą 45 ir 75 centai. 

Joseph Triner Company, 1333 
—1343 So. Ashland Ave., Clii- 

cago, 111.—'\ pgarsi n i m a s. 
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Pajieškau Jono Striuko iš Paežere 
viensėdžio ir Mykolo Sriuba- i< S'n 
driij kaimo, abu Debeikių vai. Kaunu 
g"b. 

Meldžiu atsišaukti *'uo adresu: 
R. šilinis, Joseph Ave. 

Itoehester, Y 

Geriausias būdas dėl itrinimo 
Neturi stokuoi nei viename name 

D-rj^RIclitsr'lu 

Jau nuo 50 mctij vra vienu iš numylėtų 
naminių burtų pas letuvn.Kiis ir 

visame pasaulyj. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"Į K A RA" 
;!3e, lr CSe. biileHnkim visom: aptiekei] o .:rba 

tifniiai nuo 
F. AD. R10HTER & CO. 

74-80 W*sliliigtcn Street, New York. N. Y. 

STEREOSKOPAS DYKAI KIEKVIE 
NAM. 

Ar norėtum pamatyti, kaip dabarti 
ne ISuropos kari- atrodo, baisus mu 
šiai. kurie siaučia Francuz'joj, Turki 
joj ir Rumunijoj? Kaip jie kariauji 
ore su orlaiviais ir su submarlnai: 
po vandeniu? Kaip Amerikos karei 
viai mušasi už demokratija ir mr 
sius, kuriuos jie laimėjo? Tu gal' 
viską ty. matyti savo siūboje ir u; 
visai mažįi kainą. šigdic" męs a p 
laikėme daugybę kares vaizdu, kuri' 
vėliausiai buvo nuimti mūšio lauk 
ir mes parduosime juos tau už kaitr 
2 centu kiekvieni}. Būtent: 25 vai/dai 
kaip Britar.ai užpuola prišakiniiv 
vokiečiu postus ir pagauna daugyb* 
nelaisviu — kaina 50 centu. 25 vai/, 
(lai iš Italu fronto, kurie tau parc 
dvs, kaip italai sumušė austrus Al 
puosc ir pagal Piave upę kalni 
5o centu. 25 vaizdai nuimti Ameriko 
kareiviai veikmėje '.n centų. 2! 
vaizdai lenkti armijos Kanadoje, mu 
ša-i Frnneuv.ijos fronte ka'na 50c 
25 vaizdai didžiausiu dabar pabuda 
voty, laivu, kaip jūreiviai mokinas! 

kaina 50 centu. 25 vaizdai iš Kusi 
fronto kainn 50 centų. 25 valz 
dai išgr.autų kaimu ir mirštu Fran 
cuzijoj — kaina 50 centų. 25 vai?, 
dai kaimų ir miestų Italijoj. Gali 
efjoj ir Rusijoj — kaina 50c. 25 vaiz 
dai kelionėse apie pasaulį kaiin 
50c. Taipgi męs turime vaidus it 
Kristaus gyvenimo, kiekvienos šeri 
jos — kaina 35c. Kas tik siunčie 
mums ant tų vaizdų užsakymus, gan 
na visai dikai $1.50 vertes stere 
ofikopą. šis stereoskopas yra vėliau 
sio stiliaus ir turi taip gerus stiklus, 
kad padidins paveikslą į mierg, 5 
pėdų ir parodo viską taip aiškiai, kai] 
kad žiūrėtini) į gyvus sutvėrimus 
Męs nenorime Jūsų pinigų iškalno 
tik įdėkite 35 c. krasos ženkleliais 
ir likusius $4.50 užmokėsite, kuome' 
gausite siuntinį. Atminkite, męs duo-i 
sinie tau stereoskopn visiškai dykai. 

Tuojaus rašykite sekančiu adresu: 
Union Sfles Co. Dept. JI2 

1759 W. Superior St., 
Cliicngo, 111. 

Mano veidas Mano veidas 
prieš vartojimą. po vartojimui 

NE ŠLAKUOTAS. 
Taškai ii plėmės ant tavo veido, 

nuberinnvi, šašai, taipgi visi kitokie 
odos nevalumai — visiškai pranik- 
po užtikrinimu, kad jie nebsiiKvjš. pc 
vartojimui keletą kartu šį Cream'ą 
— puikios "Venus." Puoduko kaina 
drauge su persiuntimu ir nurodymais 
kaip vartot $2.00. 

Užsakymus ii piniąus siuskite: 
"Stefania" 

nGO \Vest 191 St. Dent 10. 
Nrp\v York. X. V. j 

Ant Pardavimo. 
KAMPAS, GROSERNE IR VALGO- 

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ. 
Parsiduoda — 4 geri pagyvenimui 

kambariai užpakalyje. Gera priežastis 
pardavimui. Be agentu tarpininkystes. 

634 \V. 35th St. i 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame backcilai, bet męt g^riUJUoJum* lamstai p'ifft- 

dynig. o0% ant Tamstom pinigu, nusiperkam sau drabužius pas ir»us. 
Vyrams ir vaikinams paiinrctue ant orderio naujus &iutun ir 
kotus nuo $30.00 iki 550.00 uz pusę kainos. TrjpufoTj nešiotus ■ tu 
$26.00 ai įtfl'.OO an. orderio aarytUu siutus ir overk.,<.us parduoda 
n.«» po n brangiau. 

Nuujas ir IriiputC'lJ (35vėtąs kelines nuo 51.00 ir brbntr'aua. 
Vaiki; siutai $2.00 iki* ST "0-. Skrynios ir valy/al. 

s. g o H d o N 
1415 JOUTIi HALSTCD STRCET CHICAGO, ILU 

^toras atdarus kft»d;ent> ir vakatiUs iki 0 vai. Subatornls esu 
atdaras iki 11 vai. vakvr Nedėldieniais—iki * vai. vakaro. 

STEBĖ. TINAS LAI K PUODELIS TIKTAI $8.75 
S's laikrodėlis turi rodykles, kurios porodo: li valandas, 2> minutes. 

3) sekundas. 4i kiekvienos dienos vardai per savaite, R) kokia savaitėje 
diena yra, 61 kokia mėnesyje diena, 7> parodo mėnulio veidus. Tai yra 
žingeidžlaussis ir nustebinantis laikrodėlis pasaulyje. Kas luri šį ! a i k 
rcdėlj, tam nereikalingas kalendorius, reikia ilk pažiūrėti Ir žinai kokia 
laikas, kokia minule, kokia sekunda, taipgi z nosi kokia diena mėnesyje, 
kokis mėnuo ir kokiame l»prlE?nyje mėnulis. Tu yra kas nors nepaprasto. 
Lukšiui labai gražtiB ir stiprus. Gerai n u u Uy tas. NČsivėllna nei am 
minutes. Jis turi tikrus akmenis ir yra garaatuotas sni 25 metu. M**.- 
tau prisiusime parašytą gvaranciją su tavo v rdu drrutge st? laikrodėliu. 

Niekur kitur tu negali gauti šilu la kroilėllu, tik p::.- mus ir šia 
laiku d'"lis mažinusiai yra vertas $10.00, bet bėgyje trumpo laiko męs 

; uos i arditOBime tik po $8.7"). Męs nepraSou tavo pinigu iakaluo, ilk 
iricinsk mums 2d centu markėmis, arba sidabru apmokėjimui kraso.< 
iaštu, o likusius apmokėsite, gavę riuntinj. Chi agoje, arba jos apielinkėje 
;yvennnti. gali atsilankyti pas ntus ir pat j pamatyti f i puiku laikrodi- 
caleiidorii.t. Kas tilt įį pamatys: tas jj pirks. 

DYKAI: Kas iškirps šj apgarsinimą ir pii itis jį su užsakymu. Kati; 
visai dykai puiku paauksuotą retežėli, taip gi kompi;ą, kuris parodo 
kiekvieną tašką pasaulyje, taipgi sudėtini kišenini peilį ir cigaram pjau- 
tuką. Dar niekuomet neturėjai tokios propos, kaip dabar. Taigi neatldė- 
liok iš dienos dienon, bet tuojaus iškirpk ši apgarsinimą, pridėk prie 
jo 20 centu markėmis, arba sidabru apmokėjimui persiuntimo, o likusius 
apmokėsi, kuomet aplaikvsi siuntinį. 

Rašyk sekančiu adresu: 
Union \Vatch Co. Dept. 779. t>70 N. Carpenter St., 

Chicago, Iii. 

Kapitalas i Sausio, 1^17, $145.000 
Pomirtiniu išmokėjo .... $92.7x5 
Ligoje pašalpų $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $6co, 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos-1 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę. 

oELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilniu^ lietuviu tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

čfI/IONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYN1 su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ sia. didžiausi ir tvirčiausia apdraudos. pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopei, aiba norėdamas pla- 
tesniu informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiito ^dreru: 

A. B. STRIM AITIS 
507 VVEST 30TH STREET. NEW YORK CITY 

Koncertinų Išdirbyste 

| Pejrl Quecn Konccrtina 

Nemokek Pinigus Bereikalo 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kittir taip ne 

pailsi. Mašinėlių- laiškams drukuoti ir ofiso dar 
iiams yra naujausios mados. Užlaikom visokiu-, 

laikrodžius, žiedus, šlittbinius ir deimantinius; gr.i 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertiniu geriau 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kekių lik reikia 
Dirbame visokius ženklus, draugystėms, taisom? 

! laikrodžius ir .m/kališkus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų cent'i k-asą-žen'kij gaus 
kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Aslrand Ave. : : Chicago, 111. : : Telcphone frrover 7309 



m 

Lietuviai! Rengkitės išankstj prie ateinančios 
Ketvirtos Laisves Pasko'os, kuri prasidės 28 d. šio 
mėnesio. į 

G\ \ įt k 
0» y« Visose kolionijose sudarykite Lietuviškus 

Laisvės Paskolos Komitetus ir per tuos komitetus 
užsirašinėkit sau Laisves Bondsus, 

Lietuviai! Pildydami savo Questionnairs po 
šitos registracijos, pasiduokite lietuviais ir paduoki- 
te savo tikras, gerai suspelytas pravardes. 

Bukit l;etuviais! Nebūkit varnos, besikaišan- 
čios svetimomis plunksnomis! 

"U. 
;/ 
l$//j 
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