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Stumia teuto- 
nus vis toliaus 

atgal. 
Talkininkai paeme 35,000 
belaisvių, 700 kanuolių ir per 
200 kaimų.-Hinderburgas 

prisipažįsta prie sumušimo. 

frockis mano apie karę su Japonija ' 

AMERIKA IR JAPONIJA NUTARIA SIŲSTI KĄRIUMENĘ 
SiBERIJON.-TALKININKŲ AMBASADORIAI IŠVAŽIUO- 

•"OLOGDOS—ARCHANGELSKAS IŠVIJO BOLŠEVI- 
1.^-..- BOLŠEVIKAI ŠAUKIA PRIE SKERDIMO 

"BURŽUJŲ". 

"Lai mano kraujas nuramina Rusiją" 
— sako caras mirdama?. 

VOKIEČIAI TRAUKS NET IKI AISNE. 
Londonas, rugpjučio 7 d. Vokiečiai visur tapo permesti 

per upę Vesle ir talkininkai keliose vietose persikelt paskui juos. 
Kadangi francuzai iš Soissons pusės yra vėl užėję vokiečiams 

iš šono, tai manoma, kad vokiečiai turės trauktis atgal net iki 
Aisne upės. 

Talkininkai laike savo ofensyvo iki šiam laikui paėmė 35,000 
belaisviu ir 700 kanuoliu, neskaitant kitos kariškos medžiagos. 
Nuo vokiečiŲ atimta per šitą laiką daugiau negu 200 kaimu. 

BOLŠEVIKAI MANO APIE KARĘ SU JAPONIJA. 
Londonas, rugpjučio 7 d.—Iš Maskvos per Berliną atei- 

na žinia, kad bolševiku valJžią Rusijoj buk rengiasi formališkai 
apskelbti karę prieš Japoniją. 

Ltninas buk buvęs iš pradžių tam priei ingas, bet manoma, kad 
esą Rusija "bus priversta apskelbti karę, nors žmones yra prie- 
šingi bile kokiai naujai karei." 

TROCKIS IŠVARĖ TALKININKŲ AMBASADORIUS. 
Washingtonas, rugpjūčio 6 d.—Nuo kelių dienų tal- 

kininkų atstovai Rusijoj jau randasi ant Murmansko pakrašč'o, 
kur jie atvyko iš Vologdos. Iki šiolei nebuvo i.inių, kodėl jie 
apleido Vologdą. 

Dabar pranešama, kad bolševiką-', norėdami talkininkus pri- 
versti, kad j»e priažintų jų valdžią, kvietė talkininku ir Amerikos 

ambasadorius Maskvon. Tie atsakė, kad jie nevažiuosią miestan, 
kur vokiečiai šeimininkauja. 

Tuomet Trockis prir-Kė atkirsti ambasadorius nuo telegrafų, 
kad jie negalėtų susinešti su savo valdžiomis. Ambasadoriai nu- 

sprendė tuomet Vologdą apleisti. Jie nuvyko Archangelske n, o 

iš čia laivu tapo pervežti per Baltasias jūres j Kandaiaska. 

GEN F.~CH MARŠALAS. 
Paryžius, rugjučio 6 d Gen. Foch, vyriausis talkininkų 

vadas, supliekusis vokiečius ties Mama, tapo apdovanotas Fran- 

euzijos valdžios augščiausiu titulu, kokį savo didvyriams Francu- 

zijos respublika turi, būtent vardu Francuzijos Maršalo. 
Apart Maršalo Foch, tokį titulą turi tik vienas gen. Joffre. 

HINDENBURGAS PRISIPA- 

ŽĮSTA PRIE SUMUŠIMO. 

Kopenhagenas, rugpjūčio 4 d. 

—V'on Hindenmirgas ir gen. Lu- 
demlorfas, vyriausi vokišku ar- 

mijų vadai, pasikvietė vokišku 

laikraščių kariškus koresponden- 
tus ir jiems atvirai prisipažino, 
kad šiuo sykiu jų strategiški plia- 
nai prie upės Marne nepasisekė. 

Vienok jie tvirtino, kad vokie- 
čiai dar vis esą ponais dalyku 
stovio ir kad žemių plotai tapo 
atiduoti .sulyg nustatytų plianų. 
Jeigu mūšiai butų buvę Vokieti- 

joj, tai. esą, butų buvę gaila ati- 
duoti priešui kaimus, bet sulyg 
jų nuomonės priešo progresą* 
neturi svarbos ir nepadarys esą 

jokios jtekmt-s ant visos karčs 
pasekmių. 

Von I lindenburgas pasakė, kad 

vokiečių kareiviai esą pripras 
prie amerikonu ta lengvai, kaip 
lengvai jie pripra >rie juodu- 
ku. 

AMERIKA IR JAPONIJA 
PAGELBĖS RUSIJAI. 

Washington, D. C., r.ugpjučio 
4 d.— Vakar tapo apskelbtas ofi- 
ciali* Amerikos ir Japonijos val- 
džių pranešimas kaslink pagal- 
bos. kuri privalo būti suteikta 
Rusijai Siberijoj. 

Sulyg šito pranešimo tik Ja- 
ponija ir Amerika dalyvaus su- 
teikime 'pagelbos, o kiti talkinin- 
kai išreiškia tiktai savo sutiki- 
mą. 

Sulyg šito oficialio pranešimo, 
Suvienytos Valstijos ir Japonija 

nusius "po keletą tūkstančių ka- 
reivių'' j Vladivostoką. šita 
amerikoniškai-japoniška kariu- 
menė dabos miesto tvarką ir ap- 
saugos (užpakali čecho-slovakiš- 
kos armijos, kuri slenka i vaka- 
rus. Tikras skaitlius ameriko- 
niškai-japoniškos kariumenės, 
neigi kada ir kokiu keliu ji bus 
pasiųsta, garsinti negalima. 

Apart to. Suvienytos Valstijos 
gelbės ir toliaus talkininkų ka- 
riumenei, išsodintai Rusijos šiau- 
riuose aut Murmansko pakraš- 
čio ir Archangelske, bet kaip di- 
delė toji pagelba bus, apie tai 
oficialis pranešimas neskelbia. 

Exp*<iicijos Tikslai. 
Vienatinis tikslas, kurį turės 

amerikohiškai-japoniška kariu- 
menė, išsodinta Siberijoj, yra ta- 

me, kad suteikti pagelbą čecho- 
slovakiškai armijai prieš apgink- 
luotus vokiškus ir austrų belais- 
vius ir prigelbėti nustatymui pa- 
stovios tvarkos,' kurios patjs Si- 

herijos gyventojai norės. 
Vėliaus Suv. V alstijos nusiųs 

Siberijon komisiją iš pirklių, 
žemdirbystės ejopertų. darbinin- 
kišku patarėjų, Raudonojo Kry- 
žiaus atstovų ir N*MCA. agentų. 
Šitos komisijos tikslu bus suor- 

ganizuoti kokiu nors budu su- 

draskytą ekonominį Rusijos 
žmonių padėjimą. 

Kaip Amerika, taip ir Japoni- 
ja. savo oficiališkame pranešime 
padaro aiškius prižadus, kad šitą 
žingsnį jos daro, visai nemany- 
damos užgauti Rusijos sovere- 
n iškulti o (t. y. neprigulinybės 
orincipo) nei gi jos nori kištis į 
Rusijos vidujinius reikalus. 

Japonijos valdžia tuo pačiu lai- 
ku prižada, kad kuomet šitos 
amerikoniškai-japoniškos misijos 
tikslas l)tis atsiektas, tai Japoni- 
ja ištrauks iš Siberijos visus sa- 

vo kareivius iki paskutinio. 
Šisai plianas pa geibo s Rusijai 

yra išdirbtas daugiausiai prezi- 
dento \Vilsono, kuris per keletą 
savaičių vedė pasitarimus su- ki- 
tais talkininkais kaslink to, ko- 
kis būdas pagelbos Rusijai butu 
^eriausis. 

Didelės armijos nesiuričiama 
Rusijon todėl, kad pertikrinti ru- 

sus, jog talkininkai neturi jokiu 
užgriebimo mieriu, bet tik turi 
širdingą norą suteikti Rusijai to- 

kią pagelbą, kuri prisidėtų prie 
greitesnio ir geresnio sutvarky- 
mo ir sustiprėjimo šito* naujos 
demokratijos. 

LENINAS SU TROCKIU PA- 
TARIA "BURŽUJŲ" SKER- 

DYNES. 

Maskva, liepos 31 d. (per Rer- 
liną ir Amsterdamą, rugp. 1 d.). 
—Laike posėdžio vyriausio pildo- 
mojo bolševikų komiteto, Maskvos 
tarybos ir (darbininkų organizaci- 
jų. kuriame dalyvavo 2.000 ypatų, 
bolševikų premieras Leninas ir 
karės ministersi Trockis laikė 
prakalbas. Priimta sekančios rezo- 

liucijos : 

"1. Socialistų tėvynė yra pa- 
vojuje. 

"2. Svarbiausiu >io momento 

užduotis yra atmušti čecho-slova- 
kus ir gauti javų maistui. 

"3. Reik pradėti smarkiausią 
agitaciją tarp darbininkišku klia- 
siį, idant išaiškinti dabartinio pa- 
dėjimo pavojingumą. 

"4. Reik padidinti dabojimą 
buržujų, kurie visur prisideda prie 
kontr-revoliucijonierių. Sovietų 
valdžia privalo apsaugoti save ir 
todėl buržujai privalo buti pavesti 
kontrolei ir masinis teroras pri- 
valo but praktikuojamas prieš juos 
| Masinis ierroras reiškia ne ką 
kitą, kaip panaudojimą visokių 
baisenybių — užmušimų, sušaudy- 
mų ir skerdynių prieš visus tuos, 
kuriuos bolševikams patinka ap- 
šaukti "buržujais." Sulyg šito pa- 
tarimo tokias baisenybes prieš 
"buržujus" privalo atlikti "masės," 

t. y. minios, kitaip gi sakant gau- 
jos lx>lšev?kų ir jų pritarėjų|. 

"5. Albelnas obalsi* — sa'komti 
toliaiis šitose rezoliucijose — pri- 
valo bu t i "mirtis arba pergalė" ir 
privalo Imti daromos masinės ex- 

pedicijos gavimui duonos, masinė 
militarė organizacija apginklavi- 
mas darbininkų ir ištempimas vi- 
su jiegų kovai prieš koutr-revoliu- 
cijinę buržuaziją." 

BOLŠEVIKAI BIJOSI 
ČECHO-SLOVAKŲ. 

Amsterdams, rugp. i d. — 

Sulvg pranešimo Maskvos laik- 
raščio I z v i e.s t i j a, čeeho-slo 
vakai užėmė miestą Ivkaterinbur- 
gą, Perino gul>ernijoi, netoli Si- 
berijos rubežiaus. (echo-slovaku 
nuolatiniai pasisekimai pradeda 
bauginti bolševikus ir bolševikiški 
laikraščiai pradeda keli i g voltą. 
Bolševikų valdižios oficfalis orga- 
nas P r a v d a, rašo, kad čecho- 
slovakų pavojus esą auga kai koks 
šturmas ir kad kontr-revoliuciįinis 
judėjimas esą platinasi. 

PRAŠO DUONOS. 
Maskva, nugpjučio i d. (via 

\msterdam). "Žmonių komisoriai' 
(taip vadina save lx>!ševikai) krei 
pėsi i gubernijų ir-pavietu komi- 
tetus su prašymu, idant išgelbėti 
Maskvos ir Petrogrado miestu: 
nuo bado. Jie sako, kad kaip Pet 
rogradas. taip ir Maskva jau ke 
urins dienos kaip neturi duonn Į 

JAUJAS FRONTAS GALI Iš 
SIVYSTYTI RUSIJOS ŠIAU- 

RIUOSE. 
Londonas, rugpjūčio i d. — 

■ntlyg žinių, atėjusių Londonan 
naujas kariškas frontas vystos, 
tolimuose Rusijos šiauriuose, tai] 
vadinamam Murmansko pakraštyj 
\adangi netrukus čia prasided 
>icma ir kelionė sniegu bus leng- 
vesnė, tai galima tikėtis, kad mu- 

šiai čia galės prasidėti. Talkininku; 
šsodinra čia kariumenė išilga 
Murmansko geležinkeli, kuris l.ė- 
*a nuo Kola j Petrogradu, turi 
įaramrj vietinės Murmanske "res 
nihlikos" valdžios; apart to vie- 
iniai gyventojai, atsisakiusieji t nu 

bolševiku, skubiai prisideda prie 
talkininku. 

Vokiečiai konvretruoja (renku 
vienon vieton) savo jiegas netol 
Vyborgo, ]>rie Finu Įlankos, ir da- 
ro tulus prisirengimus prie Ladogr. 
ežero, kas parode, kad vokiečia' 
rengiasi užimti pietinę dali Mur- 
naasko geležinkelio. Tarne jienv 
>adeda l'inliandijos vald-žia, kuv 
organizuoja savo jiegas prie mie-: 
>to l'leaborgo, šiaurinėj daly 
Finliandijos. 

Vokiečiai tikisi suorganizuoti 
finu armiją iš 60,000 vyrų, bet 
tik pusė jų, kaip sa'koma, bus 
tikrai kam nors verta. Apart to 

nors fimi valdžia yra pro-vokiš 
ka. bet didesnė dalis Finliandijor 
gyventojų yra labai priešinga vo- 

kiečiams. Žmonėms trūksta maisto 
o jie žino, kad maistą jie gali 
gauti tik nuo talkininkų. Murmans- 
ko pakraščio gyventojai taipgi sv 

siela ir su kunti yra talkininki; 
pusėj. 

Susikirtimas tarp Turkų ir Vo- 

kiečių. 
Ateina žinių apie susikirtimą 

tarp vokiečių ir turkų ant Kauka- 
zo. Baku naftos šaltiniai yra prie- 
žastimi tų kivirčių. Vokiečiai nori 

laikyti savo rankose miestą Bakų 
su jo apielinkėniis, kurios yra la- 
bai turtingos naftos (kerosiu©) 
šaltiniais ir nori taipgi turėti Kas- 
pijo jūrių kontrolę, o turkai ne- 

nori vokiečių įprie te prileisti. Tuo 

tarpu kitose vietose yra tik menkas 
armėnų ir bolševikų garnizonas, 
kuris gali būti labai lengvai nu- 

verstas. 

Ukraijinoj kaimiečių sukilimai 
labai išsiplėtojo ir pradeda gręsti 
'okiečiams tikru pavojum, nes 

gali perkirsti komunikaciją vo- 

kiečiu ir austrų jiegoms, esančioms 
Ukrajinoj. Kaimiečiai naikina ge- 
ležinkelius ir sunaikino tiltą ant 
geležinkelio i piet-ryčius inio Kie- 
vo. Austru kariumenė, esanti 
tame tlistrikte, negali kaimiečiu 
sukilimų sukontroliuoti. 

Yra ženklų, kurie nurodo, kad 
neužsiganėdinitnas Bulgarijoj au- 

ga. Neužsiganėdinimo priežastimi, 
sakoma, yra tas, kad vokiečiai 
išnaudoja bulgarus. 

Gen. von Falkenhausen, Belgijos 
geiieral-gubernatorius, tapo iššauk- 
tas j kaizerio vyriausią buveinę. 
Menama, kad gal Imt jis bus pas- 
kirtai vieton neseniai Kieve už- 
mušto gen. von Kichorno. 

KĄ REIŠKIA VOKIEČIU 
ŽUDYMAS RUSIJOJ? 

Paryžius, rugpjūčio 3 d.--M. 
Maklakov, rusų ambasadorius 
Paryžiuje, gvildendamas vėliau- 
sius atsitikimus Rusijoj, būtent, 
užmušimą Mirbacho, vokiečių 
ambasadoriaus Maskvoje ir von 

Eichorno, vokiečių vyriausio va- 

do Kieve, išreiškė nuomonę, kad 
Rusija tuomi aiškiai parodo, jo£ 
su Vokietija ji jokiu budu nesi-1 
taikys. 

"Žmogžudystė ir teroras yra 
vienatiniai ginklai, kurie pasiliko 
Rusijai po to. kaip bolševikai 
pardavė Rusiją Vokietijai."—pa- 
tėmijo Maklakovas. 

"Rusijos kariškoji ualvbė tano 

sutruškinta per anarchiją ir rit- 

mai nori parodyti talkininkams ir 
visam >pasauliuii, kad jie yra pa- 
siryžę pavartoti nors tokiu* 
ginklus, koki dar yra pasilikę jų 
rankose. £itie teroro žingsniai 
prieš vokiečius nėra pasekme su- 

klaidinto narsumo vien tik pa- 
vieniu ypatų, bet išreiškimas 
aibei no neužsiganėdijimo visu 

žmonių, ar bent didelės R.tisijos 
žmonių daugumos. 

"Pavieniai žmonės niekuomet 
nedrįstų atlikti tokius baisius 
darbus, kuriais jie praktiškai pa- 
švenčia savo locnas gyvastis, jei- 
*u jie nejaustų. ka«l uiž jų pečių 
stovi visa visuomenė. 

"Jeigu šitie teroro darbai butų 
atskirų asmenų darbai, paeinan- 
tieji iš keršto, tai jie nieko ne- 

reikštų, bet jie yra ženklai abel- 
110 Rusijos žmonių neužsiganė- 
dinimo ir priparodo, kad Rusija 
niekados nesusitaikys su tuo sys- 
temu, kurį vokiečiai savo ginklų 
galybe jiems antmetė." 

MILIUKOV IR 500 KITŲ 
AREŠTUOTA KIEVE. 

Londonas, rugpjūčio 3 d. Te- 
legramas, atėjusis šiądien iš Z.\\- 
riclio, Šveicarijoj, praneša sekan- 
čiai : 

"Telegramai iš Krokąvo. Gali- 
cijoj, praneša, kad po užmušimo 
vokiečių feldmaršalo von Eichor- 
110 Kicve, tlaugiaus negu 500 
žmonių tapo tenai suareštuota, 
jų tarpe buvusis Ukrajitios pre- 
mieras \Vinneschinkš (?), Sek- 
retorius Miliukovas ir daugelis 
narių konstitucijiniai-demokra- 
tiškos (kadetų1) partijos. Kariš- 
kas stovis tapo paskelbtas visoj 
Kievo gubernijoj. 

"Vokiška kariumenė nuolatos 
ateina Varšavon iš Vokietijos 
pusės" [matomai pakeliui j lTk- 

rajiną]. 
"Dešimts vokišku kareivių ra- 

sta nužudytų Įvairiose dalyse 
miesto Kievo, o apie ukrajinie- 
čių kaimiečių sukilimus vis dau- 
giau ateina ižinių. 

"Vokiečiai esą suradę l'kraji- 
noj suokalbį, kurio tikslu fbuvo 
nuversti dabartini Ukrajinos beį- 

maną,' gen. Skoropadskj Į vokie- 

čių pastatytą], o padaryti Ukra- 

jinos karalium ir lietmanu (va- 
du) Austrijos kunigaikštį Karoli 

Steponą. 
I (Tąsa ant 2 puslapio) 

Dienraščio Reikaluose. 

Dienraščio armija smarkiai auga. 
Jau turi per 550 "kareivių" 

Du waterburiečiai surinko daugiau 
tūkstančio. 

Clevelandas smarkiai pasidarbavo ir dar darbuosis. 

CHICAGA RENGIASI PRIE GALUTINO ŠTURMO. 

NAUJI "TŪZAI." 

NENUGĄSDINO. Nykštuku pas juos nėra. 
<ial manai, kad pereitam "Lie- 

tuvos numeryj pagarsinta žinia 
apie tai, jog dienraščiui trūksta 
dar apie 900 šėrų, nugąsdino ką- 
nors? 

A'isai apsiriktum, vyruti, taip 
manydamas. Dienraščio armijon 
iki šiolei jau susispietė daugiau 
negu penki šimtai "kareivių," t.y. 
šėrininkti. Ir su kiekviena diena 
ji vis auga—auga kai ant mie- 
lių. Tai tokios armijos, matai, 
bile kuo nenubaidysi. 

Iš daugelio vietų ateina mums 

laiškai, kuriuose rašoma maž- 
daug sekančiai: "Gaila, kad visa 
ko nenušturmavome iki 1 d. rug- 
pjūčio, bet nosių nenuleiskime: 
kiekvienas dar tik nors po vieną 
pirštą pakaitykime, tai ir visą 
darbą užbaigsime iki i dienai 
rugsėjo." 

Clevelandiečiai, prisiusdami 
$350.00 už dienraščio šėrus, 
nuims rašo sekančiai: 

Kuomet jus čikagiečiai suma- 

nėte dienrašti leisti ir gerą pa- 
vyzdį davėte, pačioj pradžioj su- 

mesdami dienraščiui porą tūk- 
stančiu doliarių, tai ir kitos ko- 

lionijos tuojaus ,paskubėjo jums 
pagelbon ir suvertė vienuolika 
tūkstančių doliarių. Dabar, sa- 

ko clevelandieėiai, trūksta dar 
devynių šimtu šėrų ($9,000.00), 
tai jus chicagieiai ir vėl gerą pa- 
vyzdį parodykit, o męs ir kitos 
kolionijos ir vėl pagelbėsim. O 
dienraštį męs turiirve sau įsitai- 
syti, nes be gero dienraščio, tai 
męs kai našlaičiai. 

Taigi, čikagiečiai, pirmyn! 
* ¥ 

Nauja Daina Musų Mergelėms. 
Kur upelis teka 
Sapelėlius neša. 
Ten mergelė-lelijėlė 
Gražius šėrus pe-ša.«. 

Taip, pora tokių merginų yra 
Clevelande. 

* * 

Waterburis Padangėmis 
Skrajoja. 

Ar Waterburyj yra labai daug 
susipratusių lietuvių, ar du \Va- 
terburio "tūzai" yra baisiai ga- 
bus vadai, to neapsiimam pasa- 
kyti. Faktas vienok pasilieka 
faktu, kad du Waterburio veikė- 
jai—pp. Jonas Žemantauskas ir 
Antanas J. Povilaika—atpleškino 
išviso beveik vienuolika šimtų 
(loliariu už dienraščio šėrus. To- 
nas Jonas ^emantauskas turi 
kreditą už nušovimą net 66 šėru 
ir jam teisingai priklauso ''tūzų 
tuzo" vardas. 

P-as A. Povilaika, pradėjusis 
dienraščio šėrus daug vėliaus 
šaudyti, nutupdė ir tuiri savo kre- 
ditui 43 šėrus ir užima antrą iš 
eilės vietą tarp dienraščio 'tuzų/ 

Tas yra puikus pavvzdis, ką 
du vyrai gali padaryti. 

• Well, waterburiečiai visuomet, 
| jeigu jau ką 'pradėdavo daryti, 
tai darydavo ant iddelės skalės. 

* * 

Xa, ar jus kada-nors girdėjo- 
te, kad lietuviai be nugpjučio ap- 
sidirbtų? 

Rugpjučio mėnuo reiškia ru- 

giapjūtę. Rugpjučio mėnesyj ir 
dienraščiui turi buti rugiapjutė. 

* * 

Jau Penki Metai Atgal Tai 
Reikėjo Padaryti. 

"Garbė, užuojauta, prielanku- 
mas ir parama priklauso visiems 
tiems, kurie sumanėt ir darbuo- 
jatės prie vidurinės sriovės dien- 
raščio sutvėrimo" — rašo p. P. 
Šaučiulis iš Binghanipton, N.Y. 

"Sulyg mano supratimo tas 
jau reikėjo mums padaryti penki 
metai atgal. Siunčiu ir aš savo 

"plvtą"—vieną šėrą,—linkėdamas 
kuogeriausio pasisekimo. Ma- 
nam, kad ir daugiaus atsiras mū- 

sų mieste tokių, kurie prie šitos 
garbingos armijos prisidės." 

* * 

Nauji "Tūzai." 
Prie garbingo tuzų" įlegijono 

prisidėjo dar keletas naujų "tu* 
zų." 

"Tūzas" J. Petraitis iš Rock- 
ford, 111., "nutupdė" daugiaus ne- 

gu 20 dienraščio šėrų. 
"Tūzas" J. Gaubas iš Chica- 

gos. nušovė 12 šėrų ir turi gerą 
cielių u/sitaisęs dar ant kelioli- 
kos. 

"Tūzas J. Grigaliūnas, irgi iš 
Chicagos, turi kreditą už 16 
dienraščio šėrų. 

Pastaba kandidatams 
j t u z.u s... Idant įgyti garbingą 
"tuzo" vardą reik "nušauti," t.y. 
surinkti nemažiaus dešimties 
dienraščio šėrų. 

Ar Jųs Mokate Tvorą Tverti? 
Jeigu ne, tai paskaitykit apie 

t.-n prelekciją p. Br. Jankausko 
iš Lo\vell, Mass. Jisai rašo: 

"Mieli mano draugai, "Lietu- 
vos" skaitytojai, paklausykit nuo 

manęs, taipgi "Lietuvos" skai- 
tytojo, tik poros žodžių. Kam 
mums kur ten pasalinių 
malonės j ieškoti ir prašyti, kad 
męs. vieni "Lietuvos" skaityto- 
jai, galime sau savo locną dien- 
raštį susitaisyti. Ot, tik visi męs 
"Lietuvos" skaitytojai, po vieną 
baslį—jio vieną dešimtinę už vie- 
ną šėrą—pridėsim, tai akimirk- 
snyj tuojaus apie "Lietuvos" 
dienraštį tvorą, kaip murą, ap- 
tversim. 

"Tada mūsų visu mylima 
"Lietuva" visus mus kasdien lan- 
kys ir kaip Angelas Sargas mus 
ir mušu Tėvynę Lietuvą nuo 

visokių "pakusų" saugos. 
"Jeigui, brolau, esi tikras lie- 

tuvis, tai pasistorok nons vieną 
į basi) prie "Lietuvos" dienraščio 

1 tvoros pridėti. Ba jau gana, kad 

į visokių nereikalingų gyvūnėlių į 
musų Lietuvišką dirvą prilindo 
ir ją rausia, lietuvišką dvasią 
smaugdami. Taigi dėki'm nors 

po vieną "baslį, apsitverkim tvo- 



kuri musij lietuvišką dirvą, 
saugotu, kad joj gražus javai 
«ugtu. O t^s baslys—tai reiškia 
;vienas "Lietuvos" dienraščio se- 

ras, kuris kaštuoja tik $10; ta 

tvora, ką mūsų dirvą saugos— 
V»i "Lietuvos" dienraštis, kuris 
nuiSŲ reikalus ir reikalus musų 
tėvynės Lietuvos saugos ir jos 
gerovei darbuosis. 

Siunčiu aš savo "baslį." 
Br. Jankauskas. 

* * 

Čiakšt!.. 
"štai nukirtau dar vieną šėrą. 

kaip kopūstą" — rašo p. Kirvelis 
iš Detroito, prisiųsdamas dar 

\ieną šėrą. 
♦ * 

"Vyrai! L'ra!—ant naujo dien- 
raščio!.. Laikykit mano dešim- 
tinę..."—rašo p. P. Balčaitis, šau- 
damas viena šėra iš Llizabeth. 
N. J. 

* 

Gyvenkim Isvieno. 
"Prisiunčiu $10.00 už vieną 

šėrą dienraščiui. Lai gyvuoja 
mūsų dienraštis, «ol lietuvių tau- 

ta gyvuos. Lai jis turi pažint j 
su kiekvienu lietuviu ir visi męs 
visados ibukime vienybėj ir dar- 
buokimės visi išvieno. Mušu 
dienraštis visus mus krūvon su- 

ves, kaip narius vienos <lidelės 

šeimynos. "Lietuva" mus neap- 
leido, neapleiskim ir męs jos da- 
bar, bet vieni kitiems pagelbė- 
kim. To aš veliju iš visos savo 

širdies. 
Pranas Mažeika. 
Wilkes-Barre, Pa. 

* * 

Po Žeme, Bet Viską Mato. 
"Nufs aš esu ,po žeme, giliose 

mainose, $et nesibijokit!—išlen- 
du ir aš iš po žemės, apsidairau 
ir matau, kas aplink darosi,— 
rašo p. Antanas Petravičius iš 
Hancock, Mich. 

"Apsidairiau ir girdžiu balsą 
kad prie dienraščio "paalpytų.' 
Xai kaip nealpysi?" Kožnas be 
vienas nori žinoti daugiau—no- 
riu ir aš. O dienraštis duos 
daugiaus žinių negu savaitinis. 
Tai reikia paremti. 

"Pasikasiau už ausies. Ką či? 
padarius? O-gi kai nersiu atga 
mainon, tai neišlindau, kol si 

dviem ponais Šerais neišėjai 
Pasodinau aš juos ant traukink 
—ir dui, jus mano šėrukai Chi- 
cagon !.. O geru darbą 1 ten pa- 
darykit ir dienraštį man atga 
prisius*, t." 

Už (Li &ėru $20.00 atkeliavo 
Chicagon sveiki ir laimingi. 

* * 

VISŲ «<TUZŲ A.TYDAI! 
Visi, iki šiolei šiuose oficia- 

liškuose pranešimuose prskelb- 
ci "tūzais,'' teiksis prisiųsti j 

| mūsų vyriausį štabą savo aiš- 
kias ir geras fotografijas. Jos 
bus mums reikalingos į pirmą 
dienraščio numeri. 

t * 

Ansoniečiai Atkeliauja. 
P-as A. F. Gudžiunas iš An- 

sonia, Conn., praneša mums, kad 
Ansonijoj yra ir net-gi gerų tė- 
vynainiu, tik, sako, nėr kam kaip 
reik paaiškinti apie reikalingu- 
mą gero dienraščio. 

"Maniau, rašo p. Gudžiunas, 
kad atsiras kas geresnis už ma- 

ne, bet kaip neatsirado, tai aš 

pakalbinau vieną-kitą, paaiški- 
nau, ir štai siunčiu pusę tuzino 
serų." 

Ačiu, Antanai, už pasidarbavi- 
mą ! 

* * 

P-ui Pranui Samuoliui, Mon- 
treal, Canada.—(Ačiū už laiškelj. 
Didžiai atjaučiam ir branginain 
Jūsų prielankumą. 

NAUJO DIENRAŠČIO 
ARMIJA. 

šią savaitę į "Lietuvos" dien-i 
raščio šėrimnkų armiją pastojo 
nemažas skaitlius naujų narių. 
Žemiaus seka jų surašas ir kiek 
dienrašio šėrų kas paėmė. 

Iš C h i c a g o, II il., paėmė j 
sekančiai: 
Simano Daukanto Draugija-..5 
Jonas P. Martinkus 5 
S. Beinoris S 
J. RadaviČiius 5 
£. 'Lipnickas 5 
•EI. Sutkuvienė 5 
L. 'A Žukas 5 
ĮJ. Kaupas 5 
IA. Beržinskas —...2 

!Ant. Martinkus 2 

lAnt. Rugi.iia ». ........ I 

J). Sleinia 3r.*TY'r ... r«,T' • • r.T 

Karolis Aleksiunas ... 

Bronislova Kazlauskaitė 
Pranas Keinoras 
P. Juknis (Cicero) ... 

A. žilvitis 
P. Akstinas 
Dr. Gurskis 
A. J. Lemontas 
P. Urba 
Petras Cin'kas 4 
Jonas Bernotavičius ~ 

Jonas Vaičunas 

Juozas Tumšis i 

Jonas K. Grigaliūnas J 

Anufras Plukis t 

Atnanas Kiubiliunas 

Iš Cleveland, Ohio: 

J. Yaizmužis 2 

Ant. Kranauskas 5 
V. Vanagas -2 

J. Ruika i 

B. K. Jankevičius i 

Ant. 5ukys 1 

Pranas Rimkus i 

Tadas N'eura 5 
TD. 20-ta kuopa 3 
L..P. Baltrukonis 5 
I. A. Usevičius i 

K. Bagdonas i 

K. Varekojis 2 

S. Zigmantas i 

I. Šamas i 

Iš V'ater^Tiry, C o n n.: 

Jonas Žemantauskas i 

Kazys Kažemėkas 
Mateušas Karosas 
Jonas Rimkevičius 

Juozas Pocius 
Juozas Kakickas 
Antanas Bražinskas 
Edvardas Andrkmau 
Jurgis A. Baliunas 

Juozas StocUunas 
Albinas Kušlis 
Mateušas Medišauskas 
Vincas Jasulaitis 
Petras Stepanovičius 
Aleksandras Nemiura 
Juozas Lavickas 
Vincas Mineika 
fuozas 'Motvila 
Augustinas Butkus 

furgis J. Laskevičius 
fuzė KronkaiČiutė 
Antanas Narsčius 
Lukošius Natkevičius 
Antanas Dvariškis 
Parnas Matulis 

Stasys Motiejaitis 
N. N. Tautietis 
Ipolitas Kutelis 
furgis Kažem,ėkas 
Petras Dere .is 
Albinas Juškevičius 
Jonas Vitkauskas 
Jurgis Blažis 

Jurgis Žemaitis 
Aleksandras Urniežius 
Vladas Kašelskis 
Vladas • Karbauskas i 

Vincas Jakas <--i 

Petras Sliožis i 

iabrys Veverskis i 

Juozas Kudirka 2 

Pranas Vičas 1 

luozas Mikelionis I 

Vincas Kenausis i 

Jurgis Juozaitis %• * 

furgis Staugaitis * 

Fxlvardas Pranaitis r 

Vladas Mironiuk 
Zigmas Strikulis 
\ntanas Kauneckis f 

fuozas /Rinkevičius i 

Stasys Lenartavičius i 

Stasys K. Knapkevičius i 

Vincas Povilaitis 
Konstantas Šimkus 1 

Kazys Razmantas 

Stasys Maneikis i 

Petras Pūkis 1 

Matoušas Jermala J 

Kazimieras Paulauskas i, 
°ijušas Budžius i1 
Motiejus Verbyila t 

Jonas Verbyla 1 

fonas Zanavičius i 

\ntanas Lazdauskas i 

Tonas šunelaitis i 

Peiras Ašaka 1 

Antanas Osteika J 

Kazimieras Čepurna 1 

fonas Akkkonis 
Mateušas Batvinis * t 

Silvestras Prisevičius 1 

Jonas S. Ramanauskas r 

Juozas P. Vasiliaus-kas i 

Petras Krugelis 
Vladas Tarmilionis t 

Juozas Kudirka 
Petras Rimkus t 

Juozas Bernotą t 

Pr>"t">ha: IVieton jau paskell)- 
:o šėrininko Prano Bakučio, tu-, 

ri būti Pranas Bakaitis. Red. j 

AMERIKONŲ AŠČINČIUS FRICUI. 
\merikos kareiviai, ant kurių kaizeris žiurėjo su panieka, <k l)ar siunčia hunams daug 

ašėinčin iš tokių milžiniškų kanuolių, kaip kad ant šio paveikslėlio matyt. 

Iš A n sonia, Conn. 
Ant. F. liiulžiunas 
Vytautas Šauklis 2 

Stasys Guilžiunas i 

Ant. Stašaitis i 

Pavieniais ėmė: 

A. Petravičius, Hancock, M...2 
Pr. Mažeika, \\ ilkes-Barre ....1 

P.r. Jankauskas, Lovvell, Mass. 1 

p. Balčaitis, Eli/abeth, 1 

P. Rakauskas, Detroit, Mieli...1 
A. Duba, Unien City, Conn. .. 1 

1". Mockevičius, Bridgeport .. 1 

P. Saiučiulis, Hinghanipton, N'.Y. 1 

KARĖS —INIOS. 

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
Tero 'stu kampanija, kurią so- 

cial-revoliucijonieriai užvedė 
prieš vokiečius Kieve, yra atsa- 

komybėj ir už eksplioziją, atsiti- 
kusią Kieve, laike kurios 700 vo- 

kišku kareiviu žuvo, neskaitant 
gen. von Kichorno. Taip bent 

praneša .laikraščio I) a i ly M a i 1 

korespodentas iš Kopenhageno. 
Amunicijos dirbtuvės Odesoje. 

Charkove ir kitose vietose tapo 
išdinamituotos. 

''Netolimoj ateityj dar didesni 

dalykai atsitiks,—sako tasai ko- 

respondentas. 
"Social-revoliucijonreriai yra 

pasirengę vesti kovą su Yokie- 

tija iki paskutiniam žmogui." 
Gen. Kichorno,nvyriausio vo- 

kiečių vado Ukrajinoj užmušė- 

jas, sakoma, vadinasi Danskoj, 
arba Dancov. Jis buvo jureiviu 
prieš revoliuciją. Vėliaus, laike 
revoliucijos jis tapo išrinktas at- 

stovu nuo Kronštadto jūreivių ir 
buvo Kerenskio priešininku. 1 >e 

po Lietuvių Brastos "taikos," 
kuriai smarkiai priešinosi visi 
social-revoliucijonieriai, tapo nu- 

tarta kovoti siu vokiečiais su pa- 
•gelba teroro, t.y. politiškų už- 

mušysčių. 
Kopenhageno korespondentas 

praneša j E x c li a n g e T e 1 e- 

graph, kad ambasadoriaus von 

Mirhacho užmušėjas yra 'pabė- 
gęs iš Rusijos. 

KAIP CARAS BUVO 
NUŽUDYTAS. 

Amsterdamas, liepos ji d. — 

Ber'ino Local Anzeiger, kuris 
tvirtina gavęs aprašynyj pasku- 
tiniu caro valandų nuo augštos 
Rusijos vpatos, sako, kad su 

dviem valandom, duotom j > r i s i 

rengimui, inivusis Kusijos caras 

N'ikailojiiis Romanov tapo išves- 
tas jo žudytojų tokiame nualpi- 
mo stovyje, kad reikėjo ji pri- 
rišti prie stulpo. 

N'ikalojus išbudinta 5 vai. ry- 
te tą dien, kuomet jis turėjo bu t. 

nužuuytas. Patrolius iš unter- 

oficierio ir 6 kareivių, inėjęs jo 
kambarin ir prikėlęs jj, liepė jam 
apsirėdyti; tada jis nuvesta j kam- 
barį, kur jam perskaityta So- 

vieto tarybos nutarimus. Jam 
pranešta, kad nužudymas bus 

padaryta už .dviejų valandų. 
Buvusis caras priėmė nuteisi-, 

mą ant mirties su dideliu ramu-j 
mu. bet kada sugrįžo į savo mie-j 
gamą j į kambarį, j i > nualpo kė- 

dėje. l'o kelių minučių jis pa- 

prašė pakviesti šventiką (kuni- 
gą), su kuriuo jis tapo paliktas Į 

vienas. I'askui jis parašė kele- 
tą laiškų. 

Kada atvyko kareiviai, l.vrėju- 
sie nuvesti jj į nužudymo vietą, 
Mikalojus nandė pasikelti nuo 

kedės, bet neįstengė. Kunigas ir 
kareivis turėjo jam pagelbėti at- 
sistoti ant kojų. Pasmerktasis 
-u vargu nulipo laiptais ir kaną 
parpuolė. 

(Kadangi jis negalėjo pats sto- 
vėti be pagelbos, kada pasiekta 
nužudymo vietos, tai jis tapo pri- 
rištas prie stulpo. Jis iškėlė ran- 

kas ir išrodė lyg buvo norėjęs 
kal'bėti. bet prabilo šautuvai ir 
jis krito negyvas. 

AMERIKONAI ARCHAN- 
GELSKE. 

Kandalaska, šiaurinėj Rusijoj, 
rugp. 4 1. — Amerikoniška kariu- 
menė taij»^i dalyvavo, kuomet tal- 
kininkai išsodino savo kariumenes 
pereitą savaitę Archangelske prie 
1 * iltu j n jūrių, šiaurinėj Rusijoj. 

Talkininkų ir amerikonų kariu- 
menes buvo sutiktos gyventojų su 

dideliu džiaugsmu. Žmonės jaučia. ^ 
kad Amerika Uettiri jokių sau- 

meilių išrokavimų 'kasli:k Rusijos. 
Išsėdusi iš laivų kariumenė pra- 

dėjo eiti j miestą, kur iki tam 

laikui jau buvo įvykusi revoliu- 
cija prieš bolševikus. Lyderiai 
priešbolševikiško judėjimo park- 
vietė talkininkus tvarkos palaiki-Į 
mui ir žmoniių apsaugojimui. 

Paskutinis !:• •lševi-kų pasiprie- 
šinimas įvyko pereitą nitratą. Jie 
buvo galutinai sumušt' prie lsaka 
(iorka s t (.'ties ant šiaurines Ovinos 
upės kranto. 

BėgdJimi iš Archangelsko, bol- 
ševikai išsivežė su savim 40,000.000 

rublių pinigais ir daugelį kitokių 
brangenybių, bet paliko daug 
maisto ir kitokios medžiagos. 1 il- 
tai ir geležinkelio linijos išliko 

sveikos. 

Nauja tuomlaikinė Archan^els-j 
!<o valdžia, kuri apėmė valdymą! 
"ištisai per visus .šiaurius" gauna 
dau;? paramos iš Archangelsko 
apielinkiu gyventojų. 

KAREIVIAI IŠVAIKĖ 
SOCIALISTUS. 

Vancouver, B. C. Sugrįžusiej. 
is Kares" kanad.sKi Kareiviai pe- 

reitą subatą atėjo i laivu darbi- 

ninkų unijos mitingą, užėmė sve- 

tainę, išvijo apie 10.) unijistt;' ir 

atlaikė savo locną mitingą, laikė 
kurio jie griežtai pasmerkė so- 

cialistišku darbininku b e si eisi- 
mą. 

Sakoma, ka.l kareiviai padarė 
tokią demonstraciją po to,' kaip 
kok< tai žmogus pašaukė telefo- 
nu vietini karišką ligonbįUlj ir 

kvietė kareivius, ar jie išdrjs pa- 

sirodyti svetainėj. 
Britiškoj Kolumbijoj (Kana- 

doj) tapo apšauktas vienos die- 
nos streikas, kaipo demonstraci- 

ja prieš užmušimą vieno unijis- 
to, kuris, sakoma, mėginęs pa- 

bC-gti nuo drafto aficierij.' Su- 

grjž.usie iš mušiu sužeistieji ka- 
reiviai, kurių čia yra apie tuk-1 

stantis, šiam streikui pasiprieši- 

i 

nu ir is tos priežasties buvo tarp 
abiejų pusiu susikirtimų. 

NAUJA PASKOLA BUS 
ŠEŠI MILIJARDAI. 

Washington, D. C. Sekanti 
Laivės paskola, kaip menama, 
bus šešių miliardų doliarių, su 

4 V, pfocentu. Pradžia paskolos 
bus 28 d. rugsėjo. l^ita paskola 
bus •didžiausia paskula, kokią ši 
šalis kada nors yra turėjusi. 

TRAUKINYS UŽŠOKO ANT 
GATVEKARIO. 

Chicago, 111. Penkios ypatos 
tapo užmuštos, o 27 taj>o su- 

žeista, kuomet prekinio trauki- 
nio garvežis užšoko pereitą ne- 

dėldienj ant gatvekario \ rie (ty- 
čios ir Archer gatvių Chicagos 
priemiesty j Argo. 

Sakoma. gatvekaris norėjo 
"peršokti" pirm besiartinančio 
traukinio. Garvežys, sudaužęs 
gatvekarį, p :i t s iššoko iš 'bėgiu 
ir susidaužė. 

Tarp užmuštu yra Everett 
Sistokis (šeštokais), 9 metų am- 

žiaus. Tarp sužeistų yra Sis- 
tokienė ir John Romano\vski. 
\ekurie yra sužeisti pavojingai. 

ARAS 63 METŲ AMŽIAUS. 
Butte, Mont. Nesenai arti šio 

mks.j nušauta aras (arelvs). 
Ant jo kojos rasta metalinį žie- 
dą, ant kurio buvo išrėžtas se- 

kantis parašas: "John Rogers— 
St. Louis—1855." 

Anais laikais, kada j vakarine? 
valstijas, tuomet dar visai be- 
veik neapgyventas, važiavo daug 
pionierių, jieškančių aukso mai- 
nų, buvo paprotys pasigauti jau- 
niu- paukščius ir juos prisavinti. 
Idant juos galima butų pažinti 
ant kojų jiems užmaudavo žie- 
dus. 

Manoma, kad John Rogers bu- 
vo vienas tokiu pionierių ir pa- 
ėjo iš St. I.ouis, 'Mo. Arai ilgai 
gyvena ir tankiai susilaukia 100 
metu amžiaus. 

NUSIKERTA PIRŠTUS, 
IDANT NEITI KARIAUTI. 
M'Veytown, Pa. 1). Strauvs- 

st'r, 23 metų vyras, tapo pa 
jautas ir sugrąžintas i Camp 
Mead. kur jis stos prieš karišką 
ei>mą 11/ tai, kad jis pats tyčiai 
;ave susižeidė su tikslu, idant iš- 
;isukti nuo kareiviavimo. 

rereitą sausio mėnesį Striius- 
?-er pastojo kariumenėn ir rodėsi, 
kad jis hivvo geram upe. Bet ne- 
trukus jis įpradėjo nerimauti, 
kuomet jj pasiekė gandas, kad 
netrukus reikės važiuoti Krancu- 
zijon. Vėliaus, vieną dieną, kirs- 
damas malkas kariškai kukniai. 
jis tyčiai nusikirto keturis pirš- 
us nuo kairiosios rankos. 

1 Jis ta/> pasiustas ligonbutin. 
bet pirm negu jo žaizdos pilnai 
užgijo, jis pabėgo iš ligonbučio 
ir i ur kalnus padarė 200 augi. 
myliu, kol pasiekė savo namų 
Oliver pav., kur jis gyveno be- 
veik kaij) laukinis žmogus, val- 

gydama- šaknis, uogas ir lauki- 
nius vaisius. Kuome'. dabar pra- 
sidėjo vasariniai darbai ant far- 
imj, jis gavo darbą prie tūlos 
Mr.s Ilassenplu'g, kur ji pavieto 
šerifas pagavo ir suareštavo. Iš( 

.pravardės matyt, kad jis yra vo- 
kiško paėjimo. 

PADIDINS KAREIVIAVIMO 
AMŽIŲ. 

VVashington, D.C. Karės sekre- 
toriais Baker pranešė, kad suma- į nynfas naujo įstatymo apie padi- dinimą kareiviavimo amžiaus aug- ščiaus 31 metu ii žemiaus 21 metų lyra paduodamas kongreso apsvars- 
tymui tuojaus. 

•Vadinasi, tasai sumanymas bus 
paduotas trimis savaitėmis anks- 
čiau negu pi nr. i aus žadėta. I'as- 
kubinimas padaryta todėl, k*ad pir- 
mos kliasos vyrai jau beveik bai- 
giasi ir jeigu kareiviavimo amžius 
nebūtu pakeltas, tai priseitų imti 
iš antros klfaso-s, o valdžia to ne- 
nori daryti. 
Sulyg valdžios pliano, kaip tik 
kongresas patvirtins šitą na«uj;| 
įstatymą, tai j 10 ar 14 dienų po 
to bus padaryta registaracija. Su- 
lyg gen. C'ro\v<ler nuomonės, rei- 
kės apie 90 dienų sutvarkymui 
naujai užregistruotu vvru, l>et nau- 

jai registruoti vyrai, patekusie pir- 
rnon kliason, bus tuojaus šaukia- 
mi kariumenėn. 

Manoma, kad kongresas, gavęs 
šito naujo įstatymo suimanynuj, 
|>erleis ji Į du menes'.u laiko, l o- 

dei galima tikėtis, kad naujai re- 

gistruoti vyrai, patekusie j pirmą 
kliasą, gali but iššaukti kariume- 
nėn lapkričio mėnesyj ir kitais 
ateinančios žiemos mėnesiais. 

Nėra l>eveik abejonės, kad kong- 
resas greilai ,-raleis šit;} naują su- 

manymą. Ginčai kongrese galės 
kilti tiktai delei to, ar reik prie 
kareiviavimo priskirti vyrus jau- 
nesnius negu 21 metai, liet ir 
šitame atsitikime kongreso pasi- 
priešinimas, kaip sakoma, bus la- 
bai silpnas. 

KAREIVIAVIMO amžius 
BUS NUO 18 IKI 45 METŲ. 

Washington, D. C. Pereitą 
subatą Suvienytu \*alstiju karės 
departamentas padavė kongresui 
sumanymą naujo Įstatymo apie 
padidinimą "drafto," t.v. karei- 
viavimo amžiaus. 

Iki šiolei kareiviavimo amžius 
buvo nustatytas nuo 21 metų iki 

31 vienu metų. Dabar gi karės 
departamentas pataria kongresui, 
kad užtvirtint 1 naują įstatymą, 
sulyg kurio priverstinam karei- 
viavimui priklausys visi vyrai 
nuo 18 metų net iki 45 metų 
amžiaus. 

Šitam naujam sumanymui pri- 
taria karės sekretorius Baker, se- 

nato militarės komisijos pirmsė- 
dis senatorius Chamberlain ir 
jam taipgi pritaria ir prezidentas 
\Yilson. 

Sulyg šito naujo įstatymo su- 

manymo, prezidentui bus duota 

galybė šaukti tamyston jaunus 
vyrus sulyg jų kliasų. Mano- 
ma. kad karės departamentas 
pašauks kariškon tamyston jau- 
nus vyrus, kaip tik jie pasieks 
18-os metų, kad jie užtektinai 
turėtų laiko išsilavinti ir kad jie 
jau butų pilnai prisirengę iki 
tam laikui, kada karės departa- 
mentas manys, jog jų m«tai jau 
yra tinkami tikram dalyvavimui 
karėje. 

4,000,000 bus Europoje. 
Senatorius Chamberlain pra- 

nešė, kad, sulyg jo nuomonės,i 
naujas jstatymas leis Amerikai 
laikyti Europoje armiją nuo 3. 
iki 4 milijonu didumo ir apart 
to, apie kita tiek bus vyru, li- 
kusiu čia rezervoje. 

-Minėtas naujas sumanymas ta- 

po pereitą panedėlj įteiktas tuo 

[pačiu laiku senato ir atstovų hu- 
to militariškoms komisijoms. 
Komisijos tuojaus pradės ji svar- 

styti ir prirengs jj abelnam ir 

galutinam svarstymui viso kon- 
greso posėdžiuose. Kongreso 
posėdžiai prasidės šio mėnesio 

pabaigoj. 
Jaučiama, kad komisijose ir 

kongrese bus tokiu, kurie prie- 
šinsis Įvedimui kareiviavimo am- 

žiaus jaunuoliams nuo 18 metų, 
bet nemanoma, kad kas priešin- 
tųsi padidinimui amžiaus nuo 

31-mų iki 45 metu. Savo keliu, 
sulvg senatoriaus Chamberlain 
nuomonės, galima neabejoti, kad 
šisai naujas sumanymas pereis ir 
bus užtvirtintas. 

Karės sekretorius Baker pa- 
aiškino, kad amžių reikėjo padi- 
ilinti nuo 18 iki 45 metų todėl, 
kad turėti užtektinai "pirmos 

i- 

kliasos" vvru, nes valdžia ne- 

norėtų judinti kitu kliasų patol, 
pakol pirmos kliasos užtenka, 
nes pirmos kliasos vyrams (ne- 

vedusiems) iš daugelio atžvilgių, 
ypač iš šeimyniško atžvilgio, yra 
lengviaus tarnauti negu vedu- 
siems vyrams su šeimynomis. 

MOTERS. KAIPO NAUJOS 
PILIETĖS. 

Pilietybės atsokomvbė ir pride- 
rystės yra ypatingai vertingos nau- 

jiems piliečiams. Xėia žmogaus 
galinčio išpildyti vistu reikalavimus 
Amerikos pilietybės vien per. pa- 
sirašymų ant natūralizacijos po- 
pierų, arba per pavartojimą bal- 
savimo baloto. Ilgų metų laipsniš- 
kas procesas, ypatingai reikale sve- 

timtaučių. gali buti pagreitintas 
su kortstruktvviška pagalbą tų, 
kurie jau e>ti Amerikos piliečiais. 

I ž-tai-gi, męs privalome mušu 

uaujas pilietes patikti pusiau ke- 
liu. I'er tai suprantama, kati reikia 
jas pratinti prie mūsų mintijimo, 

t Dabartiniam laike moters svarsto 
štai kokius dalykus: kaip karei- 
vio apleist,-1 šeimyna galės geriau- 
siai kovoti su nepaprastomis ap- 
linkybėmis iš ekonominio atžvil- 
gio; 'kaip rei'kės prirengti jaunas 
merginas, idant jas apsaugojus 
nuo pavojaus, kurs atsiranda su 

nauja ekonomine laisve ir progu- 
tnais; kaip motinos galės palaikyti 
savo ir savo šeimynos sveikatą su 

aprybuotu maisto dalimi. Kadan- 
gi tie klausimai yra kasdieną gvil- 
denami Amerikos laikraščiuose; 
kada nuolat įvyksta nesuskaičiuo- 
jami susirinkimai ir -konferencijos, 
tai kodėl mušu svetimžemės Ame- 
rikonės negali juose dalyvauti? 

Skyrius Svetimžemių Moterių 
(Division of Foreign-Born \Yo- 
men), kurs yra dalimi National 
Board, Young \Vomens Christian 
Association (Jaunųjų Moterių 
Krikščioniškos Afocijacijos) ke- 
tina dakytis mintimi su svetimtau- 
tėms Suvienytose Valstijose. Tam 
■tikslui jos dalina svetimtaučių 
spaudai straipsnelius apie darbo 
reikalus, apie maisto sučėdijimą, 
apie moki n imasi Angly kalbos, apie 
"draft'o" teises ir suteikia reika- 
lingas informacijas bei patarimu- 
apie rekreacijos progas ir t. t. 

Tokiu budu, pirm'as žinksnis, prie 
pritraukimo svetimtaučių moterių 
prie mūsų mintijimo, jau padary- 
tas. Yra pageidaujama, kad vijos 
šios šalies didžiulės organizacijos 
šj pasistengimą tvirtai paremtų. 

ępi 
gtane jl 

U. S. Food Admioiitratton. 
j 01' Br'cr Rabbit better muko hi^- 

se'f mighty skeerce en not go pro- i jlckin' roun' whar dere's cookln' 
| goin' on, 'eause a rabbit in a pot is 
j er goin' ter Mok mighty good to mos' 
Į ennybody 'fo' long 'count er folku j havin* ter save on meat. 'Sides 

folks'll kinder have for save de 
wheat tloiir fer eomp'ny en out bread 
mado outen dis yero "s'ibsMtuU," flour. Put Nvlso oi' owl done say. dut 
to \vin de \va.* >on got ter feed d^ 
sojor boys dut's doin' de fightln*. Dut's \v'at's takiu' tie \vh«*nt i»«: meto t. 

\ C t. 'J" .li« 

I Iš Madrido, Ispanijos sosti- 
nės, pranešama, kad Ispanijos 

j karalius Alfonsas užkvietė buvu- 
.>io Rusijos caro šeimyną, atvyk- 
ti Ispanijon ir pasilikti tenai net 
iki karės pabaigos. Ispanijos už- 

! rubežio reikalu ministėris Dato, 
paklaustas apie šit;i gaudą, pra- 
nešė. kad sulyg karaliaus suina- 

nymo, Ispanijos valdžia pradėjo 
vesti derybas su bolševikais su 

tuo tikslu, idant buvusio caro 

šeimyną perkelti Ispanijon. 

ĮĮ Švedijos vaidžia surado la- 
bai pasekmingą budą iškolekta- 
viimii senų, užsilikusiu taksų. 
\'aldininkai nedaro daugiaus nie- 
ko, bet paliepia panaikinti to- 
kiam vyrui taip vadinamą "mot- 
bok," t. y. kortą, be kurios visoi 
Švedijojv niekas negali nusipirkti 
jokių svaigalų. 

Valdininkų raportai parodo, 
kad buvo atsitikimų, kur vyrai 
užsimokėdavo net trijų metų už- 



vilkta* taksas, idant tik jiems 
neatimtų tų "motbok'ų." Vienas 

vyras užsimokėjo net 976 krone- 
rius (apie $2fx>) uz leidimą jam 
pirkties du litru (apie 2 kvor- 

tas) degtinės kas metų bertai n is. 

|| Chinuose tėvas neturi tiesos 

vieną šunų mylėti labjaus negu 
kitą. Sulyg įstatymų, jis priva- 
lo visiems savo sunams palikti 
savo turto po lygią dalį. 

jį Garsiam "Alyvų Darželyj, 
netoli Jeruzoiimos, yra aštuoni 

alyvų medžiai, kurie sulyg mok- 

slinčių apskaitliavimo yra (lan- 

giaus negu po 1,000 metų senu- 

mo. 

|| Korejojo yra toks paprotys 
tarp vietiniu gyventoju, kad jau- 
navedė pirmą dieną po sl i ubo ne- 

turi tiesos ištarti nei vieno žo- 

džio. Bet ji gali paleisti savo 

burnelę, kiek }'\ tik nori, sekantį 
po to rytmetį. 

|| Anglijoj švuosmet daugiaus 
negu 300,000 moterių yra užim- 
tos tarmeryste. Pernai buvo ta- 

me pačiame užsiėmime tik 100,- 

000 moterių. 

|| Gen. John J. Pershing, vy- 
riausia vadas Amerikoniškų ar- 

mijų Prancūzijoj, tap > francuzų 
valdžios apdovanotas didžiuoju 
Garbės Lcgijono kryžium. 

Francuzijos premieras Clemcn- 
ceau nusiuntė jam sekantį tele- 

gramą: 
"Man yra labai smagu pra es 

ti jums, mano mielas gener e, 

kad Francuzijos valdžia nut rė 

apdovanoti jus didžiuoju (j; 

hės Legijono kryžium. Francu- 

zija niekuomet nepamirš, kad jū- 
sų puiki karintmenė atvyko pridė- 
ti savo pastangas prie rr.usų pa- 

stangų kai sykis tuo momentu, 

kuomet kova buvo karščiausia." 

|| Gen. French, buvusb vyriau- 
siu vadu anglu armijos šios ka- 

rės pradžioj, vadina gen. Foch'ą, 
dabartinj vyriausią vadą visų tal- 

kininkų armijų, puikiausiu karei- 

viu, kokį šita karė yra iki šiolei 

išdavntsi. 
"Jisai—sako gen. French—r.n- 

reiškė tokj karišką genijų, kad 

yra labai galimas dalykas, jog jo 
vardas pasiliks istorijoj kaipo 
vieno iš didžiausių pasaulio va- 

dų.'' 

Įj Australija, sulyg- iinių, atė- 

jusių iš Sydney, iki šiolei išsiup- 
tė j karės frontą 321,000 karei- 

vių. 

|| Labai svarbų (patarnavimą 
talkininkams padarė laike dabar- 

tinių musių francuzų šarvuoti 
automobiliai, kurie yra panašus 
j garsias anglų "tankas" (kubi- 
lus), tik yra daug mažesni, todėl 

ir greitesni. 
Francuzai dabar vartoja tris 

rųšis šitų šarvuotų automobilių 
—Saint Chamond, kuris sveria 

23 tonus ir turi 8 kareivius; 
Schneiderio modelis sveria 13 to- 

nų ir turi 6 kareivius ir Renaul- 
to modelis, sveriantis tik 6 to- 

nus ir turintis 2 kareivius. Šiuos 

paskutinius praminta 'vapsomis 
Šitie automobiliai eina mušm 

dideliais būriais, sudarydami re- 

guliariškas grupes ir baterijas. 
Lergvų automobilių baterijos 
lengvai pasislepia šoviniu duobė- 

se ir krūmuose. Jie buvo labai 

naudingi laike dabartinių mušiu 
sunaikinimui taip vadinamų 'kul- 
kasvaidžiu lizdu' ir užkirtimui 

kelio vokiečių kontr-atakams. Jie 
veikė pasekmingai net ir prieš 
priešo artileriją. 

Kareiviai, vedantieji šiuos šar- 

vuočiu-., apreiškia nepaprasta nar- 

sumą ir drąsą, nes eiti su šitais 
"kubilais" mu.šin, tai vis viena, 
kai lysti gyvon peklon. Savo 

keliu nei vieno kareivio never- 

čiama tarnauti šituose "kubiluo- 
se." Visi kareiviai yra pastoję 
prie jų iš savo liuoso noro. 

1| Revoliucija prieš bolševikus 
iškilo /Wliange' .ke, prie Baltųjų 
jūrių. Revoliucionieriai užjau- 
čia ir stovi talkininkų pusėj. Bol- 

ševikų kariumenė pabėgo iš mie- 
sto. 

Nuvertus bolševikus, miestar 
išsodinta nuo taivų talkininku 
kariumenė, kuri užėmė gelezin 

kelio ir telegrafo stotis beveik l>e 
jokio pasipriešinimo. 

|| Sulyg telegramo, atėjusi.) is 
Solionikų, grekai turi armija i< 
150,000, kuri yra prisirengusi prie 
triušių. I uo tarpu formuojama dar 

; kitas naujas grekų divizijai. 

Į Lordas ("urzon, narys Angli- 
jos kariškojo kabineto, laike savo 

prakalbos padavė žinių. kurios 
parodo, kiek vyru Anglija iki 
šiam laikui pastatė karen. Lordas 
Curaon pasakė, kad iki išol Ang- 
lija davė nc mažiaus 7,ooo,o<x) vy- 
rų ir kad siuo laiku 5,000,00c 
Anglijos vyrų k'ariauja karės lau 
kuose. 

į| Valdžia Fiancuzijos premierc 
Oemenccu g^vo u; itikčjimo iš 

reiškimą taut'>> atstovu hute. Klau- 
simas iškilo dclei naujo Įstatymo 
kurj padavė valdžia, reikalaudama 
kad k'.iriumcnėu butu pašaukti tii 
jauni vyrai, kuriems paprastai bu- 
tų rerkėje stoti tik 1020 metais 
Kadangi prieš tai buvo kilęs pa- 
sipriešinimas, tai premieras pa- 
reikalavo taip vadinamo "užeiti- 

kėjinio balsavimo." Diduma at 

sto v m balsavo už valtl>.i«^s suma 

nytną ir tuomi išreiškė premiere 
Clemenceau valdžiai už-itikčjimą 

Pats Clemenceau buvo posėdyj 
ir trumpoj savo prakalboj pasakė 
kad šie jaunuoliai turi buti pa 
šaukti kariumenėn ateinančio s pa 
lio ir lapkričio mėnesiuose. 

Į Prancūzų lakiniu suhlcitciian 
tas Boyau laimėjo na. penkis mū- 

šius su vokiškais orlaiviais; tri? 
vokiškus orlaivius jis nušovė vie- 
ną po iki tam j 10 minučių laiko. 
Išvivso »ki šiolei jis mršovč J() vo- 

kiškus orlaivius. Leitenantas Ma- 

tlou, kitas traneuzų lakūnas, nu 

tupdė iki šiolei 38 vokiškus or- 

laivius. 

|| Sulyg žinios, atėjusios iŠ Ams- 

terdamo, paskutiniai žodžiai bu- 
vusio Rusijos caro Mikai'-jaus, 
<urj nužudė bolševikai, buvo šie: 

"Pasigailėkite mano žmonos ir 
m n o nekaltų, nelaimingų vaikų. 
Tegul mano kraujas sulaiko Rusi- 
ją nuo suirimo." 0 

Stuos žodžius ex-caras pasakęs, 
kuomet bolševikų kareiviai išvedė 
jj ir pririšo prie stulpo, idant 

sušaudyti. 

KĄ SOCIALISTAS MANO 

APIE BOLŠEVIKUS. 
Yra daugelis žmonių, kurie ne- 

nori galutinai pasmerkti rusiškų 
bolševikų. Abelna nuomonė yra 
tokia, kad bolševikai yra ne kas 

kitas, kaip tik kaizerio įrankiai 
ir agentai. Kiti vienok mano, 

kad bolševikai yra tik paprasti 
akli fanatikai, turinti gerus no- 

rus, bet labai švakas galvas. 
Juo bolševikų pakvaišimas lab- 

jaus šėlsta, juo mažiaus jiems 
užtarėjų pasilieka net ir pačių 
socialistų tarpe. 

Švedijos socialistų garsus ly- 
deri-; Hjalmar Rranting, pavyz- 
džiui. yra tokios nuomonės apie 
Rusijos bolševikus: 

"Aš žiūriu j dalykų stovį Ru- 

sijoj su giliu abejojimu. Mano 
nuomonė ir nuomonė sočiai i etiš- 

kų ir social-demokratiskų partijų 
Švedijoj yra, kad bolševikai yra 
j riešai tikrojo socialistiško judė- 
jimo Rusijoj. Jie iktiškai su- 

grąžino Rusijon carizmą, perse- 
kioja socialistus, o j n lyderius 
privertė slapstytis... \'<>rs aš ne- 

drįstu. sulyg savo dabartinių ži- 

nių, pasmerkti Leniną kaipo iš- 
daviką, tai vienok as neturiu jo- 
kios abejonės, kad vadovaujan- 

čiose bolševikų sferose yra daug 
tokių, kitirie su pilna širdim yra 
pro-vokieJiai ir gauna nuo Vo- 

kietijos užmokėti." 

RŪPINASI VIENAS KITU. 
Tėvas smarkiai išbarė savo sū- 

nų, kad jis visai nesirūpina, kaip 
pagerinti gyvenimą ir pagalios 
tarė: 

— Aš bijausi ir pamislyti. kas 
atsitiktų su tavim jeigu aA, ne- 

duok Dieve, imčiau ir staiga nu- 

irtirčiau. 
— O, nesibijok, tėte —atsakė 

(sunus, — aš pasilikčiau šionai. Bei 
,svarbesnis klausimas tuomet bu- 

tų, kas atsitiktų su tavim, tėvai' 
[Vadinasi, kur eitų: i dangų, ai 

!i peklą J. 

.K 

PAINUS PADĖJ1M5A. 
Ar teko vesti kuomet nors porą .;unu ant virvutes.J Ir ar neapsukdavo jie tau kojų 

virvutėmis, jeigu pradėdavo pjauti? 
Rusija dabar yra tokiam padėjime, <> tu "šunų" vardai yra pažymėti. 

Svarbus Numeris. 
8— r-iR 

Kuomet pasiunčiate nuims pi- 
nigus, tėmykiic savo numerio 
.jersimainymą. 

JeigJ ant Jūsų laikraščio adre 
šo numeris yra tokis, kaip tas- 

viršuje, arba rlar mažesnis, tai 
skubėkite sutvarkyti savo reikalus. 

Numeno reikšmė. Pirmasis 
numeris reiškia mėnesį, antra- 
sis — to mėnesio dieną ir pas- 
kutinis — metus. 

'Visi žino, ikad metas turi 12 

mėnesių, ku~:e vadinasi ir nume- 

ruojasi tai'P: 

1. Sausis 
2. Vasaris. 
3. Kovas 
ą. Balandis 
5. Gegužis 
6. Rirželis 
7. Liepos 
8. Rugpjūtis 
9. Rugsėjis 

10. Spalių 
11. lapkritis 
12. Gruodis 

Taigi viršmtnėtas numeris tu- 
ri šitą 'prasmę: 

Kuomet Jus tik gaunate laik- 
rašti "Lietuvą," ant -geltono po- 
pierėlio Jųs matote savo pravar- 
de ir tuojaus už jos matote tris 
dviem brūkšneliais perbrauktu; 
numerius, o tie numeriai Jums 
parodo, kad esate užsimokėję už 

laikraštj "Lietuvą" sakysim, iki 
8—3—18, kas reiškia RUGPJU- 
ČIO 3 d 1918 m. 

Kiekvienas laikraščio "Lietu- 
va" numeris Jums parodo ir 

primena, ant geltono popierėlio 
iki kada Jusų prenumerata yra 
užmokėta, todėl Jus negalite 
užmiršti, laiku apsimokėti, nei 

negalite to nežinoti. 

Jūsų geras darbas. Kuomet 
Jus užmokate už laikraštį pre- 
numeratą ant laiko, Jųs padarote 
laibai daug gero mums: sučedi-1 
nate mūsų darbą, dvi atvirutės, 
o kartais dair prie tų ilviejų ir 
laišką. O visa tai mums kainuo- 
ja darbą, laiką ir |>inigus. 

Suoėdinate krasos patarnavimo 
darbą, o tuom remiate valdžią 
jos siądieninėje svarbioje valan- 
doje. Jus pirmiaus to nepadarėte, 
nes visai tas Jums mislin nea- 

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

Jus gerai žinote, 'kad ant vis- 
ko kainos labai pakįlo. Tas pa- 
liete ir mus — pabrango popiera 
ant kurios spauzdiname Jūsų 
laikraštį "Lietuvą"; pabrango 
darbininkai, kurie atlieka darbą 
prie spausdinimo Jums laikraš- 
čio, o musų (kaina už lai'krašii 
nepakilo. Kad ji ir nepakiltų, 
męs tik vieno nuo Justi laukia- 
me — Laiku užsimokėti už laik- 
raštį "Lietiuvą." 

Siųskitę pinigus, 
LITHUANIAN PUB. CO., 
814 W. 33-rd St., Chicago, 111, 

BAIGKIME DARBĄ 
Parašų rinktinas po protestais 

prieš Vokietijos pastangas pajmig- 
ti Lietuvą dar neužbaigtas. Daug 
jau kolionijų parašu surinko ir 
irisiuntė, bet yi'a dar ir tekių ko- 
lionijų, iš kur jokios žinios ne- 

turim. Dar sykį prašome visų, kam 
.Lietuvos laisvo ir neprigulmiy'bė 
rni>i, dėtis prie ši'?s darbo su pa- 
sišventimu ir skubėti ji užbaigti. 

Protesto svarba yra didelė. Jei- 
gu tą svarbą mato pasaulis, o 

ypač greitai ją pamatė mūsų tau- 
tos priešai, kurių tikslu yra už- 
dėti ant Lietuvos ar šiokį ar kito- 
kį jungą, tai inęs dar labiau svar- 

bą atjausti turėtume. .Mus tautos 

prie&ii varo priešingą šiam dar- 
bui agitaciją ir tuomi vien tik 

Vokietijos autokratijai pasitarnau 
ja. r 

Turime ]>ridurl j. k n < 1 šis protes- 
as, kaip ir parašu pr> juo rinki- 
nas, yra u/girtas ir išlcistVis bend- 
ai abiejų Tarybų, luitcnt: Ame- 
ikos Lietuviu Tarybos ir Tau- 

tinės Tarybos. Kas jam priešingas 
yra, tas nežino, kaip tuo prieši- 
nimusi pats sau kenkia. 

Lietuviai tėvynainiai, savo kraš- 
ui ir žmonėms gerovės velijan- 

tieji, stekime i darbą! Išreiškime 

pasauliui savo tikrus norus, pa- 
dėdami savo pai'ašus |>n protestais. 
Tuomi pasirodysime su kuo einame 

r prieš ką stojame. 
A. L. Taryba. 

LIGOS LIETUVOJE. 
Oticialis Suvienytų Valstijų 

Sveikatos Biuletinas, išleistas lie- 

pos 19 d. 1918.111., paduoda žinių 
apie ligas įvairiose šalyse. Sulyg 
šito 'biuletino, Lietuvoje per vie- 
na mėnesį nuo kovo 13 d. iki 
balandžio 13 d. 1918 m. susirgo 
"cholera, bubonų plčga, raupais 
ar karštine" 31 asmuo, o mirė 

3. 
Tuo pačiu lai«cu nuo tifuso 

Lietuvoje susirgo 1.585 asme- 

nys, o mirė 67. 
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IŠ WATERBURY. CONN. 

Liepos 28 «1. pas mus atsibuvo 

taip vadinamas mass-mitingas. 
Birželio 30 d. šio miesto valdy- 
ba, sakoma, nedavė leidimo mu- 

su radikalams ir j u Bagčius ne- 

galėjo kalbėti, tai dabar musi 

socialistai, net su advokato pa- 
gelba, tol rūpinosi, kol išgavo 
nuo miesto leidimą ir prakalbas- 
surengė po "tautiškų-pirmeiviš- 
kų" draugijų firma ir Raudonojo 
Kryžiaus naudai. 

Kalbėjo pora vietinių advoka- 
tų anglų, J. Strimaitis iš So. 
Bostono, J. Sirvydas iš Brook- 
'yno ir F. Bagočkis. Raudona- 
jai Kryžius vienok nieko iš to 

nepelnijo, nes surinkta išvis< 
apie $108.00, o iškaščių buvi 
apie $114.00. 

Ir nedyvai—vienas nagučius 
sakoma, atlupęs u/ savo atva 

davimą iš Bostono net S40.00 it 
I už tuos $40.00 waterburicčiai iš- 
girdo nuo jo senus atšaldytus 
kopūstus apie Gabrį, Karevičių 
ir visus kitus reguliariškus var- 

dus socialistu litanijoj. 
Žmonių prakalbose galėjo buti 

įpie 700. Naudojimasi Raudo- 
nojo Kryžiaus firma, kuomet ne- 
užtikrina jokios naudos tai įstai- 
gai, padaro lietuviams tik gėdą 
ir todėl reikėtų atsargiau su to- 
liais dalykais apsieiti. 

Nesenai, pavyzdžiui, buvo su- 

rengta "Auišros" ir Vitkausko 
vardu teatras—taipgi Raudonojo 
Kryžiaus naudai. Vien tik pro- 
graanan buvo surinkta, kaip gir- 
dėtis, už apie $150.00 apgarsini- 
mų. O dabar, kaip kalba. įlar ir 
pž spaudą nėra atmokėta. Vit- 
kauskas tuo tarpu iš Waterburio 
išvažiavo ir skolų čia drau- 

gijai pasiliko. — nekalbant jau 
apie jokią naudą Raiudonamjam 
Kryžiui. 

Tai tokių dalykų lietuviams 
reik vengti, nes mums sarmatą 
daro. 

Girdėtis, kad vvaterburiečiai 
smarkiai "Lietuvos" dienraštį re- 

mia ir kad \Vaterburyj jau yra 
surinkta daugiau negu už vie- 
nuoliką šimtų dieuraščio serų. 
Daugiausiai tame darbuojasi mai- 

šų seni veikėjai, kurie visados 
geriems reikalams pasidarbuoda- 
vo—tai J. Žemantauskas ir A. 
Povilaika. Vietinis. 

I 
IŠ SIOUX CITY. IA. 

Prakalbos. Pėtnyčioje, liepos 
26 d., pas nuts atsibuvo prakalbos, 
•kurias laikė Dr. Jonas Šliupas ir 

"Tėvynės" redaktorius, p. V. K. 
Račkauskas. 

Prakalbas surengė S, L. A. 4-ta 
kuopa. Pirmuoju kalbėjo Dr. J. 
Šliiupas, aiškindamas 'klaidingumo 
nuomonės tų žmonių, kurie sako: 
"Kaip męs r'adome, taip ir palik 
sime," privesdamas daugybę pavyz- 
džių, liudijančių, kad senovėje 
buvo daug tokių dalykų, kuri 11 

šiądien jau nėra, ir kad tą, apie 
ką pirmiaus nei svajoti nesvajota, 
šiądien jan męs turime. 

Tolians nurodė, kad po iškilimo 

į individifalės iaisvės obalsio laike 
trancuzŲ revoliucijos, dabar iškilc 
ikitas obalsis ant daug didesnės 
papėdės paremtas: tas obalsis yra 
kad kiekviena tauta — maža at 

didelė privalo turėti pilną laisvę 

Kalbėdamas apie Lietuvos atei- 
<tj, nurodė trumparegystę mūsų 
"bolševikų," kurie uori, kad Lie- 
tuva pašilk tų fedaratyve (falimi 
budimosios Rusų respublikos ir 
pasmerkė nekuriu dešiniojo mūsų 
sparno vadovų troškimus, kad 

Lietuvoj butų svetimo kraujo ka- 
ralius. 

Čia kalbėtojas klausia: "Kuris 
,is jusų norite Lietuvai karaliaus, 
meldžiu pakelti rankas." Publikoj, 
žinoma, neatsirado nei vieno mo- 
narchisto. 

Kalbėdamas ;tpie Lietuvos ateitį 
k'ada ji bus politiškai neprigulmin 
gčį šalimi, nurodė reik Ją steng 
tiesi lietuviams paimti į savo ran- 

kas šalies pramonę bei prekybą 
Kau roKiu Dudu, esant laisvais po- 
liti.škai, išvengti svietimos ver^ijo: 
ir ekonomoškai. Cia plačiai aiškino 
kokie gamtos turtai randasi Lie 
tuvoje, iš kurių iki šiam laiku 
nęs nemokėjome naudoties, tan 
kiai nusiskųzdami ant sun'kau? 
niu,sų likimo, ir iš kuriu svetim- 
aučiau neretai pasidarydavo gan; 
engvą pragyvenimą. Kad išvengu 
u nemalonumų, su kuriais pirmiau 
nunis tekdavo susidurti, ragint 
nokintiesi įvairių amatų ir spies 
ies j įvairias amatnikų bendroves 
> ypatingai dėties prie "Lietuvo 
Vtstatymo B-vės," ir Lietuvo? 
Genies Banko. 

Prakalba žmonėms, matomai, 
patiko, nes tankiai pasipildavę 
griausmingas delnų plojimas. 

Prieš užbaigsiant prakalbą, ma- 
a mergaitė, (^na Yaleikiute, in- 

teiko I)r. J. Šliūpui ryvų rožių 
bukietą, (lėles parūpino moterys, 
priklausančios prie SLA. 4-tos 
kuoj>os. 

Vėliaus buvo renk'amos aukos 
Lietuvos N'eprigulmvbės Fondo 
reikalams. Aukavo sekančios ypa- 
os: J. Strolis — $2.00 J. Biliūnas. 
|. Balčiūnas, J. Medišauskas, Ig. 
Muetona, J. Saltanis, P. Misiūnas, 

Šimėnas, J. Budreik'a, J. Mor 
kūnas, J. Miltienius, J. Bagočiunas. 
A. Petkevičius, A. Jokūbaitis, A. 
Lunis. J. Urbonienė, J. Morkūnas 
P. L'rbonas, V. Andriunas, J 

iKiunbrevičius ir J. Bakenas auka- 
vo visi po $1.00. J. Stankievičius, 
J. Mozūra, R. Barzda, T. Žemaitis, 
V. Budreika, K. Gogelis, A. Vi- 
rintas. M. M'aselkienė, M. Pakėtis, 
r. Ciražis 11* K. Mikėnas aukavo 

po 50 centu. Smulkių aukų surink- 
ta: $5.55. L'ž įžangą, apmokėjus 
visas prakalbų rengimo išlaidas, 

pelno pasiliko: $2.30. Viso la'bc 
"Lietuvos N'eprigulmvbės Fondan 
pasiunčiame $$35.3? Yisiems au- 

kavusiems tariame širdingą ačiu. 
Antras kalbėjo p. Y. K. Rač- 

kauskas, supažindindamas publiką 
,11 Lietuvos Atstatymo Bendrove 
ir taipgi lagino antsidėti mėnesi- 

nes duokles j Cen: raliui Ameri- 
kos Lietuvių Komitetą. Mokestis 
antsidėjo daugiau 10-ties tvpatų. 
kurių vardus pranešiu vėliaus, 
kada jau bus išrinkta vietinė 

valdyba. 
Niūronių Jurgis. 

inios-Žineles. 

So. Boston, Mass. 
= \ ietinės Lietuvių Konser- 

vatorijos, Miko Petrausko veda- 
mos, mokiniai surengė koncertą. 
Apart konservatorijos mokinių, 
koncerte dalyvavo ir pp. A. So- 

deika iš Scranton, Pa., ir Juo- 
zą- /iuronas iš Pittsbrug, Pa.— 
abudu žymus lietuvių daininin- 

kai. 

Lynn, Mass. 
=-> Laike atidarymo General 

Electric Co. dirbtuvių, kuriose 
eina streikas, iškilo didelės riau- 
šes, Variose neapsiėjo ir be šau- 
dymo. Tarp suareštuotų yra ir 

lietuvių. 

Brooklyn, N. Y. 
== ictitie Vyčių 41-ma kuo- 

pa pricš-seiminiame savo susi- 
rinkime padarė įnešimą, kad pe- 
iclto Vvčių seimo nutarimas apie 
tai, kad vyčiu kp. negali tver- 

tis ten, kur to nenori vietinis 
klebonas, butų iš Vyčių konsti- 
tucijos visai išbrauktas, [žiūrė- 
dama tokiam konstitucijos para- 
grafe ypatingą klebonų privilegi- 
ją, kuopa siūlo vieton minėto pa- 
ragrafo tokį: 

"Kadangi L. Vyčių organizaci- 
ja yra susiorganizavusi ant pil- 

nai demokratiškų pamatų, todžl 
ypatingų privilegijų nedali buti 
duodama nei kokiam luomui." 

New Haven, Conn. 
=■ Laike aipvaikščiojimo Ištiki- 

mybės Dienos, lietuviai, tarp kit- 
ko, turėjo ir tokį vežimą pasi- 
rengę : 

Vežimas perstatė Lietuvą ir 
Ameriką. Tarpe jų buvo van- 

denynas. Lietuva buvo papuoš- 
ta savose spalvose ir parašas 
"Lithuania—Land of Sorro\v" ; 
antrame gale buvo Dėdė Šamas 
ir parašas "VYe are standing for 
freedom and humanity." Dėdė 
Šamas turėjo sale savęs lietuvius 
kareivius. 

Moline, 111. 
^ Cia nusiskundžiama, kad 

vietiniai lietuviai, neturėdami sa- 
vo vėliavos laike Ištikimybės 
Dienos apvaikščiojimo, prisidėjo 
prie lenkų skyriaus. Skundžia- 
masi, ir nebepamato, kad vieti- 
niai lietuviai, matyt, dar mažai 
yra tautiškai susipratę. 

Tamaąua. Pa. 
= P-lė Viktorija Garkauskaitė 

užbaigė "nursės" mokslą Ho\v- 
ard ligonbutyj, Philadelphijoj. 
Baigė nebile kaip, nes dar gavo 
dovanų auksinį laikrodėlį. P-lė 
Garkauskaitė tapo tuojaus pa- 
kviesta į karišką tarnystę į Camp 
Lee, Petersburg. Va. Iš čia ne- 

trukus važiuos j Francuziją. Tė- 
vai turi teisę pasididžiuoti tokia 
cVukterim. 

Mahanoy City, Pa. 
=» Čia gyvena tūlas A. Medz- 

vesis. >>*senai pas jj atvyko 
jo sesuo su dviem vaikais. At- 

vykimas yra nepaprastas tuo, kad 
moteris su vaikučiais atėjo pėkš- 
čia net iš Nevv Jersey valstijos, 
j ieškodama brolio, kurio antrašo 
ji neturėjo. 

Duryea, Pa. 
= čia nusiskundžiama ant ne- 

kuriu vietinių moterėlių. Sako, 
alutį ir "gužutę" perdaug neku- 
rios traukia. Gi tą "guiutę" esą 
musų storulės moterėlės už pan- 
čiakų uzsikišę nešioja. 

Worcester, Mass. 
r= Antanui Švenčiukui pavogė 

$600.00. Tas atsitiko, kuomet 
jis lipo ant 'gatvekario. Atsar- 

giau reik .apsieiti su pinigais, 
ypač su dideliais jrfnigais. 

New Briiain, Conn. 
*= Išvažiavusiems liepos 25 d. 

lietuviams kareiviams buvo su- 

rengta gražios išleistuvės—vaka- 
rienė su prakalbomis. Išleistu- 
vės rengė vietinis jaunimas. 
Prie tos progos surinkta dar 
$20.00 naudai Raudonojo Kry- 
žiaus. 

Worcester, Mass. 
«= čia pasitaikė triukšmingos 

lietuviškos krikštynos, kurios ki 
tose lietuvių kolionijose jau eiiu 
iš mados. Prisigėrę svečiai pra- 
dėjo muštis. Policija išsivežė 
du lietuviu: Jokūbą Petsevičių 
ir Ant. Benzą: vienam prisiėjo 
susiiuti galvą, o kitam kaklą. 

Narsus vvrai, kurie myli muš- 
tis, turi tiek-ir-tiek progos lupti 
kaizerį Francuzijoj. Ten tai bent 
tikras "faitas," o čia—tik sar- 

mata. 

Binghampton, N. Y. 
= Jonas Stanislovaitis baigė 

Binghamptono High Scliool taip 
gerai, kad jam tapo pripažinta 
Nevv Yorko valstijos stipendija 
Cornell Universitete, kurį jis 
pradės lankyti šį rudenį. Valio, 
ir gero laimikio musų jaunam 
tėvynainiui. 

Cleveland, Ohio. 
=~ Čia atsidarė nauja lietuviš- 

ka valgykla. Just. Tamošiūnas 
yra savininku. 

Vietinė Lietuvių Namu ir Pa- 
skolos Draugija, sulyg savv pa- 

I skutinio raporto, turi kapitalo 
i $124.947.54. Graižus stovis. 

Rocktord, 111. 
-C'ia vietinės lietuvių drau- 

gijos buvo prisidėjusios prie taip 
vadinamos Am. Liet. Darh. Ta- 

rybos C'Naujieninių'' socialistų 
organizacijos). Dabar praneša- 
ma, kad nuo jos atsisakė trįs 

| draugijos. 
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WkJ lalfikni, korespondencijos lr | ranku^dčial, skirmmi talpinimui laik- 
raštyje privalo butl pažymėti auto- 
firftus parašu lr adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
aavo tiki:} pravardę Redakcijos zi- 
•tai. 

Redakcija pasilieka sau lelsę pri- 
siųstu* Jr\l rankraščius taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pitreikalavus autoriui, bu3 Jam grą- žinami tik tuomet, jeij?u su rankraš- 
či- ls bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
so.-< ženklelių. 

Reikia visada rašyti plunksna, pa- 
J»>kant plačius tarpus tarp eilučių, ir tik ant vienos pusės lakšto. 

Apžvalga. 
reikšme vokiečių 

PRALOŠIMO. 

Talkininkai nukirtę vokiečiu ky- 
li, kurj kaizeri, vadai buvo įvarę 
talkininkų frontan tarp Keitnso ir 
Soissons pakeliui į Paryžių. 
Vokiečių trijų mėnesių darbas nu- 

ėjo perniek. 
Nors savo plotu sisai antras Mar- 

nps mušis nėra taip didelis, kaip 
pirmasai Mamos mušis 1014 me- 

tais, 'kuomet vokiečiai tapo nuvaryti 
beveik nuo pat Paryžiau® vartų, 
vienok jis turi nepaprastai didelę 
reikšmę. 

Laike pirmų k'arės mėnesių 1914 
metais vokiečiai išsirengė Francu- 
zijon, tarsi piknikan. Jie manė tu- 
! ą Paryžių savo rankose Į porą 
; "'nesių lai;ko. Rusai, jsiver/dami 

10 tarpu giliai j Prūsų Lietuvą, 
privertė vokiečius atitraukti kele- 
tą korpusų kariumenės nuo Vaka- 
rų fronto kaip sykis tuo laiku, 
kuomet jie buvo reikalingiausi. 
Pasekmė buvo tokia. 1 ad jie pra- 
kišo didelį mušj ties upe Marnc 
ir turėjo trauktis atgal net iki upės 
Aisne. 

Tuomet vokiečiai suprato ir 
pripažino, kad ant vakarinio fron- 
to jie negalėj laimėti patol, pakol 
nepastatys čia savo visų j tegu. 

S.ikg to pliano, jie užėmė tik 
atsigynimo poziciją vaikaruosc ir 
pradėjo šluoti rusus, idant pasi- 
Jiuosuosti sau rankas rytuose. 

jiems pasisekė. Rusija sugriu- 
vo ir vokiečiai, paliuosavę keletą 
milijonu kareivių nuo rusų fronto, 
šiuosanet pavasarį atsikreipė vėl 
j Vakarus, nes kol Vakaruose jie 
nėra laimėję, nieko nereiškia jų 
laimėjimai ir Rytuose, Rusijoj. 

Progą vokiečiai turėjo nepa- 
prastai gerą. Talkininkų nervai bu- 
vo suardyti Rusijos sugriuvimu 
ir Italijos pereit * rudens nelaimė- 
mis. Amerika, dar negalėjo sus- 

t i pastatyti ant fronto visos 
■av0 galybės. Vokiečiai gi, pasi- 
liuosavę sau rankas Rytuose, da- 
bar galėjo pastatyti frotit'an di- 
džiausią savo galybę, idant šią va- 

sarą sutriuškinti vakarinį frontą 
ir lai'r: ti visą karę. 

Sulyg to anksti ši pavasarį vo- 

kiečiai, tarsi milžinišku kuju, pra- 
dėjo lupti vakarų frontan. Smūgiai 
buvo dideli. Vokiečiai vėl pasie- 
kė upės M ar ne, o Paryžius, anot 
to pasakymo, buvo jau "tik už 
kalnelio." 

Vokiečių kariškoji masina dirbo 
su pastebėtinu reguliariškumu. 

liet štai gen. Poch įkišo stiprų 
kuolą ton /okiškon mašinon, už- 
ducJamas milžinišką smūgį vie- 
nan vokiečių šonan. Ir vokiečiu 
masina netik sustojo ėjusi pirmyn 
linkui Paryžiaus, bet galvatrūkčiais 
pradėjo ristis atgal. 

•Tas yra aiškus ir neužginčina- 
nvs prisipažinimas iš vokiečiu pu- 
sės, kad nu veisti ir sulaužyti tal- 
kininku fronto jie nepajiegia, — 

ir nepajiegs šiais metais. 
Vadinasi, geriausia ir vienintelė 

proga slysta vokiečiams is rankų. 
**s, nesutrynę talkininkų šią va- 

sarą, jie negali nei sapnuoti apie 
jų Mttrinimą ateinančiais metais, 
kuomet ant ''raneuzijos laukų, 
apart ta'kininl.ų, pasir >dvs dar 
■:<cii milijonai amerikonų. 

Teisybė, vokiečiai su panieka 
šaipydavosi iš Amerikos kariume- 
nės, vienoi< iki siam laikui jie jau 
turėjo gera progą savo nuomonę 
sulygį to perkeisti. 

Su Mamos mušiu vokiečių {>cr- 

galės burbulas truko. Nors vokie- 
čiai dar yra stiprus ir gali atkak- 
liai kovcrti, bet. ši^ai Marnos mu- 

ši* gali buti paskaitytas pradžia 
Vokietijos puolimo. Ateinantiej 

i()K) metai gali pasirodyti Vokie- 
tijos "sutina diena." 

DĖLEI ŽINIŲ IŠ LIETUVOS. 

Laikas nuo laiko męs gauname 
po keletą numeriu lietuviu laik- 
raščiu, einačių <Kibar Vilniuje. Ir 

šiame "Lietuvos" numery j telpa 
daug žinių, kurias paduoda Vil- 
niaus laikraštis "Lietuvos Aidas," 
išėjusi* gegužio 23 d. ir gegužio 
.25 d. 1918 m. 

Skaitant šias žinias, reik nepa- 
miršti, kad dabartiniai Lietuvos 
laikraščiai išeina po priežiūra vo- 

-kiečių kariškos vyriausybės ir to- 

Idel, suprantama, jie negali nei nu- 

siskųsti. nei talpinti nieko tokio, 
kas butu nemalonu, nesmagu ar- 

ba priešinga vokiečiams ir jų vy- 

riausybei. 
Lietuvių laikraščiaims todėl Da- 

silieka rašyti apie mokyklas, va- 

karus, teatrus ir t. t. — tokių 
žinių daugiausiai ir yra. Politikos 
klausimuose lietuviu rarkrasciai 

yra smarkiai suvaržyti, nes poli- 
tiškų žinių beveik nėra, jeigu gi 
ir pasitaiko, tai matyt, kad aut jų 
yra vokiška antspauda. Tik tarp 
eilučių beskaitant, galima suprasti, 
kad tarp lietuvių yra didelis ne- 

užsiganėdinimas Vokietijos politika 
sulyg Lietuvos. 

Todėl iš Lietuvos laikraščių Šiuo 
laiku męs negalime įgyti net vidu- 
tiniškai teisingo supratimo api& 
tikrą dalykų stovį Lietuvoje. Vo- 

kietijos valdžia laiko užnėrusi api- 
nasrį ant lietuvių spaudos ir sten- 

giasi, kad lietuvių laikraščiai, tal- 

pindami tik "geras" žinias, suda- 

rytų tarp lietuvių ir pasaulyje to- 

kią nuomonę, buk Lietuvoj yra 
viskas gerai, — net geriaus negu 
buvo, — ir kad lietuviai, vadinasi, 
yra užganėdinti dabartiniu savo 

padėjimu. 
Kad taip nėra, kad lietuviai 

stena po sunkiu vokiečio batu, 
apie tai męs, lietuviai, žinome. Bet 
kii&iaučiai, nematydami kitos pt- 
sės medalio, yra beveik palinkę 
manyti, kad lietuviai ištkrųjų gal 
ir pasidavė savo likimui. 

Yra todėl svarbu prie kiekvienos 
progos jiems aiškinti, kodėl iš 
Lietuvos negirdėti ir blogu žinių. 

Męs, čia Amerikoje būdami, esa- 

me vieninteliai žmonės, kurie ga- 
lime tikroje šviesoje talkininkam? 
paaiškinti apie tikrąjį musų bro- 

lių Lietuvoje padėjimą. 

KAIP YRA PAVOJINGA. 
Kuone kiekvienas tnusų laikraš- 

t'rs laikas nuo laiko turi bėdos i? 
priežasties savo korespondentų. 
\'e visi toli-gražu ne visi, mušu 

korespondentai sugebi pasiliuosuoti 
nuo savo "ypatiškumų" ir aprašy- 
ti tulą atsitikimą taip, kaip jis tik- 
rai buvo. Su tokiais yra dar pusė 
bėdos. Tiikra bėda yra su tais, 
kurie yra pilni, besąžiniški mela- 
giai. O tokių yra. 

Laikraščiams su tokiais reik 
elgtis nepaprastai atsargiai. Me- 
lagingų korespondentų skaitlius 
pas mus taip išaugo, kad šiais lai- 
kais joks save gerbiantis ir rimtas 
laikraštis negali korespondencijo- 
mis remtis, — nebent jis gerai 
.savo korespondentą pažįsta ir pil- 
nai jttonii pasitiki. 

Laikraštis, neprisilaikantis šito- 
kios taisyklės, tankiai gali įlysti 
j didelę 'košę. Šiuo sykių pavyzdžiu 
gali buti brooklinikškė "Laisvė," 
kuri savo rerSakcijiniame straipsny- 
je mėgina atspėti, ''Kas butų, jci^i' 
Lietuva gautų nepriguknybę." Ji 
nusiskundžia, buk 'lisvės nebūtų, 
nesa "katalikai" ir "atžagareiviai 
tautininkai" butų aršesni ir už j 
buvusius rusų žandarus ir to savo 

tvirtinimo prirodymui. tarp kitų. 
paduoda ir sekantį pavyzdį, kaip' 
"aiškų faktą": 

"Pereitame "Laisvės" nume- 

ryje — rašo "Laisvė" — tilpo 
iš Giicagos karespondecija, ku- 

rioje aprašo, kaip tautininkų 
kalbėtojas dr. J. Šliupas elgiasi 
savo prakalbose. Kada žmoju? 
norėjo pastatyti jam klausimą, 
tai komitetas liepė jam prieiti 
arčiau prie Šliupo ir kad'a žmo- 
gus prisiartino, Šliupas jam dro- 
žė ikumščia per galvą. Svetai- 
nėje kilo peštynės ir lermas, 
publika turėjo sikirstyti peštu- 
kus. 

"Kaip sau no"ite, nors lietu- 
viai rengiasi užimti Lietuvoje 
žandarų vietas, bet Rusijos žan- 
darai niekad nepasielgdavo taip, 
'kaip kad pasielgė dr. §' lupas; j jie niekad va, tokį prasikaltimu \ 

žmogaus nemušdavo ir dar vic-l 
šai. \ adinar.i Šliupas jau dabar 
toliau nužengė už buvusius Ku- 
si jos žandarus".... 
Męs galime "Laisvę" užtikrinti, 

.'kad minėtas jos atpasakojimas 
yra absoliutiškas įr šlykštus me- 

las. iš to aišku, kad ir jos išvados 
pat-savimi nustoja pamato ir turi 
griūti. 

PAMĖGINKIM VALYTI 
PELĖSIUS. 

Su kikeviena diena surašai už- 

muštų, sužeistų ctc. karei .ų au- 

ga. Tarp jų sunku, tankiai vi- 

sai negalinta pažinti lietuviškų 
pravardžių, nes daugelis lietuvių, 
užsiregistravusių laike pereitos 
registracijos arba iškraipė savo 

pravardes, arba paliko jas su 

lenkiškomis galūnėmis "sky" ir 

"vvicz," arba dėlei sutrumpinimo 
padarė vi.sai kitokias pravardes, 
kaip, pavyzdžiui, iš Kukausko 
padarė Cook, ir net iš tokių gra- 

lių ir parankių pravardžių, kaip 
Silvanius ir Stankus padarė Sul- 
li'van ir Stcevc. 

Niekas taip neparodo svetim- 
taučiam^ lietuvių neišsi vystymo, 
jų politiško nepribrendimo, kaip 
nėrimasi iš kailio -su savo pra- 
vardėmis. Tas yra ytin svarbus 
dalykas šiuo laiku, kuomet Lie- 
tuva kovoja už savo politišką 
laisvę. 

Todėl visa lietuvių presą, visa 
inteligentija, visos draugijos, vi- 
si saisipratę "lietuviai privalo šitą 
beždžionišką silpnylję rauti iš lie- 
.uvių tarpo. 

Netrukus galime laukti nau- 

jos registracijos visų vyru nuo 

18 iki 45 metų. M v s todėl no- 

rėtume patarti, kad likusį iki tai 
dienai laiką sunaudoti energiš- 
kai kampanijai už išlaikymą gry- 
nai lietuviškų žymių pravardėse 
laike ateinančios registracijos. 

Męs gerai suprantame, kad 
daugeliui ilgos pravardės yra ne- 

parankios. 
Bet ilgos pravardės yra tos, 

kurios baigiasi ant 'ski' ir 'vvicz,' 
o tokios pravardės yra ne lietu- 
viškos. Jos paprastai buvo trum- 

pos lietuviškos pravardės, o len- 

kiškoji įtekmė "dabudavojo" prie 
jų "keletą augštų" lenkiškos 
struktūros. Kučys tokiu budu 
pavirto į Kuczinski, Klimas į Ki- 
limovvicz, Sapranas j Szafranovv- 
ski, Rutkus į Rutko\vski ir 1.1. 

Ir 'politišku, ir patriotišku, ir 

praktišku žvilgsniu yra didis lai- 
kas, kad lietuviai pradėtų nuo 

visų šitų lenkiškų pelėsių valy- 
tis. 

Pamėginkim pradėti darbą tuo- 
jaus,—dar prieš ateinančią regis- 
traciją. 

("LIETUVA" PALIUOSUOTA 
NUO VERTIMŲ. 

Šiomis dienomis "Lietuvai" tapo 
suteiktas Washingt?ono vyriausy- 
bės leidimas, paliuosuojantis ją 
nuo angliškų vertimų visų straips- 
nių, surištų su karės reikalais. 

Vertimai užimdavo labai daug 
'laiko ir redakcij'a, tankiai nesuspė- 
dama visų straipsnių išversti ang- 
lų kaltbon, būdavo ne sykį priversta 
juos velyt apleisti. 

Tas, suprantama, atsiliepdavo ir 
ant laikraščio turinio įvairumo. 
Dabar sučėdytą suteiktu mums 

paliuosavimu lai<k;j turėsime progą 
sunaudoti geresniam laikraščio tu- 

rinio prižiūrėjimui. 

NAUJI RAŠTAI. 

Lithunia. Facts supporting her 
claim for reestablishment as an 

ndependent nation. Compiled by 
!)r. J .J Bielskis, member Lithu- 
aniati National Coumcil. Published 
by tlu- Lithuar.ian National Coun- 
cil, Wa«ihingtos, D. C. 

Sita nauja 48 puslapių knygelė 
su daugeliu citatų ir šaltinių nu- 

rodymų vra gražus priedas prie 
mūsų "politiškos literatūros" ang- 
lų kalboje. 

Farmazonai. — Trijų aktu ko- 
medija Vertė J. Kačcrgius. "Lais- 
vės" spauda ir turtas. Brooklyn, 
N. Y. 1918 tu. Puslapių i3i, 
kaiua 50 centų. 

Raktas Sveikaton ir Laimėn. 
S.L.R.K.A. leidinys. Parašė Dr. 
Julius J. Bielskis. "Garso" spauda, 
Brooklyn, N. Y. 1918 m. Pusi. 
<A, kaina 25 centai. 

T ' 

Apie Lietuvą anglu kalboje.; 
I. 

Buvusis Amerikos MinisteMs 
Grekijon kalba apie Lietuvą. 

l ik ką pasirodė iš spaudos I)r. 
J. J. I'ielskio sutaisyta knygelė 
vardu "Litliuania. l7acts suppor-| ting liet* Claitn for reastablishmeait 
as ;iiii imlepcndaut Nation." 

Knygelė turi Įžangą, parašytą p. 
George Moses, iš Concord, N. II., 
buvusi;) Amerikos ministerio Gre- 
kijoj. Išvertį' liuosai lietuviu kai-j l>on, žemiau s ją paduodame. I 

"Dabartinė karč, — rašo M r. j 
Moses, — prasidėjo nuo beširdžio 
mėginimo sulaužyti teises mažos 
valstijos — Serbijos. Ji priėmė 
dabartinę savo formą per tolimesnį 
laužymą teisiu kitos mažos tautos 
— Belgijos. Tikrai, šita karė per- 
niek bus vedama, jeigu mažu tau- 
tu teisės nebus visur atnaujintos 
ir apsaugotos |>er taikos sutartį, 
kurią Talkininkai padiktuos. 

"Pamatas tautu paženklinimui 
nėra taip lengva surasti, nes nei 
rasė, nei kalba, nei ttkivba nedali 
būti išimtinai atydon priimta, nei- 
gi galima imti svarbiausiu veiks- 
niu didesnį skaitlių gyventojų 
ten pat amt vietos. Laiminga to- 

dėl yra... ta maža tauta, kurios 
kraujas, kalba, tikėjimas ir geo- 
grafiškai padėjimas, visi sykiu, su- 

sideda prie neabejotino naiistatymo 
jos kartografiškos formos. 

"Tokia tauta yra Lietuviai, ku- 
rių išdidžiausiu pasigirimu savo 

tautinio išsilaikymo per ilgas nuož- 

mių persekiojimų genkartes buvo 
išlaikymas savo kalbos, nepaisant 
tvano kalbinės korupcijos; išlaiky- 
mas savo tikėjimo, nepaisant fa- 
natiškiausio prozelitavim.o | ver- 

timo kiton tikybon pusiau prievar- 
ta) ir išlaikymas savo tradicijų, 
akyvaizdoje smarkiausių valdiš- 
kų žiaurumų. 

"Pagalios Išsvyruojantis karės 
likimas atnešė jiems aiškiai ap- 
čiaupiamą progą jvvkdynti glyve- 
niman savo tautinius laisvės ir 

progreso idealus. RUsijos d ė b a 

clc | sugriuvimas| paliUosavo juos 
iš Rusijos vergijos bet vien tik 
tam, kad pa.cktų j' Huno jungą. 
Kad j it- ten turėtą pasilikti, yra 
taip lygiai nenianytina, kaip nc- 

manytina yra, kad Belgija nebūtų 
išgelbėta ir atstatyta.^ Iva*' jie tu- 

rėtų buti sugrąžinti Maskolijos 
valdžiai, tas lygiai yra neįtikėtina 
a'kyvaizdoj tų tragedijų, kurias 
atnešė pereitas metas kiekvienoj 
vietoj, 'kur pirniiatis ''Baltasai 
Caras" viešpatavo. Kad jiems pri- 

| valo buti duota proga atgauti savo 

senobinę valdžią ir savo anų laikų 
garbingumą — tai tas yra vienati- 
nis kelias, kurį ateities teisingai 
manantieji politikai gali užgirti." 

Savo įžangos gale M r. (J. H. 
Moses išreiškia viltį, kad lietuvių 
troškimai išsipildys. 

II. 
F. Aurelio Palmeri, Žinomas 

Italas, Lietuviu pritarėjas. 
I ik-ką išėjusiame už rugpjū- 

čio mėnesį žurnale T h e C at h o- 

1 i c W o r 1 d vra ilgas straipsnis 
a.ntgalviu "Catholic Lithuania," 
jšėjusis iŠ po j)luksiKis gilaus ti- 
kybų tyrinėtojo, ir žinono tikybi- 
nio rašytojo, italo F. Aurelio Pal- 
mieri. 
Minėtame straipsnyje, kuris pa ru- 

do nuodugnų tirinėjuną ir gilų 
pažiniau anitgalvyje pažymėto 
klausimo, autorius suteikia platoką 
katalikybės istorijos peržvalgą 
Lietuvoje. 

Savo straipsnio įžangoje ir pa- 
baigoje autorius labai prielankiai 
užsimena ir apie lietuvių tautines 
aspiracijas. Paminėjęs tautas, kri- 
tusias dabartinės karės aukomis 
:r plačiai jau žinamas pasauliui, 
autorius taip rašo: 

"Kitas tautos, nepaminėtos •ka- 
riškuose Uiuletinuose, užmokėjo 
sunkia rlonį savo gyvastims karėj 
Malochui. Beveik nežinomos die- 
nose ramių pastangų pasikelt' 
kulturoje ir išvystyti savo (autinį 
susipratimą, jos prašė tik mažos 
sau vietos, idant galėtų laisvai 
pasišildyti laisvės saulėje. Bet aki- 

mirksnyje jos tapo nutrenktos j 
Mnėkliškas karės baisenybes. Jos 
buvo kankinamos, bei savo agoni- 
:oj jos išplaukė iš tamsos. 

"Tarp šitų krauju apsilėj'Ųsių nuo 

karės ir delei karės mažų tautų, 
-urios atkreipė į save atydą ir 

simpatijas plačios europinės pub- 

liko-., Lietuva gali teisingai atsis- 
toti priešakyj. 

"Vos keletą metų atgal jos 
vardas buvo žinomas tik mokslin- 
čiams. Per amžius jos politiškojo 
padėjimo išlygos ir spaudimas ant 

jos tautinio geniau s iš pusės ga- 
lingesniu tautų *** sulaikė jos sa- 

vitos kultūros beauganti vystymąsi. 
"Lietuviai vienok niekados ne- 

nustojo savo tautinio susipratimo. 
Jie niekados nesusiliejo su savo 

kaimynais ar ponais. Tarp slavų 
ir teutonu jie išlaikė savo etniška 

vienybę. Jų kalba, artimiausia tarp 
Vakarinių kalbų prie Sanskrito, 
buvo jų ginklu atsiminimui nuo 

visų pastangų juos ištautinti. At- 
simindami savo garbingumo ir 

ncprigulmybės dienas, jie tvirtai 

tikėjo, kad perbudavojant Euro- 

pą po khrės, teisybė bus pripažin- 
tu ir jų tautiniems reikalavimams. 

"Atnaujinimas tėvynės — sva- 
I .... 

jonė Mickevičiaus, didžiausio lie- 

tuvių poeto rašusio lenkų kalboje, 
— yra tapgi svajonė ir dabartinių 
kęstančios Lietuvos lyderių. Ir, 

j kaipo kaitalikai. męs tikimos kad 

Į jų reikalavimai bufc pripažinti. Nes 

i Lietuva yra stipri katalikų tauta." 
'Po to seka peržvalga katalikybės 

Lietuvoje. Pažymėtina, kad auto-Į 
rius gerai pastebi ir aiškiai pažy- 
mi smerktiną lenkų politiką, ku- 

rią jie varė Lietuv :e su kataliky 
,hės pagelba ir po jos priedangą. 
Gausus nurodymas kaip lietuviškų, 
taip svetimtautiškų šaltinių, paro- 
do. kad autorius nuodugniai lie- 

vių klausimą vra ištyręs. 

III. 

Iš Priežasties Gandų Apie Lie- 
tuvos Karalių. 

Liepos 2b d. Bostono laikraštis 
T h e Boston E v e 11 i n g 
T r am s c r i p t patalpino redak- 
djinį straipsnį iš priežasties atė- 
jusių žinių, kad vokiški laikraš- 
čiai priešinasi Lietuvos menamam 

pasispyrimui savo karalium kini- 
gaikščio VVilhelmo Urali ir rci- 
.kaiauja Lietuvos prijungimo prie 
Prūsijos. Minėtas Bostono laik- 
raštis rašo sekančiai: 

"Lietuvių Svajonė." 
"Kaizeris sutinka, ka<l lietuviu 

turėtu karalių — su ta išlyga I vienok, 'kad jam butų leista tą ka- 
ralių nuskirti. Jis griežtai pasiprie- 
šino išsirinkimui Uracho kunigaik- 
ščiu Viliaus, kurs yra nariu ka- 
rališkos, bet Jie viešpataujančios 
Wuertembergo šeimynos. Tą j j ku- 
nigaikštį buvo pasirinkę lietuvių 
karalium voki ška i -1 i et u v i štk i c j*; 
Vilniaus magnatai. Patys llohon- 
zollernai ir kaizeris, suprantama 
nori, 'kad iš jų didžio stkaičiau: 
princų butų pasirinktas valdovas, 
nes jų užteiktų Lenkijai, Lietuvai. 
Kinlandijai ir visoms stotims, pa-, 
keliui prūsiško besi.platinimo. 

"Grynai lietuvių žvilgsniu pa- 
sirinkimas jauno Uracho kunigaik- 
ščio Viliaus turi šiokių tokių pa- 
traukimų. Jis yra katalikas ir to- 
kiais yra lietuviai. Jis nėra suriš- 
tas artimais santikiais su Berlinu 
nes jo šeimyna gyvena Stuttgartc 
ir Lichtenšteino palociuose, pakry 
pusiuose linkui Paryžiaus ir Ma- 
iaco pramogų. Lengva daleisti, ka 
princas su tokiais paveldėjimais, 
gimęs 1897 m. ir turėdamas visii 
pasaulį prieš save, galėtų lengva- 
pamylėti šalį, kurioj jis apsigyvcn 
tų, arba šalį, kuri jį parsikviestų 
— būtent Lietuvą. Bet tas reikšti 
plėtojimą Lietuvos neprigulmybės 
1 to kaip sykis Prūsija nenori. 

"Jei abelnai imant, Lietuva tu 
rės karalių, tai jis turės buti H o 

henzillernas ir protestonas, kur 
bus ne kas kitas, kaip tik Pottsda- 
įiKi vice-karaliaus. Xet ir da'bai 
P.erlino laikraščiai, kuomet pasi 
ro:lė. jog vokiškieji Lietuvos ipag- 
natai palinko prie šickio-tokio tau 

ciško krypsnio, pareikalavo, kati bu- 
tu padarytas galas visokioms kal- 
boms apie karalių ir kad Lietuve 
butų tiesiog prijungta prie Prusi- 
jos. Prie to dalykai turbut i- 
?>rieis — nebent vokiečiai butv 
sumušti vakaruose ir butų pri- 
versti atsižadėti smaugimų rytuose 
Lietuva niekur nedali turėti lais 
vės vilties, kaip tik taMonink1 
]>ergalėje." 

(Tąsa ant 6-to pusi.) 

Nežinomame Pasaulyje. 
....Sunku įtikėt tam, kad Chieagoje galėtų rastis žmonių, kurie neturėtų geresnio ir aiškesnio supratimo apie pasaulį ahelnai, negu tuli kaimiečiai sename krašte, kurie bėgyje viso savo gyvenimo nebuvo perfsiskyrę su savo namais. Tai tikrai netikėtina, kad dideliame mieste, kaip Cihcagoje, ku- ris turi pustrečio milijono gyventojų, kuriame randasi elek- trikiniai keliai, pakelti geležinkeliai, kurie už ])enkių centų kainą perveža žmones nuo dvidešimts iki trisdešimts mylų nuo namų ir gal dar toli už miesto rjubežiaus. Šitokiame mieste randasi žmonės, kurie būdami atokiau, arba arti- moje apielinkėje vietų, kur jie dirjba, nieko kito nevartoja, vien tik gatves tarp savo namų ir darbaviečių. 

Ir randasi tokie žmones! Daugiausia arti didelių dirb- tuvių, kur tūkstančių tūkstančiai darbininkų dirba; dauge- lis iš jų esti ateiviai, kurie neišžengia ir žingsnio iš savo apielinkes. Jie žino keliolika gatvių apie savo namus ir arti fabriko, kuriame jie dirba, ir tarp šitų dviejų vietų kaimynystę, kurią jie pereina darban ir iš darbo eidami. Vargiai iie žino tai, kaip Chicago atrodo, taipgi jie labai mažai žino apie puikų ežerą. Tokie atsitikimai tarp vyrų ir vaikų vra išėmimu, nes vaikia toliaus nevaikščioja nuo savo namų, bet tarp merginų ir) moterų yra daugelis tokių atsitikimų. Jos tūkstančiais skaitosi. 
Kuomet dvi, ar trįs savaitės atgal \Yilscmo skerdyklų įstaiga pradėjo rinkimą moterų darbininkių, kurios butu 
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W išsiųsta keletos dienų laikotarpiui vakacijoms j \Yilsono ir Kompanijos kempę (vasarnamį) į Indianos valstija, dvi iš musų jaunų moterų kaimiečių, panelė Spacek, kuri dirb- tuvėje yra vadu gerbūvio departamente ir jos pagelbinin- kė panelė Zaloha rado tokių atsitikimų tarp merginų ir moterų, kurios visa savo gyvenimą, arba nuo laiko atvažia- vimo Chicagon, jos niekur toliaus skerdyklų nėra nuėję, ir nieko jos nežino nei apie parkus, nei daržus, taipgi jos nie- ko nežino apie kaimo gyvenimą Amerikoje. Jos taipgi ir tokių jaunų moterų užtiko, kurios nieko nežinojo apie va- žinėjimą geležinkeliu. Iti tikrai tūlos moterįs epratę va- žinėt elektriškais gatvekariais, nes jos pratę vaikšioti pės- čiomis darban ir namon. 

Dabar persistatykim sau, kokį jausmą merginos ir tos klesos moterjs savyje pajaučia, kuomet joms buvo pasaky- ta, kad drauge pora desėtkų, arba trisdešimts kitų darbi- ninkų ir jos važiuos j vasaros kempe ant vakaeijos. Į \Yi1snn ir Kompanijos ukį panelė Spacek ir Zaloha išren- ka iš visų moterų darbininkių Chicagos skyriuje tas. ku- rios turės laimę važiuoti j šia kempę. 
Pirmas atsikalbėjimas paprastai esti pas jaunas ir se- nesnes moteris, kurios esti išrinktos j šį išvažiavimą tas, kad jos neturinčios užtektinai pinigų tam išvažiavimui, ar- ba vakari jai. Bet kuomet joms pasakoma, kad jokių iškas- au jai neatsieis daryti, bet priešingai—kad jau tarnavo mi- nėtai kompanijai suvirs metus, tai todėl kelionės kaštus jai apmokės pati kompanija, taipgi visokius kitus patarnavi- mus, dar priedan to kompanija jai užmokės pusę algos, ką ii j savaitę gauna. Tuomet išpradžių ji pradeda žiūrėti Į "^ią progą su linksmumu ir pergali visus tolimos kelionės baisumus 

Moterįs darbininkės, kurios dar nėra išdirbusios pilnų metų kompanijoje taipgi turi te;sę gauti savaitę vakacijų \Yilson ir Kompanijos vasarinėje kempėje ir gaus viską dykai, kaip tnansportaciją, taip ir kitus kempėje patarna- vimus, jos tik negaus už tą savaitę užmokesnio. 
Pirma VVilson ir Kompanijos kempės savaitė parodė puikų prirengimą dėl moterų darbininkių. Panelės Spacek ir Zalolia išrinko pirmą išvažiavimą trisdešimts merginų. Dauguma jų bu\ auge skerdyklų apielinkėje ir labai maL žai ką žinojo a|«: likusį pasauli. Kuomet jos pribuvo \ <empę ir joms aprodė didįjį namą su jame esančiu valgy- nui kambariu, pasilinksminimui vietą, taipgi namą su pui- kiomis verandomis, kurios tarnavo už miegamuosius kam- barius keliose sekančiose dienose, jos buvo kaip naujam pa- saulyj. Jos sėdėjo prie baltai užtiesto stalo, ant kurio buvo nulėta puikus sudynai ir dideli stiklai su šaltu vandeniu: jos be pasitikėjimo į tai žiurėjo ir kuomet joms buvo pasakyta, ;ad tas viskas yria sudėta dėl jų ir taip bus visą savaite, jos nenorėjo savo akims ir ausims tikėti. Joms valgis bū- ro rengiamas per tris virėjus baltoje virtuvėje ir valgis įauginusiai susidėjo iš daržovių, mėsos, kiaušinių ir pieno buvo jiems nepaprastu dalyku ir tik antrą ar trečią dieną iradėjo apvertinti juos pilnai. 
Miegojimas atvirose verandose viduryje medžiu pi )lačiu dangaus skliautu, kur ios atskirt™ tii-t-.; 
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jos atskirtos tiktai sietu n-ieš uodus ir muses, kur anksti ryte koncertas daugelio iimtų paukščių jas prikelia, rodėsi joms kuom nors negali- nu. Jos vaikštinėjo po miškus ir iki kranto, kas taipgi ro- lėsi nepaprasta šioms merginoms, kurios buvo papratusios aikščioti mieste šaligatviais, ir daugelis jų apsistodavo pa ilsėt i iki nukeliaudavo mylias, perskiriančias jas nuo ežero. \ekurios iš jų žiurėjo su nusistebėjimu j drąsą tų, kurios V baimės žengė vandenin ir plaukinėjo. Jos buvo naujame pasaulyje. 
Ir .taip jos ėjo nuo vieno nuostabaus dalyko prie kito. )et i dvi ar tris dienas jos priprato ir tik tada pradėjo ap- ii'vti pilną, naudą puikaus oro ir pasilsio, gero maisto, pa- raukiamų pasivaikščiojimu, maudymosi negiliame vande- 

nyje. žaislu ir pasilinksminimo naturališkais puikumais. Šios merginos sugrįžo Chicagon, kaip naujai gimusios >ripildytos nauju noru gyvenimui ir pralobintos nepapraš- ai naudingu žinojimu, informuotos apie verftę šviežio oro, uankštinimosi ir tinkamo maisto. 
Jeigu išrokuosime, kad kiekvieną savaitę iki pabaigai *ugsėjo nuo Ulisdešimts iki j)enkiasdešimts merginų ir mo- 

erų. neskaitant lygaus skaitliaus ofiso merginų, kurios ntt- 
•yksta savaitės pabaigai, bus pasiunčiama j \Vilson ir kom- 
anijos vasarinę kempę Indianoje, galime apskaityti abel- 
uii gerą, kokis bus tokiu budu atsiekta. 

Tas, kas turėjo progą pasikalbėti su darbininkėmis, kil- 
ios turėjo privilegiją dyko išvažiavimo ant vakacijos \Vil- 

son ir Kompanijos vasarinėj kempėj, galėjo persitikrinti, 
kaip tokia proga yra jų visų apvertinama. 

(Apgarsinimas). 



te> Ketvirti Kares Metai. 
(Užbaiga iš pereito numerio). 

Didieji Užpuolimai 4-tais Metais. 
Pere Ui} žiemą talkininkai suži- 

nojo, kad vokiečiai traukia krūvon 
didelį skaitlių karLunrcnės pi ic Va- 
karinio fronto, f r patįs vokiečiai 
to neslėpė. It tyčia, gal kad tal- 
kininkus suklaidinti, jie plačiai sa- 

vo busiantį šturtną išgarsino. 
Kovo 21 d. anksti išryto tą sa- 

ve šturmą jie pradėjo ant fronto 
nuo Vrras šiauriuose net iki Fere 
picMiosc. Vokiečiai sukoncentravo 
savo didžiausias jiegas priešai 
anglu ar.r. i ją. esančią po vadovys- 
te gen. (jouch, ties miestu St. 
Quentin. 

Anglų frontą jie perlaužė ir per 
aštuonias diei jie pylėsi per pa- 
darytas fronte spragas, mėgindami 

"SU t';u> k i nti anglu armiją ir įvaryti 
^ylį tanp jos ir trancuzy armijos. 
Arglai tr.rėjo skubi'ai trauktis at- 

gal. o francuzai su nemažesniu 
skubumu pasiuntė pagetbon savo 

naujai* pulkus, idant neprileisti 
■prie gal utim .• fronto sulaužimo. 

I.-.-; galų-gale jiems pasisekė, 
i.c pirm negu vokiečiai buvo su- 

laikyti, jie spėjo nužengti čielas 
35 angį. mylias. 

Naujas mušiu frontas tlabar 
jau nusistatė prieš pat Amiens 
miestą — svarbų talkininku gele- 
žinkelių ir amunicijos centrą. Vos 
stp- jo tal'kinirikai sulaikyti vokie- 
čiu^ tie Amiens, kaip štai balan- 
džio J d. vokiečiai pradėjo naują 
št.'r.rą prieš anglus ['"landruose. 
-k:ck toliaus j šiaurius nuo Amiens. 
Trr.onai nuvertė anglus atgal pei 
miestą Armentieres, bet jų fronto 
sulaižyti nepasisekė. Anglai, su 

pr »clba franeuzų, sulaikė vokie- 
čius ant kalv.Į į pietvakarius nuo 

r e. to Ypres. Balandžio () d. ant 

i',\Į kalvų vokiečiai prakišo smar- 

kų mušj, kiuris pri'. ertė juos su- 

bikyti tolimesnį savo šturmą šioj 
da'lyj fronto. 

Gen. Foch — Vyriausiu Vadu. 
I e šitų didelių kariškų nclai- 

talkininkai pagalios pripažino, 
'"•kad vokiečiams palengvina jų dar- 

bą ta aplinkybė, kad talkininkai 
neturi vienos vadovystės. Ffan- 

cu/ų armija turėjo savy vadą, o 

anglų savo vadą. Amerikoniškoji 
kariumenė, dahar jau pradėjusi 
plaukit i Francu/.i jc>n didesniame 

skaitliuje, turėjo savo vadą, o 

italai vei'kė taipgi atskirai. Užima 
nemaižai laiko, kol visi vadai soi- 

sita. ia, o mūšių laikr taryboms 
nėra žaik"*. Taikiniai.ai pagalios 
nusprendė pastatyti vieną vyriau- 
sj vsilą visiems frontams ir visom 

talkininkų armijoms. 
Tuomi vyriausiu vadu jie pas- 

kyrė frantu z ų generolą Ferdinan- 

dą F.,ch, didvyriškai atsižymėjus; 
dar laike pirmo M'arnes mušir 

^ metai;-.. Jis apėmė vyriaui':r 
vadavystę ne tik vi50 fronto Pran- 

cūzijoj ir Belgijoj, bei taipgi ii 

Italijoj. Net Rusijos šiaurinis ru- 

bežiti Murmansko pakraštyj. »>ra 
1' • jo komanda. 

Tuom tarpu vokiečiai, pasilsėję 
ir išnaujo prisirengę, pradėjo nau- 

ją ofensvvą, — šiuo sykiu ant upės 
^ Ai uie. { septynias dienas laiko 

^ju- paniekė miestą Chateau Thier 

ry. įvarydami tokiu hudu platu 
'kylį j talkininkų .• ntą ant apie 
28 angl. mylių gilyn. Čia vienok 
ant u-pės Nfarne jie tapo sulaikyti 
ir jų smūgio .smarkumas tapo at- 

remtas. 

Vokiečiai vėl persimetė kiton 
virio 1. arti Amieitso ir čia tarj 
Mon>Vli'lier ir Noyon pradėjo nau 

ią ofensyvą, kuris tęsėsi penkia: 
dienas ir tajH> sulaikytas po to 

kaip v< kiečiai pasidarė sau nepap- 
rastai sunkių nuostoliu 

Nuo birželio 14 d. iki Ii epo? 

15 d. vokiečiai sėdėjo ratiliai, t. y. 

j ir nevarė mušiu, bet buvo užimt' 
traukimu kariumenės iš vietos vie- 

ton ir rengimusi prie naujo ofen- 

syv" (V, to jie K.«#iėjo naują 
smūgį, šiuo laiku jie pradėjo sa- 

vo ataką nuo Clfateau Thicrrv 
linkui rytų ir visu frantu net iki 

Reimso ir dar toliau-, už jo j rytus. 

Amerikonai Imasi Darban. 
Laike šito atako vokiečiai pir- 

miausiai persikėlė per upę Martie 
ant plačio fronto, bet. tai paefarf. 
negc!ėjo anapus upės. taip sika-it 

giliai jleisti šaknų, n^s čia sutiko 

į uos Amerikonų kariumenė rieto 

li Chateau Thierry. Savo keliu, 
tol i aus j nytus, ant fronto farp 

upės Marnc ir Reimso, jie pradėjo 
pusėtinai slinkti pirmyn. Tuhį lai- 
ką išrodė, kad jie pasieks svarbaus 
miesto Ep.-rney ir tokiu bud u už- 
eis iš užpakalio miestui Keims. 

Tuo laiku gen. Foch rėžė savo 

smūgį, pradėdamas koutr-ofensyv;i. 
kuris dar tebeina ir šiuo laiku ir 
kuris vokiečių pergales perkeitė 
j j u nelaimes, Franciui] ir ameri- 

konų kariumenė pradėjo vokiečius 

atakuoti ant fronto tarp Soissons 
ir Cliateau Thierity. 

(ieneri)!..» locho smūgis buvt 

Laip gr< itas, netikėtas ir galingas, 
kad vokiečiai (pradėjo galvatrūk- 
čiais trauktis atgal, kol jų rezervo? 

atėjo p'agelbos. 
Greitas slinkimas talkininkų pir- 

myn ant šie fronto gręsė atkirst' 
kelią vokiečių armijai, persikėlu- 
siai anapus upes Marne. Pavoju? 
buvo taip didelis, kad liepos u; d. 
vokiečiai pradėjo trauktis atga! 
skersai upę Marne. Ne.leldienyj 
liepos 21 d., traneuzai ir atneri 
kv-nai įėjo atgal j Chateau Thicrrv 

ir smarkiai toliaus mynė ant už 

kulnių besi t ra ūktai! tiems teuto 

nams. 

Nuo to laiko talkininkai dien. 

po dienos darė vis naujų lai- 

mėjimų. Vokiečiai, išpradžių mė- 

ginusieji sustoti ties upe Ourcq 
u re i o ją apleisti ir pradėjo trauk- 
is toliaus i šiaurius. Jie, be abe- 

jonės, mėsrins sustoti išilgai u|>ė 
Vesle, bet -kafta įgi paskutinėm:.' 
lienomis jie nustojo ir miesto 
Soissons, tai galima labai abejoti 
negut jie galės ir ant šio fronte 

igai išsilaikyti. Galima manyti 
kad jie bus priversti j ieškoti pa- 
tovaus atsigynimo net už upės 
\isne. 

Italai Laikosi Smarkiai. 

Birželio 15 d. austrai -pradėję 
naują ofensyvą prieš Italiją. Ji 
visai nepasisekė. Austrui j>ersrkėl 
per upę Piave, bet anapus upės 
susitiko su tokiu atkakliu italu 

/pasipriešinimu, kad tolimesnė j u 

pirmyneiga buvo negalima. Pa 
:nažu, išlėto austrai tapo nustumt 

atęal ir priremti prie upės. Tu< 

tarpu uj>ė Piave nuo dideliai lie- 

tų netikėtai pakilo. Tas užbaigė 
aistrų nelaimę. Su milžiniškai* 
nuostoliais austrai šiaip-taip su- 

gebėjo persikelti atgal iper ivpf 
Piave. 

Tarp kitų pažymėtinų percitc 
meto žygių reik priskirti auglį; 
kariukas operacijas Palestinoje ii 

Mesopotamijoj, turkų pirmynženg; 
ant Kaukazo, franeuzų ir italt 

ofcnsyvą Albanijoj ir muši u s vo 

kiečių k >1 onijoje Afrikoj. 

Jeruzolimo Užgriebimas. 
Jeruzolimo miestas tapo angii 

užimtas gruodžio 10 d., o netrukti: 
fo to pa.skelbta ir paėmimą kitc 
bibliško miesto Jericho. Nuo lai- 

i ko paėmimo Jericho, anglų kariu- 

įmenė Palestinoj neapreiškė tolimes- 
nio kariško veikimo. 

Kovo 11 d. anglų gen. Maude 

įžengė, vesdamas savo kariumenę 
j miestą Uagdadą, Mesopotamijoj 
Netrukus po to jis mirė nuo cho- 
leros. Jo kariumenė slinko toliau^ 

Tigro paupiais, 'kol nepakenčiam 
vasaros karščiai sulaikė tolimesniu 
kariškų ofensyvų vedimą. 

Tui!<ii tuo tarpu, sumušti ang- 

lų iš vieno s»:.no, ipasinaudoj:« Ru- 

sijos sugriuvimu. įsiveržė su savo 

kariumenė j L'ž-kaukazj ir užėmė 

didelius plotus, jiems "pripažin- 
tus" bolševikų sutartim, padaryt? 
Lietuvių Brastoj. 

Prancūzų ir italų ofensyvas Al- 

banijoj prasidėjo liepos 6 d. ir 
dar nėra užsibagęs iki šiam laikui. 
rki š:o!ei austrai tapo atmesti Al- 

banijoj ant apie 25 amgl. mylių 
atgal. 

Laike pastaroj ų metų Anglijos 
kari unieno nenuilstančiai vaikėsi' 

vokišką Variumenę milžiniškoj vo- 

kiečių kolionijoj. Vadinamoj Vo- 
kiška Rytinė Afrika. Pagalios ang- 
,lai privertė dalį vokiečių pasiduoti, 
o kita dalis pakriko milžiniškuose 
kolionijos tyruose. Su šita kolio- 

nija Vokietija nustojo paskutinės 
savo kolionijos. 

Submarinų Veiklumas 

Pastarieji karės metai yra pa- 

žymėtini ir tuo, kad submarinų 
veik'mas ir skaitlius jų aukų laips- 
niškai pradėjo mažėti, o 9tatymas 

lauju laivu iš talkininkų pusės 
pradėjo žymiai atimti. 

Amerikos ir Anglijos laivai pa- 
skandino daug submarinų, o Ang- 
lij«os (prirengti ir užbaigti pereito 
gegužio mėnesyj nauji milžiniški 
"minų laukai" beveik visiškai už- 
darė vokiškiems submarinains 
Siaurės jūres. 

V/okicčiai tuomet įsitaisė sau 

submarinų stotis užimtos Belgijos 
pakraštyj — Ostendo ir Zecbrugge 
uostuose. Anglijos laivai pereitą 
gegužio mėnesį, parodydami ne- 

paprastą narsumą ir pasišventimą, 
šituos uostus "užpecėtino," nu- 

skandindami prie jų išėjimo Į jū- 
res didelius senus laivus, pripildy- 
tus cementų. 

Pereitą birželiu mėnesį vok'š'k. 
submarinai aplankė Amerikos pa- 
kraščius ir nuskandino dešimta 
laivu, daugiausiai mažų žėglinių 
laivų. Vienatinis Amerikos trans- 

portas, vežusis karrumenę Euro- 
pon ir submarino paskandintas, 
buvo laivas T useania, kuris 
torpeduota netoli Airijos pakraš- 
čiu vasario 5 d. Žuvo prie to 212 

žmonių. 

Ligonbutinių Laivų 
Skandinimas. 

Vokiečių submarinai, priešingai 
žmoniškumui ir aiškioms tarptau- 
tiškoms sutartims, pereitą metą 
nuskandino išviso u ligonbutiniii 
laivų. 

1 Jirželio 27 d. s-ubmarinas nu- 
skandino ligonbutinj laivą L 1 a n- 

dovery Castele, vežusį Eu- 
ropon daktarus ir "nurses." Lai- 
ke šitos nelaimės iš 258 ypatų tik 
4 ypatos išsigelbėjo. 

Idant atremti nuostolius, kokiu;- 
darė submarinai. talkininkai »..k- 
čiai padidino ir paskubino naujų 
laivų statymą, 'kunc turi užimti 

vietą paskandintųjų laivų. Kiek 
sviro naujų laivų padirbta perei- 
ą metą. to nepaskelbta, bet ofi- 

,*iali»kai yra paskelbta, kad talki- 
ninkai šiuo laiku stato daugiau 
naujų laivų negu, kad submarinai 

paskandina. Liepos 4 d. vien tik 

\merikoj tapo nuleista vandenin 
>o naujų laivų. 

Nuostoliai Mušiuose. 

Didesnė dalis 'kovojančių tautų 
pereitais metais turkio didelių 
nuostolių mušiuose. l aike vokie- 

čių-austrų ofensyvo Italijoj, perei- 
tais spalio ir lapkričio mėnesiais, 
vokiečiai tvirtino, kad jie paėmt 
18o,ooo italų nelaisvėn. Laike 

>fensyvų Prancūzijoj. sulyg savo 

virtinitno, jie paėmę 190.000 be- 

"aisvių. Manoma, kad šitos skait- 
inės gali buti dikčiai perdėtos. 

\'ors Vokietij'a ir Austrija ne- 

>askelbė žinių apie savo bena: 

įuostolius, vienok sulyg konserva- 

yvių apskaitliavimų jų nuostabai 

nuo kovo 21 d. iki birželio 14 d. 

šių metų išnešė daugiatts negu 

",oo,ooo vyrų. Franeuzų ir anglu 
nuostoliai buvo žymiai mažesni, 
įies jie kovojo daugi'ausiai 11? ap- 

kasų. 

Finansiniai Reikalai. 

Laike ]>ereitų metų Suvienytos 
Valstijos padarė tris f'idcles pas- 
kolas, kuriu abelna suma išneša 

10,788,541,900. Išviso karė iki 
šiolei atsiėjo Amerikai apie 13 mi- 

iardų doliarių. Tame sikakliuje 
Ymerika ]>askolino savo talkinimai 

$6,091,590,000. 
Anglijai karė itsiėjo. kaip pa 

duota pranešime gruodžio 15 <! 

1917 m. (>,242,000,000 svarų. t. y 
apie $32,210,000,000. 

Prancūzijos kariškos išlaidos yr; 

truputį mažesnės. Vokietijos kariš- 
kos paskolos, sulyg paskutinių pra- 

nešimų, siekia $31.000,000.000. 

Virdurinės Betvarkės. 
Riaušės, kaip pranešama, dau* 

sykiu pasitaikė Vokietijoj ir Aust 

rijoj pereitą pavasarį ir vasarą 
Slaviškos tautos Austrijoj liuob- 
tos putoja dideliu neužsigan?di 
nimu. 

Airijoj peiretji gegužio mėnesj 
tapo susektas pro-vokiškas suokai 
bis ir paskmėje Anglijos valdži 
suareštavo 78 lyderius revoliuc'ji 
nės airiu draugijos vadinamos var- 

du Sinn Fein. 
Birželio mėneriyj paskelbta apie 

mirimą Turkijos sultano. \ elesni 

pranešimai duoda pamatą manyti, 
kad jis tapo nužudytas. 

Rusijos ex-carą patiko tas pats 
likimas. Pereitą mėnesj jis tapo 
bolševikų nužudytas. 

Rusijos Betvarkė. 
Nuo to laiko, kaip Rusija iš 

"laimingos" ib.>lševikų rankos su- 

griuvo, talkininkai jieškojo būdų. 
kaip jai pagelbėjus atsiremti prieš 
vokiečius, kurie, naudodamiesi Ru- 
sijos griuvimu, šalį baisiai išnau- 
doja. 

Krancuzų, anglų ir amerikonų 
kareiviai tapo išsodinti ant Mur- 
mansko pakraščio, Kolos pusiausa- 
lyj, pačiuose Rusijos šiauriuose. 

Ocvlvo-slovakiš'ka kariumenė, bu- 
vusi pirmiaus rusų armijoj, ne-< 

subirėjo sykiu su rtvsišikomis ar- 

mijomis, bet išlaikė savo organi- 
zaeiją ir tvarką. Cech-slovakai da- 
b'ar yra vienatinė jiega Rusijoj, 
kuri gali pasipriešinti ir priešinasi 
bolševikams. Jie laiko beveik vis;i 
Mbenską geležinkelį nuo Uralo 

'kalnu iki Yladivdstokui, o iš kitos 
pusės, Volgos paupiais stumiasi 

pirmyn linkui Maskvos. Rytinėj 
Siberijoj nauja valdžia susiorga- 
nizavo po vadovyste gen. Horvato. 
Vladivostoke gi jau nuo keliu 
mėnesių tapo išsodinti Japonijos. 
Anglijos ir Amerikos jūreiviai. 

Ncutralės Šalįs. 
Šveicarija ir Holandija savo iu- 

l)C/'iais susisiekia su Vokietija ii 
iš tos priežasties Centralinės vieš- 

patijos ne syk j joms grasino, mė- 

gindamos išgauti nuo jų ekor/v 
'miškas sau privilegijas ir nusilei- 
dimus. Hollandija ypatingai turėjo 
daug l>ėdos i;- ginčių dėlei ex]>or- 
tavimo įvairių prekių ir maisto 
Vokietijon. 

Norvegija padarė sutartį ?at 

Amerika ir sulvg jos komerciji- 
niai ryšiai tarp jų ir toliaus yi'.i 
palaikomi. Švedija atvirai veda 

i pirklybą su Vokietija ir palaiko 
jos pusę, tcdel Anglija net grasino 
Švedijai boykotavnnu. 

Laike pereitų metu keturias 
naujos viešpatijos apskelbė Vo- 

kietijai karę: Kosta Rika, liuate- 

mala. I londuras (visos Centralinėi 

Amerikoj) ir Hayti. Argentina, 
nors buvo arti pertraukimo ryšių 
iš priežasties klastų, kokias darė 

Vokietijos ministeris von Luxburg 
Buenos Airese, hct vienok pasiliko 
neutraiiška. labiausiai todėl, kad 

jos prezidentas Ingoyen ii ^ymi 
dalis didelių dvarponių yra pro- 
vokiškų palinkimų. 

MUSŲ KAPITALAI RUSIJOS 
VALSTYBĖS ĮSTAIGOSE 

Jau keliais atvejais esame rašę 
apie sąskaitas, kurios tc'ks suvest 

su Rusija, mums savo atskirą vals- 

tybės gyvenimą tvarkant. Tomis 
sąskaitomis ne vienas vra gyvai 
susirupinęs, nes vis dar ligi šiol 
kai kam nenuimami, kaip čia to. 

sąskaitos turės išsilyginti. Berods, 
tuo tarpu, clel pačių santykių ir 
stovio neaiškumo Rusijoje ir ligi 
karei nesibaigus, čia sunku kas 

f numanyti. Bet mūsų pačių teisė? 
;:a turi buti kiekvienam aiškios, 
nes jomis tegali remtis ir musr 

reikalavimai. 
iVisij pirma čia tctika atkreipti 

domė j likimą. tų mūsų visuomenėj 

kapitalų, kurie atsidūrė buvusios 

Rusijos valstybės įstaigose. Negali 
būti jokių abejojimų, kad Lietu- 
vos piliečių kapitalai, kurie bimr 
tose įstagese sudėti ir buvo val- 

stybės apdrausti, turės grįžti tiems 

patiems piliečiams, būtent, per Lie- 

tuvos valstybės įstaigas. Nes apie 
pačių Rusijos valstybės įstaigų 
grąžinimą Lietuvon šiądien jau ne- 

'-•e.ųali būti kalbos. Tokiu budu 

tarp musų visuomenės ir Rusijos 
čia turės tarpininkauti musų nau- 

ai kuriamosios valstybės įstaigos. 
Tame tarpininkavimo darbe pir- 

mą vieitą turės užimti musų žmo- 

nių indėliai, kurie buvo su- 

dėti taupomosiose v a 1 

'žios < a s s e. Kad butų bent 

aišku, kokia č?a vra Rusijos 
valstybės skola, verta paduoti 
keli skaitmens iš tu kasų apyskai- 
tų. Būtent, 1914 m. sausio 1 d. 

int 207.102 knygučių iš Kauno, 
\ i'.niaus ir Suvalkų gub. valstybę? 
taupomosiose kasose matome su- 

dėtų 47,084,965 rub., ir be to dar 

procentinių popierių 7,274,039 rub 

•rcrtės. Berodos, tos žinios >/ra 

c?ar prieš karę suteiktos ir negal'i 
tikrai atvaizdinti, kiek bėra likę 
pinigų tose kasose dabar. Žinome, 

jog, karę paskelbus, daugelis sprau- 

dos savo pinigų atsiimti, nors vei- 

kiai pats pinigų išdavinėjimas buvo 

sustabdytas. Betgi, kita vertus, 

nuo sausio t d. ligi karės, per pu- 

sę metų, žmonės 'bus buvę taip pat 

nemaža pinigų padėję ir Uxlel var- 

gu tikroji dabartinė skaitlinė bus 
mažesnė. 

Kalbant apie indėlių grąžinimu, 
klla dar antras svarbus klausimas 
— kaip tie indėliai turės buti 
grąžinti. Rusijos poipierinio rublio 
kursas šiądien, /kaip žinome, yra 
didžiai puolęs, ir todėl tų indėlių 
grąžinimas popieriais jų nominali- 
ne vertybė padarytų mums didžiau- 
sios ir neteisingos nuoskaudos. 
Žmonės, dėdami savo sunkiai su- 

taupytus skatikus, dažnai patys 
nešė ne popierj, bet auksą, o tieš- 
tPami popierj, žinojo už tai visą 
valstybę faiduojant savo turtais 
arba aukso valiuta. Todėl ir grą- 
žinant mūsų 'indėlius, jie tegali 
buti grąžinami tik atskaitant juos 
aukso valiuta, t. y. už rublį 17,427 
dalių aukso arba jo ekivivalento 

(lygios vertybės). Procentiniai po- 
pieriai, žinoma, grįžta patys kaip 
buvę in natūra. 

Be indėliu įvairiose valstybės 
kasose, mūsų žmonės buvo sudėję 
ir valsčiaus, bendruomenės kasose, 
kurių sumas karės metu daug kur 
valdžia išgabeno į Rusiją. Jų grą- 
žinimui tek's kalbėtis su Rusijos 
Įstaigomis, ikttrios tuos kapitalus 
globoja; y i iš antros pusės — iš- 
tirti ir patikrinti čia likusieji vals- 
čių dokumentai. 

Taip pat teks elgtis su kaucijo- 
mis, kurias žmonės buvo sudėję 
valstybės įstaigose, pirkdami iš 
valdžios miško arba apsiimdami 
atlikti kokius nors darbus valdžios 
naudai: lyginai ir su kaucijomis 
'eismuose ir skolos depozitais ne- 

atsišaukusiems skolininkams. 
Kiek kitaip gauname žiūrėti i 

.'alstybės v .alinamąjį l'.ajorų i 

Vai:liečiu banką, kuris Lietuvoj*. 
turėjo savo nus ir varu žemė; 

operacijas. 1^14 metais sausio i 

d. apyskaitomis Bajorų Bankas 
Kauno, Vilniaus ir Suvalkų gu- 
bernijose turėjo užstatytų 870 dva- 

rų su 317.911 deš. žemės. Įkaino- 
tos daugiau per 20 mil. rublių. 
Valstiečių Bankas tuo pat metu 

tose gubernijose savo rankose tu- 

pėjo 116 dvarų su 64,906 deš. že- 

mės, O.752.387 rub. vertės: bet be 

išių žemių, Valstiečių Bankas tu- 

rėjo išdavęs dar paskolų jau iš- 

parceliuotų dvarų pirkėjams, val- 
stiečiams-savininkams arba kolio- 
nistams. Tos visos žemės, dvarai 
ir visos skolos abiem bankam, 
kaipo valstybės turtai, savaime 
-atitenka dabar Lietuvos valstybei, 
kaip atitenka ir kitos valdžios že- 
mės, miškai ir triobesiai. Tokiu 
budu visos Bajorų ir Valstiečių 
Banko operavijos turės buti nu- 

rašytos j Lietuvos valstybės pana- 
šių įstaigų sąskaitas. 

Šitie trumpai išdėstytieji ir svar- 

biausieji dėsniai, kuriais tenka va- 

duotis, rišant klausimą del musų 

kapitalų atg'avimo iš buvusiųjų 
Rusijok vlstybės įstaigų. Apie 
privatines įstaigas tno tarpu 
čia nekalbėsime; bet numanu taip- 
jau, kad ir jos tam tikrose ribose 
turės derintis į tuos pačius dės- 
niu?. Berods, Rusijos dabartinė 
valdžia daugelį privatinių bankų 
pavertė valstybės įstaigomis ir to- 

kiu budu sulygino su senaisiais 

valstybės bankais. Tuo tad atveju 
ir 'buvusių Lietuvoje privatinių 
bankų operacijos tektų nusirašyti 
i Lietuvos valstybės įstaigų sąs- 
kaitas. T.et kol kas tas klausimas 
>alieka atvira*. 

LIETUVIAI BELAISVIAI 
GALI GRĮŽTI TĖVYNĖN. 
Lietuvos Taryba rūpinasi, kad 

lietuviai belaisviai, esantieji Vo- 

kietijos ir Austrijos logeriuose. 
taip pat grįžtantieji buvę rusų ka- 
reiviai, b u tų k u o v e i k i a i s i a : 

p a 1 e i d ž i a m i n a m o. Tuo rei- 
kalu šiomis dienomis Lietuvos Ta- 
rybos "Tremtinių ir belaisvių grą- 
žinimo komisija" gaw tokį pra- 
nešimą : 

"Vikriausiojo Vado Rytuose šių 
metu, balandžio 22 d. įsakymu 
lietuviai belaisviai (karės) gali 
b u t i grąžinami Lietuvon. 
Tuo reikalu jie patys gali padujti 
prašymus stovyklų komendantams 
ir reikalauti paleisti tėvynėn. To- 
kius pat prašymus belaisvių g i 
minės gali p a d 11 o t i ir krei- 

shauptmanams (apskričio viršinin- 
kams). 

Vokiečių raidžia betgi pažymi, 
kad, ištyrus aplinkybes, atatinka- 

moji vokiečių įstaiga, nutarsianti 
leisti ar neleisti belaisviai tėviškėn. 

'(Iš "Lietuvos Aįdas") 

DEL LIETUVOS ATEITIES. 
Yisoki garniai, leidžiami apie 

tai, buk Lietuvos Taryba Vil- 
niuje asanti pro-vokiška, buk ji 
trokštanti Lietuvą prijungti prie 
Vokietijos, buk ji norinti Lietu- 
vai vokiško monarcho, buk tokio 
karaliaus ji maldaujanti pas kai- 
zerį, buk ji Lietuvą "parduočiau-, 
ti"—yra arba piktas prasimany- 
mas, arba pasekmė gyvatiškų in- 
trigų Lietuvos priešu. Apie tai 
mys senai .žinojome, nes joks 
lietuvis, pažįstantis praeities dar- 
bus daugumos tu vyrų, kurie da- 
bar yra Lietuvos Taryboj, ki- 
taip manyti negalėjo. 

Daibar randame tam patvirti- 
nimų ir labai atsargiai parašy- 

tame "Lietuvo Aido" straipsny- 
je. "Lietuvos 'Aidas." kaip ži- 
nome, v ra organas Lietuvos Ta- 
rybos prezidento, A. (Smetonos, 
ir todėl gali buti skaitomas Lie- 
tuvos Tarybos o f t i c i o z u, t.y. 
pusiau-oficiališku išreiškėju tos 

įstaigos nuomonių. 
Skaitant tarp eilių žemiaus 

paduotąjį 'Lietuvos Aido' straip- 
sni, yra aišku, kad Lietuvos Ta- 
ryba, viena, stovi už Lietuvos 
pilną neprigulmybę. antra — yra 
griežtai priešinga susivienijimui 
su Vokietija ir treia,—ištikrųjų 
netr.ano apie karaliją, nes palie- 
ka valdžios formą nustatyti pa- 
tiems žmonėms. 

♦ * 

"Vokiečių laikraščiai paskutiniu 
metu daug rašo apie Lietuvą. Jie 
gvildeno klausimą iš įvairių pu- 
sių, bet daugiausia atsižvelgdami 
Į busiančius Lietuvos santikius 
s ii jos kaimynėmis valstybėmis 
tarptautinės politikos srityje. 

įvairių krypsnių, ypačiai deši- 
niųjų partijų, vadinamųjų a 11 
d c i t š ų žmonės, rašydami apie 
tuos dalykus, daugiausia kalba 
apie busimąjį Lietuvos valdymo 
budą. Stengdamies pakreipti 
Vokiečių valstybės politiką vi- 
sais klausimais taip, kaip jų par- 
tijoms pageidautina, jie norėtų 
ir Lietuvai primesti tokią tvar- 

ką. kokia tinka jų programai. 
Jie sako: Lietuva galinti buti 
tik arba respublika, arba turinti 
susirišti personalinės unijos ry- 
šiu su kuria nors Vokietijos val- 

stybe. Pirmiau būdavo daugiau- 
sia kalbama apie personalinę 'lini- 
ją su Prūsais, dabar jau vis daž- 
niau imama kalbėti apie uniją 
su Saksais. Kadangi respublikos 
nieks dabar, sako jie, nenorįs ir 
nereikalaująs, tai ir beliekanti 
Lietuvai tik monarchija perso- 
nalinės unijos pavidalu ^u viena 
kuria iš didesniųjų Vokietijos 
valstybių. Taigi Lietuva, anų 
tam tikro politikos krypsnio vo- 

kiečiu nuomone, galinti buti tik 

monarchija, bet savo atskiro ka- 
raliaus, vadinas, atskiros dinasti- 
jos. negalinti turėti. 

Gąsdina Lenkais. 
Svarbiausią, kuone vienintelę 

priežastį tokiems savo sąprotavi- 
mams paremti jie nuolat rodo 
ilcukų pavojų. Esą jeigu busiąs 
atskiras Lietuvos karalius, kurs 
turėtu savo sostiny ir rumus V il- 

niuje, tuojau pateksiąs i lenkų 
Įtaką ir galėsiąs pertat pakreipti 
Lietuvos ateities politiką į Len- 
ku pusę. Išrodymai toki: lietu- 
viai, girdi, yra valstiečiu tauta, be 
to. dar neapšviesta; inteligentu 
esą nedaug ir jie nestiprus. Aug- 
štojo luomo lietuviai neturį. 
Priešingai, visas augštasis sluok- 
snis—dvarininkai ir apskritai ba- 
lorai—esą 'lenkai: jie visi. be to, 
kad esą ekonomijos (šalies nikio) 
žvilgsniu labai stiprus, esą kul- 

airingi, apsišvietę, turi šalyje 
daugiausia inteligentijos. Jų tat 

priplusią Lietuvos karaliaus rū- 

mai ir tokiu budu Lietuvos ka- 
ralius pateksiąs i lenku politikos 
sukuri, nes reikią žinoti, kad 
Lietuvos įlenkai esą linkę Į Var- 

šavą ir visą Lietuvos ateities po- 

litiką kreipsią i Lenkus. 

Pažiūrėkime, kiek rimti ir ver- 

ti yra šitie visi išrodinėjimai! 
Apie lietuvių nemoksling'umą 

ir tamsumą nėra ko nei kalbėti, 
nes tai yra paskala, kaž kieno 

prasimanyta ir tyčia tam tikrais 
tikslais paleista. Tiesa gi visai 
ką kita rodo. Nes juk pats ap- 

graibomis padarytasis 1897 m. 

visuotinis Rusijos gyventojų są- 
rašas parodė, jog lietuvių jau ta- 

da 'buvo nuo 57 lig 60 procentų 
mokančių rašto. O reikia atmin- 

ti, jog tada buvo pats sunkusis 
Lietuvos švietimo metas, kada 
Rusijos reakcinė valdžia visais 
valstybės galybės priemoniais 
tikrąjį švietimą trukdė ir perse- 
kiojo, istengdamasi tik Lietuvą 
rusinti ir įpravoslavinti. Juk po 
anų sunkiųjų laikų, 1904 metais 
atgavę spaudą ir 1905 metais tru- 

pinėlj laisvės, lietuviai kulturos 
ir švietimo laiptais pašoko labai 
daug augstyn. Ir ta paskala apie 
lietuvių tamsumą yra nieko ver- 

ta. 

Dėl lietuvių inteligentų truku- 
mo taip pat netiesa. Inteligen- 
tinių pajiegų, išblaškytų po visą 
pasaulį, dietųviai sulyginamai turi 
daug; tegu tik bus duotos pa- 
togios sąlygos joms sugrįžti ir 
Lietuvos valstybei vesti jų už- 
teks. Jeigu truktų tam tikrų 
valstybės ūkio šakų žinovų, tai 
juk Lietuvai bus valia jų pasi- 
kviesti ir iš kitur. 

į la lenkų pavojaus baidyklė 
Į taip pat maža pamato teturi, I> 
vienos pusės, juk Lietuva priva- 
lys buti demokratinga valstybė, 
demokratybės pamatais sutvar- 

kyta: joje turė* buti plati konsti- 
tucija ir visuotinė rinkimu teisė. 
Esant tikrai demokratingai tvar- 
kai su plačiomis rinkimų teisė- 
mis, šalies valdymas, :r>s net 

1 

tarptautinė politika pareis nuo 

plačių visuomenės sluogsnių, o ne 

nuo menkos nedidelės, kad ir 

turtingos bei "galingos," dvari- 
ninkų, kitaip sakant—lenkų, gru- 
pės. Kada visų gyventojų yra 
skaitoma milijonais, o dvarinin- 
kų tik tūkstančiais, tai jie nega- 

I lės turėti didelės įtakos L.ietu- 

Į voje, jeigu jų darbai ir politika 
nesutiks su plačiais ir tikrais 

; krašto reikalais. 
j Jog tai tikrai taip yra, gana 
1 bus atsiminus rinkimai j visas 
1 Rusu valstybės Durnas. Nors 
visa V. Durnos rinkimu Krivo- 
šeino sudarvta systema rėmėsi 

j dvarininkais ir daugiausia jų tik 
į reikalų žiurėjo, tačiaius ir Kauno 

j ir Suvalkų gubernijų rinkinvus 
\ jie visuomet pralaimėdavo. 

Iš antros pusės, pati Lietuvos 
dvarininkų lenkybė yra daugiau 
problematinis teorijos, negu tik- 
rvbCs dalykas. Lietuvos dvari- 
ninkai "en gros" (visus bendrai 
imant) nėra jau toki lenkininkai, 
pasmilę akis tik j Lenkus. Yra 
iš jų tik atskiri žmonės tikri 
Lenkų politikos šalininkai ir jos 
vykdytojai Lietuvoje, kaip anie 
44, pasirašiusieji po žinomuoju 
lenkų memorialu* Į Vokietijos 

1 vyriausybę, kad Lietuvą prikerg- 
Į tų prie Lenkų. Apskritai g" apie 
I Lietuvos dvarininkus negalima 
•pasakyti, kad juose visai butų 

; užgesęs Lietuvos patriotizmas ir 
tėvynės meilė. Kaip senovėje 
buvo, taip ir dabar žyrrfi jų dau- 
guma tebėra tikri Lietuvos lais- 
vės šalininkai. Kad daugumas 
jų lig šiol maža arba visai neda- 
lyvavo Lietuvos atgaivinimo dar- 
be, tai čia bus daugiau iluominių, 
o ne politikinių priežasčių, nes 

lietuvių, o su juo ir visos Lie- 
tuvos, atgijimas ėjo daugiausia 
iš valstiečių tarpo ir jaiis tik rė- 
mėsi. Kaip anuomet Vengrų bei 
Cechų svetimoj dvasioj, taip da- 
bar Lietuvos dvarininkų da-• ;;u- 
:na savo vidaus kulturą ir luomi- 
nėmis tradicijomis buvo pasken- 
dę lenkų dvasioj. Bet tik-gi to 
nebuvo ir nėra, kad juose batų 
visai užgęsęs Lietuvos savaran- 

kiškumo ir nepriklausomybė*! 
troškimas. 

Taigi, visi tie Lenkų pavo'ai 
kuriais langs'osi ai.ie dešinuių 
vokiečių sluogsnių rusėjai ir po- 
litikai. norėdami paslėpti tikruo- 
sius savo norus, yra netikri. To- 
kiais sąprotavimais. kaip mato- 

me. visai negalima remtis ir iš- 
rodinėti. kad reikią surišti Lie- 
tuvą su kokia nors vokiečių val- 
stybe personaline (asmens, va- 

dinas—ibendro karaliaus) unija. 
Lietuviai jau ne vieną kartą 

yra apreiškę, jog jie griežtai at- 

meta jeih kokią personalinę (uni- 
ją, To nei kartok, rodos, nebe- 
reikia. Tai žino ir anų laikraš- 
čių rašytojai, nes ir anuose laik- 
raščiuose ne kartą buvo pažymė- 
ta, jog lietuviai atmetą j e i b ko- 

kią personalinę uniją. O lietu- 
viams ir Lietuvai paliekama toje 
srityje visiška laisvė — pririnkti 
patiems busimasis valdymo bu- 

Ylas ir valstybės tvarka. 



VILNIUJE 
Pavasaris," jaunimo laikraš- 

tis, ketins, kartą per dvi savaiti 
pradėti eiti pirmose bir/elic. mčn. 
dienose. 

Tremtinių reikalų delegatas. 
"Tremtinių ir belaisviu grąžini-] 
mo komisija" siunčia adv. K. 
V hadachauskjį važiuoti į \ olko- 

viskį rūpintis tremtiniu reikalais 
Volkovisko karantinoj ir 1\ L'eo- 
naviiių j Pabradę tuo pat rei- 
kalu. Bc to, V ilniuje yra susi- 
dariusi tremtiniais karantinosc 
rūpintis tam tikra komisijėlė, su- 

sidedanti iš p-ios K. Vileišienės, 
Tūbelio, dr. Kalio, dr. Kvedaro, 
ponių Noreikienės, Bortkcvičie- 
nės, Rucevičicnės ir p-lčs Mosiu- 
skaitės. Tų komisijčlių nariai, 
lankydamiesi karantinosc. teiks 
tremtiniams ;>aše3pos. Panašios 
komisijėlės bus sudarytos prie 
komitetu Kaune, Šiauliuose, Pa- 

nevėžyje, Utenoje, Rygoje ir 1.1. 

Grįžo Lietuvon Kunigėlis (far- 
maceutas), Kaulis '(farmaceutas) 
Adolfas Vinickas (nnokvtojas) ir 
Antanas Navickas (politechnikos 
studentas). 

Grįžo iš Rusijos. Vaclovas 
Bronicas (agronomas), Romual- 
das Ivaškevičius (matininkas), 
Petras Šernas (matematikas), 
Juozas Gutauskas (stud. veteri- 
norius), Kaz. Šalkauskis (ko- 
oper^torius), dr. J. Šalkauskis, 
abi p-li Žiurlionaiti, dr. Abrai- 
tis, FJ. Smogą, p-ia Grigonienė 

Dėlei grįžimo iš Rusijos Lie- 
tuvon. Vilniun praneša, jog lie- 
tuviai bolševikai taip pat uorj 
važiuoti Lietuvon. Tik jie turi 
daugiau keblumų, kurie trukdą 
jų grjži'mą. Todėl lietuviai bol- 
ševikai, pav., Maskvoje stengiasi 
sulaikyti nuo grįžimo ir mušu 

lia>udj. 

Tremtinių grąžinimo reikalais 
atvyko ge^. 23 d. j v/ilnių Min-' 
sko Lietuvių Tarybos ir Šelpimo 
Komiteto narys Ed. Misevičius 
ir laikinai apsigyveno v;iešbutyje 
"Nobless." Misevičius pasilieka 
Vilniuje ir darbuosis termtinių 
grąžinimo komi ijoje prie Lietu- 
vos Tarybos. 

Is Minsko Vilniun atvažiavo 
,r Alseika pasitarti su L. Ta- 

.r Centro Komitetu dėl par- 
gabenimo iš Minsko į Vilnių 
Minsko lietuvių komiteto ligoni- 
nės Dr-nuge su juomi atvažiavo 
kaipo to paties komiteto jęalip- 
tinis ir dr. (Mičiulis. Minske 
esanti ir sanitarinės pagelbos lie- 

tuvių draugija. 
Iš Minsko paravažiavo Vilniun 

mokytoja Stanislova Liandsber- 

gaitė, iširusio dran aturgo Žem- 
kalnio duJ'tė. 

Užuguostis (Kaišiadorių aps.) 
Pernai metai rudenį keli labjau 
susipratusicji Užuguosčio parapi- 
jonjs, paraginti savo vargoninin- 
ko, išsirūpino iš valdžios leidi- 
mą atidaryti Užuguosčio apielin- 
kėje 5 lietuvių mokyklas. Ka- 
dangi sumanytoms mokykloms 
truko mokytoju, tai tuotarpu ga- 
lėjo įsikurti tik dvi pradedamoji 
mokylcli: Užuguostyje ir Eitu- 
liony.ic. Pirmąjį mokyklą žie- 

mos metu lankė 50 vaiku. Mo- 

kytojauja čia Z. Aukštuolytė. 
Eituiionyse darbuojasi mokyto- 
jauja Ona Paužytė. Labai rei- 

kalniga mokykla V'aitkunu so- 

džiuje, kuris -penkis kartus di- 
desnis negiit Eitulionys. Tik čia 
žmonės nerangus, kuriems švie- 
timas mažai terūpi. Metas jau 
Susiprasti. 

Alunta (Utenos apskritiem). 
Musų valsčiuje mokyklų val- 
džios žiiiioje yra 4: Aluntoje, 
Skiemonyse, Kaniuicuose ir Bur- 
giuose. Buržiluose kurj laiką 
mokytojavo klerikas A. Narušis, 
labai mylimas žmonių. Be to 

dar bemaž kiekviename kaime 

yra vaikai m<okomi vadinamųjų 
daraktorių. Aluntiškiai verti pa- 
gyrimo, kad supranta švietimo 
svari umą. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS. 

f*k'»dutiškio dvaras (Utenos 
Apskf.į. Mirė čia kovo m. pul- 
kininkas Ferdinandas Kunčaus- 

ka architektūros inžinierius. 
Palaidotas Suginčių kapinėse. 
Velionis huvo dvarponių kilmes 

ginies Svobiškio dvarelyje. 1.5 u 

vo tai geros širdies žmogus. 

Skudutiškis, čia priviso labai 
daug vagių ir nenuostabu, nes 

vietiniai žmonės laba', apsnūdę 
ir apsileidę m aižai t c s i r t pina sa- 

vo 'bendrais reikalais. Be to dar, 
pas juos labai išsiplatinęs loši- 
mas kortomis ir girtybė. Metas 
jau Skudutiškio žmonėms pa- 
birti iš miego, atsižadėti blogų 
įpročių, imtis šv ietimosi darbo ir 

pradėti rūpintis savo viešais rei- 
kalais. Tuomet ir vagys nebebus 
toki drąsus. 

Trumponys (Aluntos parapija, 
Utenos apskr.). Balandžio mčn. 

pasimirė čia dėmėtąja šiltine Tu- 
mienė, matininko Tumo žmona. 
Kilusi iš bajoru giminės, visus 
savo vaikus mokė lietuvių dva- 

sioje. Viena jos dukterų yra 
mokytoja pradedamoje Aluntos 
mokykloje. 

Vilniaus vyskupijos kunigu 
permainos. Birštono klebonas 
kun. Karvelis keliamas Valkinin- 
kan klebonu vieton mirusiojo a. 

a. kun. J. Mirono. Birštono kle- 
bono pareigos pavestos pildyti 
tuo tarpu Nemaniūnų klebonui, 
kun. J. Kunigėliui. 

Kaunas. Paskirti vikarais nau 

jai pašvęstieji kunigai: Juozapai 
['ūkelis į Krakes. MikoLs Gylyj 
į Joniškį, Antanas Grigaliūnas ; 
Linkavą, Boleslovas Lašas j Va 
žiuonius, Pranciškus Mačius j 
Klovainius, Povilas Poška j Pa- 
baiską, Stanislovas Žulys į Kė- 
dainiius prie sv. Jurgio bažny 
čios. (Perkelti: kun. Peliksat 
Paškanis iš Skaisgirčs filijos 
Šaukotą, kun. Juozapas Čepėną* 
iš Šaukoto į Skaisgirio i'iliją ] 

Kun. Juozapatas 'Hardžius, Lau 
rės vik. j Girdiškų vikaru. Pa- 
skirti grįžusieji iš Rusijos: kun. 
Povilas Klikua. Tcol. magistras, 
tapelionu "Saulės" gimnazijos 
Kaune. Ktvn. Adolpas Sabaliau- 
skas j Pušalotą klebonu. Buvu- 
sis kariumenės kapelionas kun. 
Liudvikas Adamauskas į Palo- 
nų filij;i. Kun. Povilas Jasin- 
skis, Dvinsko vik., j Radviliškį 
vikaru. Kun. Peliksas Dedėla į 
Geidžiūnų filiją. Kun. Juo/.as 
Veircinskas dvasiškuoju! tėvu be- 

nediktinių vienuolynan Kaune. 
Kun. Jonas Jaškevičius, Pušala- 
to klebonas ten pat altarijon. 
Pttšalato altaristas kun. Gaišev- 
skis į Salantus vikaru. 

Dėmėtąja šiltine mirė Deltu- 
vos klebonas kun. Jonas Rimku- 
nas. 

MUSŲ MOKYKLOS. 

Veisėjai. £itas lietuviu kam 

prlis prieš kari,- buvo visiškai už- 
mirštas ir labai nuskriaustas. 
Miestelyje gyvavo 'vtena rusų 

mokykla, kurioje rusu valdžios 
buvo leista mokyti ir lietuviu 

j kalbos, bet mokytojas nenorėjo 
į nei girdėti apie tai ir rūpindavo- 
si kiek galėdamas mažiau imti 
kaimiečių vaikų j mokyklą. Ku- 
rie ir patekdavo, tai turėdavo iš- 

sižadėti lietuvių kalbos ir kalbėti 
tik lenkiškai, nes kitaip būdavo 

pašalinami. Todėl lietuvių dva- 
sia pradėjo temti, taip kad žmo- 
nės patįs nežinojo kas jie esą, ai 

lenkai, ar lietuviai. Šiądien tu- 

rime jau tikrą lietuvių mokyklą, 
kurioje mokytojauja karštas ii 

gabus lietuvis P. S. Mokyki;; 
lanko daugiau kaip ioo lietuviu 
vaikų ir kelios dešimtys jauni- 
mo. Pirmą dieną .Kalėdų buvo 

suruoštas mokytojaus pastango- 
mis pirmų pirmas lietuvių vaka- 
rėlis. 

MUSŲ DRAUGIJOS. 
Liepoja. Viena taip naudin- 

gųjų iliepojiečiarrus lietuviams 

dr-jų yra "Pašelpos" dr-ja. Ilgą 
laiką prieš karę gyvavusi (įsteig- 
ta 1904 m.), pergyveno įvairius 
savitarpinių ginčų laikotarpius; 

| 
tačiau suteikė nemaža naudos ne 

! tik turtu šelpdama savuosius na- 

rius, be dvasia, nes išlaikė sa- 

vo lėšom.. Ivikliasę lietuvių mo- 

kyklą, knygynėlį bei skaityklą, 

ruošdavo vakarus, nors kai'cais 

sivotiškus, bet visgi vakarus, ge- 

gužines ir 1.1. I»uvi) tat Liepo- 
jos !'ctuv.j gyvavimo vidurys. 
Jei lietuviai hutu dirbę išvieuo, 
sutartinai, "Savitarpio l'ašelpos" 

Į Iraugija hutų susilaukusi gar- 

bingo žydėjimo. I5et, viena ki- 
tai priešingos ugitacijos, silpnino' 
draugijos gyvavimą, ir prieš pat 
vokiečiams užeisiant, josios gy- 
vavimas apmirė visai. 

Bet kam brangi yra tėvynė, 
kas supranta savo vertybę, tas 

[negalėjo tarti ramiai: "man vis*-, 
tiek pat... Tokis žadino pasili- 
kusius nari'iis stvertis darbo, kad 
tik neleidus draugijai, jos bent 
atmintimi brangimas turtams: 

knygoms, mokyklos rakandams 
ir 1.1, žlugti. Kelis syk rinkosi 
nariai, kvietė dalyvauti ir kitus, 
kam rupi draugijos likimas. 1' 
tik vasario m. 17 rl. i</iX m. p<> 
trijų pertaukos metu per visuo- 
tinį parapijos salėje susirinkimą, 
seniesiems nariams ir kandida- 
tams dalyvaujant, nutarta drau- 

giją atgaivinti ir išrinkta valdy- 
ba. Valdyba daug tarėjo vargo 

pakol sivrado ir surankiojo rei- 
kalingas draugijos vedimui iš 

mėtytas knygas. 
Dabar draugija atgaivinta. Jo:- 

gyvavimas nūnai priklauso nuo 

nariu vienybės ir susipratimo. 
"Savitarpinės Pašelpos" draugija 
tai vienintelė abiejų lyčių, Įvai- 
raus luomo bei profesijos Lie- 
pojos lietuviu draugija. Nariai 
priimami nuo 18 m,etų amžiaus 

Pageidaujama, kad ši draugija 
pasekmingai darbuotųsi ir telk 
ų liepojieėius krūvon, o jns rim- 

ta ir darbšti valdyba butų vietos 
lietuvių atstovybė. 

Palanga. Čionai susitvėrė ben- 
drovė vardu "Gintaras," kurios 
tikslas platinti gintaro dirbiniai 
Lietuvoje. 

APIE LIETUVĄ ANGLŲ 
KALBOJE. 

(Tąsa nuo 4-to pusi. 

IV. 
Pataria Pripažinti Lietuviu 

Reikalavimus. 
\*evv York laikraštis T i m c 

(liepos jS d. i — ilgam savo reda.k- 
cijiniame straipsny] "A King in 
Lithuania" ('Karalius Lietuvoje) 
sit pašaipa patėmija apie vis nau 

jas bėdas, beaugančias \ ->kietijo. 
pašonėj, rytuose. \ iena i> naujau- 
sių tokiu bėdų yra kylantis lietu- 
vių pasipriešinimas. 

Laikraštis su tižsiganėdinimu 
patėmija, kaip Lietuvos Taryba 
Vilniuje, apie kurią manyta, buk 
ji esanti pro-voikiška, dabar, pap- 
rastai pasakius, stato kaizeriui 
ragus, kuomet atėjo Lietuvos ka- 
aliaus klausim'as. Lietuviai ne tik 
ad nemano paslinkti Vokieti j o 

lalimi, net Lietuvos Tanyba ne- 

nano nei klaustis kaizerio, koki 
caralių lietuviai turėtų pasirinkti. 

Lietuvių ir Lietuvos Tarybos 
>adėjimas šiądien yra stiukus. Sa- 
a> tikrų norų išreikšti jie nega- 
i. Lietuvos noprigulmybės klau- 
simo tinkamoj fornio; būtent 

"espublikos fonivje — jie pas- 
atyti negali, nes yra prispausti 
i)0 batu autokratiškiausios monar- 

chijos, 'kuriai 'kalbėti apie respub- 
liką butų vis viena, kai buliui ro- 

dyti raudoną palą. 

liet Lietuvos neprignlniv'lKS 
liausimas klabinti reikia kla- 
binti bent tokioj fermoj, kokioj 
prie d a b a r t i n i o I .ietu- 
vois padėjimo pi.* vokiečiu galima. 
Ir štai kodėl, kai|» mums išrodo 
Lietuvos Taryba laiks mm laiko 
ik'alba bent apie karalius, arba 
"renkasi" sau karalių visai nepa- 

tinkamą kaizeriui ir priešais V o- 

kietijos norą. 
Kad Lietuviia užgiedotu visai 

kitą giesmę, kad jie stovėtu už 

repuldiką. jeigu tik vokiečiu už 
! matui pačiai butu paliuo lo- 

ti. apie tai niy> neabejojame. Sma 
gu yra patėmyti, kad tai j ui sn 

pranta uekurie stambus kitatau 
riti laikraščiai. \ iršmiiuias \ e v. 

Y o r k T i m e s. pavyzdžiui, kai 
jgia savo redakeijinj straisni L. 
bai teisingai, i J s rašo: 

"Yra pu ik į priežastis pasa- 
kymui, kad labai mažas Lietu- 
viu skaitlius visiškai norėtu 
hcut kokio vekiško kuuijjaikš 
čio. Vokiečiu Įtekmė iš iu^ 

toj šalyj išdalies ačiū faktui 
kad vokiečiu armija laiko už 
ėmusi Lietuvą. > išdalies dele 
baimės, kad susipratusi tau.t;: 

butu sugražinta at^al Kurija 
ar Lenkijai. 

"Talkininku deklaracija. pri 
pažįstanti Lietuvai saviapsi 
sprendimą nepadarytu blė lie 
interesams jokios kitos tauto 
ir galingai sustiprintu partija 
kuri reikalauja neprigulmin\;<,« 
respublikos, vieton karaliaus i- 
l'rah, artba Postdamo." 

Nesveikos Moterys 
neprivalo dėti niekais tų skausmų, dieglių, gėlimų, netikslumų įr ne- 
sveikumų. kuria s jon taip dažnai 
serga. Nėra reikalo sirgti, ar turėti, šitas kliūtis. Prašalink j^s iš pat 
pradžios. Vartok gerai žinomą vaistą moterims ir merginoms, imk 

gevera's 
Regula tor 

(Soveros Reęulatoriją). Jis yra puikum stiprintoju ir vaistu nuo 
motorų ligų. Jis veikia ramiai, grei- tai ir palengvina kaip bematai. Ja- 
me nera i.ieko kenksmingo sveika- 
tai. Kiekviena moteris turėtų jį išmėginti. Kaina $1.25 bonkai, 
gaunamas visose aptiekose. 

w. F. SEVERĄ. CO. 
CEDAR PAPIDS, IQWA 

Dr. P. G. Wieg:ier 
PrltaUM vilaados: nutilki 1211 ryt* 

lra«t 7 iki 9 vikare 

3325 S. Htlsted St. Cklcaja, IU. 

Pidžiausis ir naudingiau3is 
laikraštis. 

Neužsiimu barnčmis nė pole- 
mikomis. 

Talpina daupr žinių. 
Talpina daup moksliškų ir pa- 

mokynančių straipsniu. 
"DIRVA" verta skaityt kiek- 

vienam liot.uviui ir lietuvei. 
T'k 92.01") metams. 
Kanadai ir Me>;ikoj $2.50 
Kitose šalyse: $3.00. 

Ant pažiūros vieras No. Dykai. 
„DIRVA" 

2004 ST. CLAlrt AVE CU.VFI AND 0H!0 

KEMiriBER'THt DAtfS 
SUNnfflMS2Š& 
MONMY-^S 
TOESDff- WHE*n£SS 

THDRSD^-SSS 
ERIDAY 

Mokykis Frdncuzų Kalbos 
Užsirašyk^Amerikos Lietuvi",kuriame ra- 

si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabar k?} tik prasideda Francuzų Kalbos Lekcijos, labai nau- 

dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau- 
niems, kuriems gal atseis Francijoj buti, visiems kareiviams nau- 

dinga užsirašyti "Amerikos LietuvĮ" $2.00 metams. 

"AMERIKOS LIETUVIS' 
15 Miilbury Street, ]\orce&ter, Mass. 

m -—y 
Ofiso UI. Cami 114 himiį Tai. Cioil 21 il 

! Vii.: S—I po plat (lamli ?i«l dlmą 

Dr. A. L. Yuška 
j Gydytojas 

Chirurgas 
Oyvenlmn*; 

731 W.18th StM netoli HilstedSt 
Oftoast 

1900 S. Halsted Stkampai 19tw 
■ d 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinama: augli&koa ir iiuiuvi» 

koB kalbų, aritmetikos, knygvedy 
ptėB, stenografijos, typew ritinu, 
pirklybo8 telnių, Su v. Valfit. Islori 
jos, abelnoB JstorIJoB. ccografijos 
politlkinėa ekonomijos, pllietystftB 
dHlliarušyBt.oB. 

Mokinimo valandos: suo 8 ryto 
lld & po piefų: vak. 2»jo 7:30 iki 
9:8t | » s 

2106 So." Halsted St., Cbloagir, iii. 

Or. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYiOJAS, CHIRURGAS 

3 J15 So Hatslad Si, Cl)ica*<i, UI. 
Tcl. DouIcvarcJ 7179 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. tialsted St. 

l'ianidccln 7 va i a 11 (U kai vaitai aa. 

Suliatnmi ir ncdiliomi 2 vj1 po 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojami ir kares mokestis 
l ai yra puikiausia vieta 
praleidimui liuosolaiko 

ws.s, 
r WAR SAVINGS STAMFG 

I3SUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

laupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 1 

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

Jųs galite pradėti su ^ 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų, Valstijų Thrlft Stamp 

Jusų pačtorius bankierius,arba laikraštis ir daugelis agetJ 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusiį Priederme! Tuoini Si čdtdysit 
(■y rastis! Tuomi Laimes šią Kj;rę! 

F.P. BRADCHULIS 
L A W Y E R 

Lietuvis Advakatas 
105 W. Monroe St. Cor. Clark 

Room 1207 
Tclcphone Central 220 

fiyv: M12 Milsted St. arti 31 .St 
Phone Yards 2390 Chicajjo, III. 

w* 

Ok. O, C. H t INE 
DfiNTISTAS 

OFISAS; Kamp. 31 ir So. HalstetfSt. 

į (Gymtnai »irš AptiakosCHIC4G0. 

BUK ŠOFERIU. 

tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikas yra eauti sr.u tinkamą vie- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
har. Męs duosime užsifmimą 
kirk vienam pabaigusiam kursu3 
nuaų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame Indlvidlnėmls siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika varinėjime automobiliais 
visokių rušlų. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistal kad tuojaus 
K.iusi leidimą. Dieniniai Ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$-5.00. Federal Asa'n of Auto 
Sncln^ors, 121416 Jackson B14 
Mnc.) 

Taupumas virtuveje 
reiškia maista armijoj 

^ The Wilson 
label 

protects 
your 
t&ble" 

A 

RMJJA maušuoja savo pilvu" sakė 

Napoleonas. 

"Daug kas gali ve ti kariumenę, bet a^ galiu 
ją maitinti" gyrėsi \Yellington. 

mūsų kariumenę, iie ir niaitys j;į taipgi, ka- 

dangi kiekviena Amerikoniška šeimvninkė jves 
taupymą savo virtuvėje—ne tiktai pati taupiai 
; įmindama valgius, bet vartodama valgius, ga 
lavai sutaisytus, pagaminime kuriu taupumas, 
kurio ji pageidauja, buvo panaudotas. 

lok i e maistai turi ženklelį VVilson & (6.—kita 

prie/a:.lis dėl kurios męs sakome savo šeimvniii 

kėnis: "VVilsono Ženklelis Apsaugos Jusų Stalą." 

\n«ci ikoni^ki komandieriai ne vien tiktai ves 



i Didelis Iškilmingas Piknikas! 
■* .} .* «» iki 

parrngtas 

I Dr-stes šv. Antano iš Padvos 
į * f įs 

NEDftLIOJ, HUGPJUČiO-AUGUST ii D., 1918. 
5 

GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, LYONS, ILL. 

IVadžia (Mą valanda ryte Įžanga 25c. Porai 

Maloniai užk viename visus lietinius ir lietuvaites, 
senus ir jaunus atsilankyti ant mušu iškilmingo pikniko, 
kur galėsite linksmai praleisti laiką tyrame ore ir prie g ra 

žios muzikos pasišokti. Nepamirškit viršminėtos dienos. 
Kviečia visus KOM/TliT. IS. 

flfllKESJjjaft. 
DRAUGIJA PAREMIA 

DIENRAŠTĮ. 
Siniano Daukanto D r-j a perei- 

tam savo mėnesiniam susirinki- 
me pakėlė klausimą apie pagel-. 
bėjimą įsteigti naują "Lietuvos" 

dienraštį. Reikalą apkalbėjus, 
nutarta prie to darbo prisidėti 
ir Draugija paėmė penkis "Lie- 
tuvos" dienraščio šėrus. 

Apart to oia pat susirinkime 
pačmė dienraščio šėrų sekanti 
Sirmano Da ;kanto Draugijos na- 

riai: p. Antanas Ruginis vieną 
šėrą ($10.00) ir p. Antanas Mar- 
tinkus du šėru ($iooo). Kele- 
tas kitų narių, neturėdami su sa- 

vim pinigų, pasižadėjo paimti po 
šėrą-kitą vėliam.s. 

Simano Daukanto Draugija 
yra viena iš set iausių ir svar- 

biausių Cbicagos tautiškų drau- 
gysčių, kuri niekuomet neatsisa- 

kydavo paremti naudingus ir 
svarbius tautiškus reikalus. 

K. V. 1 

Išleistuvės. Žinomas bridge- 
portietis, p» Jonas tA. Martinkus, 
pastojo liuosnoriu į Suvienytu 
Valstijų laivyną ir pereitą utar- 

ninką apleido Chicagą.j 
Prieš išvažiavimą, panedėlio 

vakare, būrys p. Martinkauv 

<lratigų—o jų jis buri daug—iš- 
kėlė jam Šaunias išleistuvės. 
Apart lietuvių buvo ir adv. Geo. 

Haight, amerikonas. Buvo, 'ži- 

noma, ir prakalbų ir gerų veli j i- 
mi» tiek, kad jeigu jie visi išsi- 

pildytų, tai p. Martinkus pat* 
vienas visus su'bmarinus iš At- 

lantiko išgaudytų. 
Tarp kalbėtojų buvo pp. I»en. 

Butkus, Jonas liaubas ir kiti. 

Beje, vyrai besilinksmindami 

nepamiršo ir visuomeniškų rei- 

kalų. l'ats jaunas jutai vis Mar- 
tinkus paėmė 5 šėrus "Lietuvos." 
dienraščio; apart to čia pat pe 

Joną (iau'/ą užrašyta dar 18 ;ė 

rų "Lietuvos" dienraščio, apie 
kurį susirinkusie čia vyrai labai 

prielankiai apsiliepė ir ji gausia; 
parėmė. 

"Lietma" nori ir nuo savę* 

pirmiausiai' išreikšti geriausius 
veliami..i p. Martinkui, o paskui 
padėkavoti p. (iaubui, >p. Butkui 
ir visiems kitiems už parodytu 
mums prielankumą. 

Išleistuvės atsibuvo Dalkaus 

svetainėj. Apart to viso, čia dar 
ir Lietuvos Nepriguilmybės Ton- 
dui sudėta apie $10.00 aukij. 

Žmogžudystė saliune. Mikola? 

L. Peldžius, saliuninkas prie 559 
VV. 3/tos gatvės, pereitą ipane- 
dtlį mirė Englewood ligonbutyj. 

1 e'.džius buvo pavojingai pašaiu- 
tas savo saliune pereitą su-batą 
kuomet tuoj aus po 12-tai nakčia 

Į jo saliuną įsilaužė penki vyrai 
(\isi. rodos, airiai) ir reikalavc 

gerti. Peldžius atsisakė duoti ii 

prasidėjo barnis, laike kurio tū- 

las McNultv išsitraukė revolver 

ir pavojingai saliunininką pašo 
vė. 'Visi tapo policijos suimti. 

Sužeistas karėj Chicagietis. 
Valdžios su rašuose skelbiama, ka< 

Antanas Knaž.s tap~> sužeista 

Prancūzijoj. Knažis atvyko Ame 

rikon prieš penkis metus, dirb 

Stock Yarduose ir gyveno pri 
4601 Marshfield ave. Kariumenė 

•pastojo pereitą rudenį. 

Dr. A. L. Grat^anas gavo ži 

nią nuo savo sunaus, orlaivystė 
Leitenanto Vytauto Oaicum 

kad jisai laimingai pasiekė Frar 

cuzijos. 

Karščiai. N'uo ;>ereito pane- 
dėlio prasidėjo toki dideli karu- 
čiai, kokiu Chicapa jau senai ne- 

atmena. Oficialiai rekordai už- 
registravo po 102 laipsnius, bet 

gatvėse termometras siekdavo 
uo laipsnių ir daugiau. Yra 

žmonių kritusių nuo karšio, o 

karščio užgautų yra da-itg. 

John R. Polandech, redakto- 
rius ir savininkas serbų laikraš- 
čio "Ujedin. Serbstvo" šiuosmet 
yra kandidatu ant Cook county 
komisijonieriaus. l'-as Polan- 
.lech yra gerai lietuviams pa/.is- 
a*nas ir gerai lietuvius pais- 
antis vyras; jo kandidatūros | .1- 

aikymas iš lietuvių pusės yra 
feistinas. l'-as Polandech "ru- 

nitia" ant Republikonų tikieto, 
<u Edvvard F. Brundage frakci- 
ja, kurią kitaip vadina 'lojalistų, 
t', y. ištikimųjų frakcija. 

Nominacijos (praimerės) atsi- 
bus sekantį mėnesj. 

Nuo Town of Lake. Pereita 
savaitę ištiko nefcaimė Domininką 
Pivoruną, f)]/, metu sūnų Domi- 
ninko Pivoruno, gyvenančio prie 
4622 Varshfiekl ave. Šukiu sti 

kitu vaikiuku ėjo jis gatve, arti 
prie šaligatvio, dviratį vesdamasi. 
kuomet netikėta' ant jo užvažiavo 
-sunkus '.t rokas," priklausantis Cbi- 

'ag(- Telephone kompanijai Ne- 

laimingas berni jkas mirė į apie 
puse valandos. 

Pėtnyčioj jis tapo palaidotas 
lietuvių tautiškose kapinėse. 

Pivorunai yra plačiai žinomi 

Chrcagoje lietuviai, ir nelaimėje 
esančius tėvas suraminti susirin- 
ko į laidotuves apie 200 žmonių. 

Lafdoruvės buvo 'labai įspudin- 
gos i. užsibaigė prakalba ant 

kapo nelaiku žuvusio vaikiuko. 

Gedulingą prakalbą pasakė p. 

Jonas I. Bagdžiunas ir taip už- 

gavo žmonių širdis, kad daugelis 
jų raudodami verkė. 

Įvairumai. Šiomis dienomis 
'Lietuvos" redakciją aplankė p. 

Jonas F\ Mikolaitis iš T.dlafer- 
ro Field, Camp Ilicks, Texas. 
P-as Mikolaitis yra mechaniku 
kariškos orlaivystės sekcijoj, pir- 
miaus yi, prieš pastojimą kariu- 
menėn buvo mechaniku Genaral 
Electric Co. Chicagoje. Pereitą 
rudenį p. Mikolaitis pastojo ka- 
fiumenėn liuosnoriu. 

P-as Mikolaitis sakė esąs už- 

ganėdintas tarnyste. Dabar at- 

vyko j -CHcagą ant 10 dienų at- 

lankyti savo draugų ir pažįsta- 
mų. 

Pasakojo, kad daiugiaus lietu- 

vių orlaivystėj jam neteko nu- 

eiti. teko tik girdėti apie lakūną 
Leitenantą Vytautą Graicuną 
buvusį Camp Dicks ir dabar jau 
išvažiavusį Francuzijon. 

» U. 8. Food Admlnl:it at->>n. 

Arter de viso oi' owl r, ji L n do 
1 balt he Miy, k c/. c-«—"I yvvin ter 

Kpri/.fi you all wid a m-sa o r !r. 3 
'cause you alH mua' savo de ::tat 
en eat sumpin' else ln.sLii! ori % git 
out dat oi" game ba« c:i ma *c lt 
-vvork. too," Bez r.-o. Dcn he K *tc 
a big fish and say. soe, ''t-'.ut •—p 

S t*hoot—t-Hiih-Kll-tool," 'ez 00. U mi 

he say dat ho moana d t w xc.< y, 
alla make rfc blacttits Je:i d(»r»'r. '.ai: 

_ 'crn—uso ro n moal tcr b" v v y > a; 
fluur Icr de uojers. 

DIDESNĖ AMERIKA 
PO KAREI. 

Po karei męs išvisime didesnę; 
Ameriką, negu kuomet nors nu/s j 
sapnavome. Sunkenybė pagerinsi 

j i. '.is. liet jeigu męs norime pa- 
nešt savo dali tautos sunkumo- 

ije, tai mums reikalinga sveikata 
1 ir gyvumas. Geri viduriai, vra 

[sveikatos pamatas. Jus privalo- 
te u/laikvt savo l ilvą valume, 
eliminacija privalo but visiškoje- 
veikmėje. Tunerio Amerikoniš-1 
kas Kartaus Vyno Elixiras išva-, 
lo viduriais ir atstiprina visą Į 
virškinimo systemą. Jeigu Jus' 
kenčiate nuo nevirškinimo, už- 

kietėjimo, nuo išpūtimo vkluriu, 

galvos skaudėjimu. migrenio, 
nerviškumo, vartokite Trinerio 

Amerikonišką Eliksirą. Kaina 
Si.to aptiekose. 

Trinerio Linimentas teikia 

greitą pagelbą niksterčjimuose. 
išsinarinimuose, sutinimuose.1 

strėnų diegime, neuralgijoje, ir 

raumenų skaudėjime ir 1.1. Po 

ilgos kelionės nuplauk kojas ir 

po nuplovimui Trinerio Linimen- 
tas teiks malonų pailsi. Jo kai- 
na 35 ir 65c. aptiekose. Ter kru- 

šą 45 ir 75c. Joseph Triner Com- 

pany, Išdirbanti .Chemikai, 1333 
—1343 S. Ashland Av., Chicago 
Illinois.—Apgarsinimas. 

SKAITYTOJAU! Jeigu jau 
neišgali nei vieno šėro dien- 

raščiui paimti—męs tarnau- 

sim tau kaip tarnavome. 

Jeigu išgali—patarnauk ir 

mums visiems. Imk dien- 

raščio Šerą! 

"Lietuvos" skaitytojau! Ar 

pats jau pagelbėjai muns 

prie įsteigimo dienraščio? 

Męs laukiame tavo žodžio. 

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui 
Tuojau jtrink D*ro Rlclitcr'b 

PAIN-EAPELLER 
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir leiuv- 

tiikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKARA" 
35c. Ir CIc. buteliuku* vlso»e aptlekoae arba 

stnMal nuo 

P. AD. RICMTER & CO. 
74-80 Wa«hlogton Street, New York, N. V 

PRANEŠIMAS 
LIBERTY BANDSU 
(OHINMMS 
Francšu visiems jog atida- 
riau Liberty Bondsų sky- 
rių, kuriame kiekvienas gali 
pirkti arba parduoti visų 
trijų laidų Liberty Bondsus 

ir pasiskolinti ant jų pini- 
gų. Jeigu kam priseina par- 
duoti savo Liberty Bondsus 

ba ant jų pasiskolinti, 
tai kreipkitės asmeniškai 
arba laišku sekančiu ant- 

rašu : 

Jobn L Bagdziunas 
2334 So. Oakley Ave, 

Kpmrr's 23 Placc, Chicago, III. f 
Privažiuoti galima 1&-tos. ?2-ros, p 
Western Ave arba Blue Island i 
Ave. (•Ttv«>knriai'" Valanda# I 
kardirn nu* 8:30 ryte iki 8:30 S 
vakare. Seredom's ir pčtnydio- L 
mis nuo 8:30 ryte iki 6 vakare į Nedėl'omfs nuo 9 ryte iki 12 I 
po pietų. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausia savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
insteigta 1886 m. 

,,Vienybę Liet." privalo skalt}'44 kiekvienas lietuvis ir lietuvaite. 
„Vienybe Liet." talp;na moksliška ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijoje.. $2.00; pusei metų $1.00. 
Kanadoje '....2.50; pur-ci inctlį $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3 00; pusei metij $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame vieną numerį dovanai ir kny^u katalogu DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYGŲ.* 
"VIENYBĖ LIETUVNINKŲ" 

120-124 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS f 

Veda visokius bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
69 W. \Yashington Street 

Rooms 1008-1009, Ttl. Central 2579 

3214 So. Halstfd St., ToL Yards 7271 
* .CHICAGO, ILL.' *■ 

■ MA ——J 

T c I. YARDS 1532 

petrvij .rydytojaa Ir Chirurgą* 
825? be. Mdlotcd SU Chlcago, IIL 

Gydo visokias Ilgus ouotoriy. vaJkg 
!r vyrų. flpecialUkal gydo llciaačiajs, 
oiaiBeuėJualiu lr paslaptingoj »ynj 
Ugaa 

Phone Canal 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
Oenernlis 

Kontraktorius ir Mainų Statejas 
2123 W. 23rd ST. CHICAGO 

»j T > *• 

■rcipei' :is;; 

L. P. Motkiuks (anglišku! rašos. 
Louis P. Mat riek), pastojusis ka- 
riumenėu ir neseniai išvažiavusia 
Francuzijon, pa j ieško savo brol.o, 
gyveriančio Cbicagoje ant VVest 
Side. Tegul atsišaukia prie Kazio 
Jokšis, 652 W. Madison St., 

Chicago, 111. 
Gaus žinių apie savo brolį. 

Pajieškau švogerio Stanislavo 
Kaulakio, Antano Stepanavičiaus, Sta- 
nislovo Sopavičiaus. jie gyvena 
Philadelphia. Pa. Meldžiu ji.i pačiu, 
ar kas žinotų, kur jie gyvena, mel- 
džiu pranešt man. 

Stanislavas Sepavičius, išvažiuoda- 
mas ka-iumenėn, atrašė man laiškų, 
aš jam atsakiau, bet manasis laiškus 
sugrjžo jo nebesuradęs. Norėčiau ži 
not, kur liko jo moteris, turiu svarbi 
reikalų. Atsiliepkite grečiausiai. 

Valerijonas Kvietkauskas, 
10727 Prarie Ave., 

Roseland, 111. 

Ant pardavimo 120 akrų farma 
!,abai puiki tirštai lietuviais apgy 
venta vieta. Bėga per vidurj lauke 
gausiai žuvingas upelis. Gale lauk 
statoma lietuviška bažnyčia. Lanka 
tvora aptvertas. 35 akrai išvalytos 
žemės, o likusi dalis — ganyklon 
mišl.us su budinkais. Parsiduoda su 
gyvuliais ir mašinomis, arba ir tik 
viena farma. Priežastis pardavimo: 
savininkas menkos sveikatos. D 
platesnių informacijų kreipiatės pas: 

Geo. Waywad. R 1, 
IronP, Mich. 

Kmg er de 
Daa 

Į.t. S. Food Ailmiuistratioii. 
01' Rquire 'Tator 'lo\v lio ęnjn' to 

be mighty niyh king er d*.- roos' 
'mong parrlon sass folks. Wo alls 
Itin oat him ris n. 'tater boilod, balted, 
friod, fltPwed, cooked wld chcose en 
dey gottin' so dey make im inter 
flour: so's \ve kin "substi-tur.e" him 
fo' \vheat flour. He's >lo "EuV>«tltu- 
tcnest" of all <1© vittles, lio «o7. 

T)p udder gardcn naša fol'.is lak 
inKiina, lomatue3, cabbaKo on (urnijjs 
en squnsh don't need to jrit nooved, 
'caur.e doy's poin* to l>e room in dc 
pot f o' de who!o irlbe. V.y'y ]riH' 
ono on Yin oan savo \vh«>at on 
įm-at for d c boys liat's '.loin' iio 
ia' uver yander. 

Dr. K. Dranoells 
Dcntistas 
J»p ■- 11 -*■ ii ''9 ■ 1 

3&S1 So. Halsted Street 
Ph»ne Drovcr 8052 

I Chicago i 

Mano veidas Mano veidas 
no vartojimui prieš vartoj m;. 
Pikiai moteris gali moteriai pagelbėti. 

Del jūsų, merginos ir moteris, ku 
rios turite plaukus Ir nubertus veidu, 
r abelnai odos nevalumus, aš turit 

dei jusų Creamą, kuris yra sutaisy 
'.ac pagal Europos daktarų receptus 
'r jpig'c jus vartosite ereamii vo 

keletą kartų, tie bjaurus nuberima 
ir šlakuotumai visai pranyks ir just 
veidas bus švelnus, kaip aksomas? 
taip dailus, kaip marmoras, ką mę: 
gvarantuojame. arba sugrąžinsime p 
uigus. Kaina už puoduką, drauge si 

nurodymais, kaip vartoti, tiktai $2.00. 
Įdekite savo laišl.un 25 centus 

markėmis, arba sidabriniais, o liku 
sius užmokėsite, kuomet aplaikysite 
siuntinį. 

Jų.s' galite šį creamą pirkti tiktai 
pas mus. 

Rašykite pas: 
Mrs. Nellie Y. \Yojnar, 

311 E. 75-th St.. Ne\v York, N. Y. 

Ką Reikia 
Išrasti 

JAIGU norite žinoti. ki> iš- 
rasti ir koki išradimai guli 
būti reikalingi, tai rašyk 
reikalaudamas musų Lietu- 
viškoje kalboje knygutę p. 
v. "LIETUVIŠKAS IŠRADĖ- 
JAS" kuris}, kiekvienam 'a- 
siunčiame "DYKAI" Ir ii 
.Tuma pnrodys ką IšRAPTl. 
KAJP GAUTI PATENTU 
ir KAIP JI PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine* 

116 B:ojdw«y iLA> New York.If.^ 

Koncertinu Išdirbyste 

) Pearl Queen Konccrtina 

j Nemokėk Pinigus Beireikalo 
| Parduodame u ž žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

j gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. U/laikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertiniu geriau- 
siu Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus ats'ikati- 
čiai. Kurie prisius trijų centų krasą-ženklį gaus 
'kataliogą veltui. « 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave. : : Cfeicago, 111. : : Telephone Drover 7309 

I vVKISKŲ DRABUŽIŲ PIUUMA81 
Męrf ucsumo Dunkuriai, bot iuęy jjVarduUojam* Tamsini 

d y mg oD'/t ant 'iamsto*. pinigu, nusiperkant sau/drabuži nu pas uju*. 
I Vyrams i*- vaikinams padarome ant orderio liaujas »Utus ir «»«'• 

I k u i u s nuo 00 iki Vo'J.UU u* pu.ę kainos. 'lrijmtfilj n«.;š!os.u.s • tu. 
I JiiG.OU ik.) ?U0.00 un.'. orderio darytus siutus įr ovorkotue pardundi 
I me po V.Vld ir brangiau. 

Naujas ir truputfilj dėvg'as Celinos 11110 $1.00 ir brangiau*. 
Vaiky siutai $2.T,0 iki S1.50-. Skrynios ir valyzal. 

S. (i O h D O N 
1415 tOUTH HALSTJID STRC ET CHICAGO, ILL. 

5toras atdaras kasdlon;* ir vakarais i'ci 3 vul. Sutintum 1b t-ati 
j ''laras Iki 11 vai. vnk'ipC. Ncdfildleniais—ikl 'k vai. vakare. 
■irmnrrt*r-—-i "• •-—* '"i -i— rvr+\ n j-.- 

y bTm y 7^. l.ltttlUIIIIIHHIMIMII t* 

L1& 1 v VI; 
ATMINK SAVO VARGSTANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JIE TEN KENČIA BAOA- ŠALČIUS, 0 TU ČIA ESI APSIVILKĖS IR SOTUS. 
Aukauk jiems per CentralĮ Komitetą, kuris greičiausia: pasiunčia piningus 

i| j Lietuvą, ir Įsirašyk j nuolatinių Lietuins Želpėjiį shaižiiį. 
( 

Iškil ti: Šį Kuponą ir įrafys kas reikia siųsk uį savo A uka Jjįf 
į Komitetą šiuo adresu: ^ 

THE LIT H U A NIA N CENTRAL COMMlTTEE 
200 Fifth Avc. New York City : : : 

[i 

OirNrir S aukų nukentėjusiems nuo ka- 
* rės. Prie to prisižadu kas m*-nuo aukauti per 
Central į I\ o/nite tą po S .. pakol f ik t, u s ret- 

kaltis šelpti musiį cienae/trius Tėvynėje. 

Parašas 
ir 

Adresas 

DYKAI PATRUKUSIEMS 
4 

5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao 
Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Ecvcrii Trurs 

r 
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Šis di!03r.U3 pasiūlymas yra padarytas per 
iSrmUja stebuklingos *' 

v La i> «lieni> ir naktj" 
dirbančios metodo*, kuri bus vartojamu ati- 
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu- 
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKfeT NEREIKIA 

Pirmiems 5000 ken- 
ėianiių, kurie atsi- 
šauks pas M r. Stuart, 
bus ižsiųuta užtekti- 
nas skaitlius Piapao, 
be uimokesnio, kad 
davus jiem progą ge- 
rai išmėgint juos. Jųa 
nieko nemokėsite ui 

tą išmėginimą Pla. 
pao nū dabar, nė vž- 
linus. 

NEBEVARTOK 
TRI'SS 

Taip, nebevartok J j. Iš savo paties patyri- 
mo jųs tinote, kad 
Truss vien tik yra ne- 
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusi^' sie- 
nai. Ir tas gailina 
jūsų sveikatą, nes jid 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad j 143 turėtumėt jį 
dėvėt? fttai yra ge- 

rs ra auakanfclai nt. mik...ta palikai- 
tė tokia-rt vartojimui, kad KulaiLius herma! 
rrlfite i- taipgi pr.laiko vidurių tial.s, kad 
pastaro ..os neiisbverti) j lauko pu.ę. I'a- 
duškaitėi yra renervuaras. šiame rezervua- 
re yra stebėtinai s aus i.-.;, a? iu susiraukiantis 
mcOikal&j. Kaip grdt Sis medikalaj esti kūne 

sušildytai. jis paai- 
leidia ir išeina pro 
ir.ai.i skylate, kuri y- 
ra p-lj aula su raide 
"C" ir yru suimta* 
ptn^iaa odos tky- 
lui:-, k.v! euJrutinus 
naiil, njju'.ua nm .ku- 
lt: ir v» il-ii-i ar.t ui- 
darrrr.u hk>luč:g. 

"F" yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galan. 
V..:rLj turi bul pi*ili- 
pir.tas p e:- hipl.one- 
nepaiieėiar.i taip pa- 
vadinto frante work 
daliem iiroUuoJant, 
kad divua reikalingi; 
»t:pruntr) ir paramą 
PKAPAO-PAD. 
IšnttcinU Tatai 
Mano Kaštais 
Ai noriu jums pri- 

rodyt p::ta savo kul- 
tais, kad j»;3 galite 
per::alit buvo patru- 

mum i;cuas, Karį jųs galite dykai iSraSglnt. 
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 

Pirmos: Pirmiausia ir svarbiaurb Liekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydanti {taisą taip 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažini]* pa- 
vidale ir paimtas drauge su ingredientau 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa- 
prastoj jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet gulite tikėties trūkio pranykimo. 

Antras: Pats b-damas padarytu limpan- 
čiu, kad r.ulaikius nuo slankiojimo i.aduiki.i- 
tę. J prirodęs, e.->i)s svarbiu dalyku išnaiki- 
nime patrūkimo, ku Truss negali padaryt. 

Šimtai jaunų ir senų žmonių p-id.-.rė pri- 
sietas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrukimus, tuli i5 jų turėjo sun- 
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATIN'S DIEK0S-NAKTIE9 VEIKMĖ 

Pnrtebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy- 
mo >ra ta, kr.d sulyginamai J labui trumpu 
aikij npluikorno3 pasekmės. 

Tas yra tcdol, kad vdkmS yra nepaliau- 
janti—nnktj ir diena kiaurai per 24 valan- 
das. Nėra neparankumo. nesmiEurao, nei 
skaudėjimo. Dar npnrt to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jųs atliekate dienos savo dar- 
bu*—dagi ir miegant ii stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia ju«ų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stiprumu, kokie jiems yra 
rolkallrtgl. kad prideramai atlikus jiems pa- 
vesti) uidueti—užlaikymo vidurių Bavo vie- 
toje, be paecloos truss, bei kitų jam pantSių. 

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

veikia, gali but lengvai iirokuotas, patčmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti iidSsVymą. 

PLAPAO-PAD yra padaryta i5 stiprios, iš- 
sitempiamos materijos "K", kuris yra pritai- 
kytas prie kuno krutėjimų ir visiško smaru- 
Tiu jj dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę "B" nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos. 

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
beslsllnkimo. 

Kuomet silpni muskulai atetuj Bavo stip- 
rumą ir tanprum?— 

Ir, nepslCTnijr.rr.:.!, cklcdų, povcjincl ilsl- 
/cr-iriai pranykat.*.— Ir taa baidus slogulb r.ccujrlltaaii.1 pra- nyksta— 

Ir jųa atšausite oavo c marumą, cyvumą, energiją, stiprumą— 
Ir jįjs atradot# ir jaučiate geriau visapu- siškai ir ju-ij draugai patčmiju jūsų pagyrė- j.mo pasirodymą— 
Tuomet jųs žinosite, kad trukt* yra pergalėtos ir jiis Sirdinrrai dėkavocite n;an 

už stiprų paraginimą priimt DAEAtt il ate- buklingą Ilidyką iimėginlcin. 
Kasyk šiandie, Reikalaudamas U2 

Pj'fcfl I5mėginimo. 
Pati ypati5'.;:'j iinioRink jo vertę. Nesiųsk pirvicų, ui pykai IAfliegiulmą, Plapeo nieko 

juma nekaituoja, apart to, ji* Jums vali 
psrrąžint sveikatą, kuri daus vcrt*»nė, negu žibantis auksas. Priiir.k i( dykai "Ji-.nis'.- 
nimą" iiądUn.ir jųj bujite linksmi, kol til: 
jryveniite, pasi:ir.udcj? šia pro:*a. P.ciykito 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
srjžtančia krasa jųj »n'a:kjr3it« i»ir?sinl- tr-l dykui Plupuo su prldėčku Mr. Sluart'o 
48 puslapių knyrutę apie patruKimą, talpi- 
nančią informacija.'! apie budą, kurs buvj 
apdovanotas auksiniu mrdallur.ii Ryme ir su 
diplomu Gr.iud Prix Paryžiuje, kuris bu; 
rankose kiakvienO kenčiančio ruo šio bai- 
saus uipavimo. Jeiiru jųs turite patrukusi draugą, pasakykite jam apie Sį dideli pasiū- lymų. 

5,000 skaitytojų galės gaut it i!m?ginimą dykai. Atsiliepimas, yra žinomo, bus per- 
viršijantis. Kad netapt apviltu, ruiykita n a n n 

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IX 
PLAPAO LABORATORIES, Inc. 

Block 2918 St. Louis, Mo. 
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyca aplo Patrukimus. 

Vardas 

Adresas 
Grįžtanti krasa atneš dykai išračff. Plapao 



^ *ik 3 savaites paiiko iki Laikraštis "LIETUVA" 
taps dienraščiu. 

"LIETUVA" suv.rš 25 metų darbavasi inusų 
viengenčiu .r TĖVYNĖS LIETUVOS labui. Tapusi * 
T-V 1 f. T A r> T T T 1 .. DIEJMRASCIU &ales daugiau pasidarbuoti šio<(e sn tyje. T 1 v 1*1 ■ T ^ 1 Tr /> r> T-n -r-^ -v -r * ̂  ^ Iki šiam laikui LIETUVOS DIENRAŠČIO or- 

ganizavimas ejo labai pasekmingai ir tikimės dar pa- 
sek mingiau jį užbaigli. 

is dviejų tuksiančių Šerų yra daug didesne pu- 
se paimta. Kviečiame kiekvieną lietuvę ir lietuvį kuo- 
g e č ausiai prisidėti priekio svarbaus darbo NEVE- 
LiAU RUGSĖJO (SEPTEIMBER) 1 DIEN. TURI 
VIS! ŠERAI BUT PAIMTI IR PINIGAI UŽMO- 
KĖTI, Todėl pasiskubinkite, kad musu armiją iki 
PIRMAI DIENAI RUGSEjO butų suorganizuota ir 
galėtu stoti i kovą už LAISVĄ, NEPRIGULMINGA 
LIETUVĄ KASDIENĄ. 

"LIETUVOS'' SKAITYTOJAI, kurie dar ne 

e;at* prisidėję, pasiskubinkite paimti LIETUVOS 
DIENRAŠČIO ŠERU. Tą padarykite prieš PIRMĄ 
DIENĄ RUGSEJO, — ne vėliau. 

Neužmirškite, kad tik 3 sąvaites laiko pasliko. 
'LIETUVA" DAILY 

<Si4 W- 33rd St. Chicago, 111. 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

