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Dideli talkinin- 
ku laimėjimai. i 

Apie 40,000 vokiečių, apie 
1,000 kanuolių vei pakliuvo 

talkininkams. 

Leninas su Trockiu pabėgo iš 
Maskvos. 

Bolševikų valdžiai artinasi galas.— 
Visa šalis kįla prieš juos. 

Vokiečiai imsią Petrogradą. 
t.' •• 

Finai rinksis karalių rugsejyj. 
LENINAS SU TROCKIU 

DIKTATORIAI. 
Londonas, rugpjuao 14 

d.—Antrasai sovietų kongresas 
atidavė pilną, neapribuotą val- 
džią į rank is Lenino, Trockio 
ir Zinovievo, kaip apie tai pra-i 
neša Rhenisch W e s t 

phalische Ž e it u n g. Jie 
vra pilnais diktatoriais ir mė- 

gins visais buda;s laimėti bol- 
ševikams kovą su priešais. 

i ČECHO-SLOVAKAI 
PRIPAŽINTI. 

Londonas, rugpjučio 14 
r 4 d.—Anglijos valdžia išleido 

oficiališką dekliaraciją, kurioje 
Anglij; formai šku budu pri- 
pažįsta Čecho-Slovakus kaipo 
tautą ir viešpatiją, o jų kariu- 
menę kaipo reguliarišką talki- 
ninkų armiją, kovojančią prieš 
Vokietiją. 

Francuzija ir Italija padarė 
tą patį. Amerika tą klausima 
dar svarsto 

FINAI RINKS KARALIŲ 
RUGSĖJYJ. 

H a g u e, rugpjučio 14 d. — 

Sulyg telegrartio iš Stockhol- 
mo, finai nutarė rinkti sau ka- 

ralių ateinantį mėnesį. Sako- 
ma, kad busiąs išrinktas šiuo 

nauju karalium Didis Meklen- 
burgo kunigaikštis, arba prin- 
cas William Hohenzollern-Zig- 
maringen,—abudu yra vokišk 

kunigaikščiai. 

DIDELI LAIMĖJIMAI 
VAKARŲ FRONTE. 

Vos spėjo vokiečiai išsikraustv t* 
is" Mamos frr/ito "kišemaus," kur 
jie nustojo per 30,000 vien tik 
belaisviais ir kelis šimtus kailuolių 
kaip maršalas Foeh re>ė ntilžiniš- 
k«f smūgi kitoj vietoj — uuo 

Amiens šono — pereitos savaitė? 

Ketverge. 
Smūgis buvo matyt vokiečiam 
visai netikėtas ir taip galingas 
kad visas vokiečiu frontas nttr 

Albert miesto net iki ii]>0s Oisi 
sulūžo ir vokiečiai pradėjo gal- 
vatrūkčiais trauktis atgal, l'rane 

šama, kad čia j penkias dienas 
an;,'1o franeuzai paėmė apie 4o.ooc 
belaisviu ir per 1,000 kanuolių 
Visa eilė svarbiu miestu ir pozi- 
ciii,i' pateko Į talkininkų rankas 

.. Šitie du paskutiniai gen. Fochc 
(Sfensyvai padarė tai, kad talki- 
ninkai j tris savaitės Ir i ko nušlavt 
visk^Į, k;j. vokiečiai buvo laimėję 
per penkis savo ofensvvus laike 

"■'••.•i*' 

paskutiniu keturių mėnesių. Jie 
padarė dar daugiau. Sitais dviem 
smūgiais jit suardė visus vokiečių 
plianus, kokius jie turėjo šiuo.>emt. 

Vokiečiai turėjo ši pavasarį gra- 
žių sapnų apie f a ryžių ir apk 
didelę pergalę. Maršalas l;ocl 
juos pakratė galingai ir, išbudinę?, 
pan.-iė, kad tai buvo — tiktai vo 

Kiečių sapnai. 

IMA DAUG VOKIEČIŲ 
NELAISVĖN. 

Paryžius, rugpjūčio 13 d. — 

Nuo pereitos savaitė* ketvergo 
kuomet prasidėjo naujas anglo 
francuzų ofensyvas Pikardijo 
(Apielinkėse Amiens'o ir Mont- 
didier, j šiaur-ryčius nuo buvu 
sio Marnos kylio), jau daugiaus 
negu 37,000 vokiečių pakliuvo 
nelaisvėn; jų tarpe yra 2,300 yra 
aficierų. Apart to talk'ninkai 
užgriebė daugiaus negu 1,000 
kanuolių ir daugiaus negu 10,000 

kulkasvaidžių, neskaitant kitos 
kariškos medžiagos. 

LENINAS SU TROCKIU 
RENGIASI BĖGTI 

VOKIETIJON. 
Lnodonas, rugpjučio ii d. — 

Judėjimas .prieš bolševikus auga 
Rusijoj dabai greitai. Bolševi- 
kiškų sovietų mašina beveik su- 

byrėjo j šmotus. 
Nikalojus Leninas, bolševikų 

premieras, ir Trockis, jo karės 
ministeris, mano bėgti Vokieti- 
jon, jeigu dalykų stovis Maskvo- 
je pasidarys perkarštas. Apie tai 

praneša rusų laikraščiai, atėjusie 
Kopenhagenan, Danijoj. 

Bolševikų valdžios oficiali* or- 

ganas I v. v i e s ti ja, anot šito 
korespondento, praneša, kad "ke- 
liose Rusijos vietose, kurios nė- 
ra priešo užimtos," įvairiuose 
miestuose iškilo kontr-revoliuci- 
jinis judėjimas. Situose miestuo- 
se tapo nuversti bolševikiški so- 

vietai, o j u vieton tapo jsteigtos 
Menševiku tarvbos. [Menševi- 
kais vadinasi kita dalis Rusijos 
social-demokratų partijos, kuri 
kiek laiko atgal buvo skilusi į 
dvi dalis: bolševikai buvo viena 

dalis—taip sakant, daug "raudo- 
nesnė," o menševikai (buvo kita 
dalis,—ne taip radikališka, kaip 
bolševikai. Nuo pat laiko, kaip 
bolševikai užgriebė valdžią, men- 

ševikai pasidarė jų priešais]. 
Kazaniaus mieste, anot to pa- 

ties laikraščio Izviestija, 
plačiai žinomas bolševikų vadas 
Olšitiskij. tapo užmuštas, o Nov- 

goroilo ir Riazaniaus distriktuo- 
se -buvo didelis kraujo pralieji- 
mas. 

VOKIETIJOS PASIUNTINYS 
APLEIDŽIA MASKVĄ. 

Kopcnhagenas, rugpjūčio 12 <1. 
Yakarvr csčios žinios, atėjusios iš 
Berlino, praneša, kad Vokietijos 
ambasada tuojaus kraustysis iš 
Maskvos j Pskovą. Priežastis 
yra tame, kad Maskvoje dalyku 
stovis esąs nepatogus. 

Pskovas yra apie 240 verstų Į 
piet-vakarius nuo I'ertogrado, 
pusiaukelvje tapr Rvgos ir Pet- 
rogrado. Jis randasi vokiečiu 
rankose. 

Apart to pranešama, ka<l gele- 
žinkelių suirutė yra tokia, kad 
vokiška ambasada i>u> priversta 
keliauti ne tiesiog iš Maskvos 
Pskovan, bet tolimais aplinki- 
niais keliais. Iš Maskvos ji va- 

žiuos j Petrogradą, iš ten j llel- 
singforsą, l'inliandijoj, iš llel- 
singforso skersai Pinu įlanką j 
Revelį, Estonijoj, ir tik iš Ucve- 
lio j Pskovą. 

VOKIEČIAI UŽIMSTĄ 
PETROGRADĄ 

Londonas, rugpjučio d. — 

Žinia Iš Helsinglorso, l'inliandi- 
joj. praneša Kopenhageno laik- 
raščiui Politike n, kad vokie- 
čiai, mano užimti Petrogradą. 
Vokiečiu kariumenė. saki ma, jau 
pradėjo tuo tikslu Slinkti linkui 
Petrogrado. 

LENINAS VĖL GRĄSINA. 
Amsterdamas, rugpjuČio į^y d 

— Laikraštis R h e 11 i s c h e 

VV e s t f a 1 i s c.h e Z <■ i t11 11 £ iš 
Esseno praneša, kad bolševikt; 
iretnierąs Leninas išleido nauj 
prokliamaciją, kurioj jis ragina 
t>e mielaširdystės išnaikinti vistu 

"kontr-revoliucijonįerius.*' 
Telegramas iš Maskvos pra- 

įeša Bremeno laikraščiui \Y c 

■i e r Z e i t u 11 g, kad Maskvoje 
ir Petrograde bolševikai sustipri- 
no policiją. Stiprus pėstininku 
ir raiteliu pulkai jodinėja gatvė- 
mis dieną ir naktj ir areštuoja 
^isus, kas neturi bolševikišku 

pašpartų. Labai plačiai prisi- 
rengta prie nustelbimo netikėtos 

revoliucijos. Ant visų miesto 
skveru pastatyta kanuo ėfc, o ant 

dsų gatvių kampu pastatyta lcul- 
kasvaidžiai. Milicijos skaitlius 
miestuose tapo žymiai padidin- 
'a?. 

LENINAS SU TROCKIU 
PABĖGO IŠ MASKVOS. 

Londonas, rugpjūčio 13 d. — 

Vokiečių pusiau-oficialė \Volffo 

žinių agentūra praneša iš Ber- 
lino, kad bolševiku premieras 
Leninas ir jo svarbiausia "leite- 

nantas" Trockis pabėgo iš Mask- 
vos Į Kronštadtą, tvirtovę ant 

salos netoli Petrogrado. 
[Dar pereitą nedeki i en j buvo 

atėję gandai iš Danijos į Lon- 

doną, kad Leninas ir Trockis 

rengiasi bėgti j Vokietiją ir kad 
bolševiku valdžios galas artinasi, 
nes daugelyj vietų skersai ir iš- 

ilgai Rusijos žmonės vis Jabiaus 
kjla prieš bolševikų valdžią. Le- 
ninas su Trockiu laikė Rusiją] 
tavo rankose nuo pereito lapkri- 
čio mėnesio, kuomet ginkluotu 
sukilimu jie nuvertė Kerenskio 
valdžią. 
Pasiimsią ir "valdžią" su Savim. 

Berlino laikraštis Lokal A n- 

zeiger, anot telegramo iš Am- 
sterdamo, Hollandijoj. praneša. 

,kad bolševikų valdžia kraustosi 
iš Maskvos j Kronštathą ir kad 
Leninas su Trockiu jau ten pri- 
buvo. 

įDr. Helfterich, naujas vokiš- 
ambasadorius, užėmusis vietą po 
užmušimo von Mirbacho, prane- 
šė bolševikų sovietui, kai jis per- 
kelia savo ambasadą iš Maskvos 

Į Pskovą, nes jis bijosi, kad jo 
ir jo štabo gyvastis Maskvoje 

j yra pavojuj. Sitą žinia patvirti- 
na oficialis telegramas iš ljer- 
lino ir todėl apie jos teisingumą 
negalimu abejoti, Prie to pride- 
dama, kad tokj žingsni nuspręsta 
padaryti po to, kaip bolševikiški 
revoliucijonieriai apskelbė pro- 
klamaciją, kad jie žada pradėti 
Maskvoje masių, t.y. minių te- 

rorą [apie ką jau buvo minėta 
pereitam "Lietuvos" numeryj]. 
Pskovą pasirinkta todėl, kad Pe- 
trograde dalykų stovis esąs be- 
veik taip-pat blogas, kaip ir 
•MaSK VOJf. 

Vokietijos 'laikraščiai <laro iš- 
vadas, kad bolševikų viešpatavi- 
mui, kaip rodosi, ateina j>alasi ir 
apgailestauja, kad vokiška poli- 
tika Rusijoj nesiseka. Laikraš- 
tis V o s s i s c be Z e i t u n g, pa- 
vyzdžiui, taip rašo: 

"Ambasadorius I le'.ife, i e h iš- 
važiavo pirmiaus negu jo štabas 
nes ji- bijojosi mž savo gyvastį 
Maskva yra rankose anti-vokiš- 
kų elementu ir social-revoliuci- 
jonieriu pasekėjų. Tas lyg ro- 

dytu. kad bolševiku viešpatavi- 
mas yra prie gado ir tas lyti si ne 

vien tik Maskvos, bet tas pats 
yra ir didesnėj daly j Rusijos, 
jeigu jau ne visoj Rusu imperi- 
joj. Tas meta aiškią šviesą ant 

nepasisekimo vokiškos politikos 
rytuose.'' 

Kito vokiško laikraščio, ber- 
liniškio Tageblatto, kores- 
pondentas iš Maskvos praneša, 
kad bolševikų valdžia yra nema- 
žam pavojuj, lis praneša, ka<l 
iecho-slovakai.' kurie .pradėjo ko- 
vą prieš bolševikus tik su 7,500 
vyrų, dabar tnri 300,000 vyrų, ir 
prie jų vis kasdien daugiau pri- 
sideda serbų, kazokų ir priešboi- 
ic v i k i šk ų re voliuci j onierių. 

GALIMA TIKĖTIS DAR 
VIENO VOKIEČIŲ ŽYGIO. 
Jeigu vokiečiai tikėjosi šiuos- 

met sutraškinti talkininkus va- 

karuose ir tokiu bud u priversti 
jmos prie "vokiškos taikos,'" tai 

dabar .po mušiu ties Mama ir po 
didelio jų sumušimo Pikardijoj, 
tokia vokiečių viltis nuėjo per- 
niek. Vienok, pirm negu užsi- 
baigs šių metų vasara, galima 
tikėtis, kad vokiečiai gali pada- 
ryti tląr vieną smarkų žygį—ne 
tam, jie tikėtųsi visai su- 

mušti talkininkus, bet tam, kad 
prirengti dirvą naujam "taikos 
ofensyvui." 

Tokią nuomonę išreiškia žino- 
mas Amerikos kariškas kritikas 
Frauk 11. Simonds, kuris rašo 
vJhicagos D a i 1 y Ne \v s sekan- 
čiai : 

"Vienas iš labiausiai galimų 
dalykų yra tas, kad vokiečiai 
mėgins užbaigti šių metų kam- 

paniją ?u kokia nors pergale. 
"Nulemiantis pergalėjimas, su- 

prantama, yra jiems negalimas, 
liet vokietys gali pasirinkti kokį 
nors garsų sektorą ([fronto da- 
li 1, pavyzdžiui, toki miestą kaip 
Nancy, ar net Ypres'ą ir, užmo- 

kėdamas didelę kainą [žmonė- 
mis] ir, paėmęs jį, gali nurodyti 
j tai, kaipo prirodymą, kad jis 
laimėjo kampaniją ir pasilieka 
nesumušamas. 

Taip Jis Firmiaus Davė. 

"1915-tais metais vokiečiai pa- 
naudojo savo rudeninius pasise- 
kimus Serbijoj, idant tnonii pri- 
dengti savo nepasisekimus Va- 
karuose ir dar didesnį nepasise- 
kimą Rytuose, kur Rusijai pa- 
sisekė tuomet ištrukti nuo su- 

naikinimo. 

"1916-tais metais Rumunija 
sulošė tokią pačią rolę vokie- 
čiui, kuris buvo sumuštas po 

; Yerdunu ir prie Sotume upės. 
Pereitais metais Rusijos sugriu- 

I vimas buvo peraiškus ir vokie- 
čiams nebuvo reikalo kitų lai- 

mėjimų jieškoti. 

"Idant atidaryti kelią pasek- 
mingai taikos agitacijai [tas va- 

dinama "taikos ofensyviti"], vo- 

kiečiams reik kokioj nors vietoj 
kariško laimėjimo Vakaruose, 
kuris išdalies taipgi sugrąžintų 
prestižą nesenai sumušto kron- 
princo ir Ludendorfo. Kad to- 

kį laimėjimą įgyti, reikės naujo 
smūgio ir todėl yra priežastis 
manyti, kad bus dar nors vienas 
pusėtinas vokiečių ofensyvas, po 
kurio seks desperatiškas mėgini- 
mas išnaudoti tą pasisekimą*** 
taikos propagandai. 

"Todėl ntęs privalome daboti; 
kaip savo optimizmo, laip 
ir pesimizmo [optimizmu vadi- 
nasi žiūrėj i tujas ant visko iš ge- 
ros pusės—kad "viskas bus ge- 
rai"; pesimizmu vadinasi prie- 
šingas optimizmui palinkimas 
žiūrėjimas ant visko tik iš blo- 
gos pusės — "per juodus aki- 
nius"]. 

"Nėr abejonės, kad kaizeris da- 
bar atkartos savo 1916-tu meti; 
strategiją ir męs turėsime naują 
taikos pasiulijimą netolimoj at- 

eityj—gal 'but, kuomet vokiečiai 
įgys koki nors pusėtiną, bet su- 

lyginamai nesvarbų laimėjimą*** 
Po to bus atviras prisipažinimas 
(panašus j tą, koki Kuehlmann 
padarė aną <lien): kad mūšiai 
nieko nuspręsti negali. Abidvi 
pusės mėgino; abidvi pusės Įgi- 
jo bent -po tris milžiniškus nepa- 
sisekimus; todėl muštais išrišti 
nieko nebus galima ir vienatinis 
išėjimas yra taika per derybas— 
toki bus vokiečiu išvadžiojimai 

"Kuomet šitoks dalykų stovis 
išsivystis, tai labai bus svarbu 
turėti akis nukreiptas j Paryžių: 
jis vėl bus pavojuje, nes vokie- 
čiai įvairiausiomis, gudriausiomis 
pastangomis mėgins patraukti 
savo pusėn Francuziją, idant 
francuzų tauta padarytų su Vo 
kietija atskirą taiką.—taiką to- 

kią "monijančią," kaip kad iš- 
rodė taika "'be aneksijų ir kon- 
tribucijų," kuri pagavo į savo 

tinklus Rusiją Brest-Litovske. 

"Nemenkesnis "kriukelis" bus 
siūlomas Italijai, kuri, lygiai 
kaip Francuzija, turi priešą ant 
savo ižemės ir kuri daug leng-- 
viaius gali pasiduoti vidurinei 
propagandai." 

Kongresas Skubi- 
nasi su Nauju 

Draftu. 
Washington, D. C. Sekantį 

panedėlį senatas pradės svarsty- 
ti naują sumanymą, sulyg knrio 
kareiviavimo amžius turėtų buti 
padidintas nuo 18 iki 45 metų. 

Atstovu buto kariškoji komisi- 
ja nežada susirinkti iki rugpju- 
čio 19 dienai ir todėl naujo su- 

manymo svarstymas gali užsi- 
traukti net iki tai dienai, kiek 
tas palyti atstovų butą. 

Senatorius Kirby iš Arkansas 
valstijos mėgino šitą naują bilių 
pataisyti tokiu budu, kad karei- 
viavimui nebūtų imami vyrai, 
jaunesni kaip 21 metų, bet tas 

jo pataisymas buvo sumuštas di- 
deliu daugumu balsų senato mi- 

litarėj komisijoj. 
Senatas šitą naują įstatymą 

perleis—apie tai šiądien beveik 
niekas neabejoja. Senatas norė- 

jo padidinti kareiviavimo amžių 
dar pereitą biržeiio mėnesį, bet 
tuomet karės sekretorius Baker 
buvo tam priešingas. Dabar se- 

natoriai jam tai su išmetinėjimu 
primena. 

Kalbama, kad jau nužiūrėta ir 

diena naujai registracijai. Ta 
diena busianti ateinančio rugsė- 
jo (Septerober) 5 dieną. 

| Dienraščio Reikaluose, i 

Waterburis vis dar varosi! 

Pasaka apie kacapą. 

Chicago rengia didelį šturmą 
paskutinėmis dienomis. 

Skaitytojai skubina pagelbon. 
K» VJ 
MENKA SAVAITĖ, BET 
DUODA DAUG VILTIES. 
Si pereita savaitė, sulyginus 

au pereita savaite, buvo menkoka 
savaitė, nes naujų šėrų suplaukė 
kiek mažiau negu pereitą savai- 
tę. Bet jeigu ištesės visi priža- 
dai, kuriuos iš visų pusių mums 

siunčia, kad "dabar paskutinėmis 
dienomis pasidarbuosią tiek-ir- 
tiek," tai per likusias jau tik dvi 
savaites turėtume tą dvidtšimts- 
tmkstantinę' dienraščio tvirtovę 
nubombarduoti s u didžiausiu 
triukšmu. 

Bet darbo dar yra—ir sunkaus 
darbo, nes tuos šėrus imti, tai 
nelyginant kai vokiečius mušti 
—pusėtinai sunku: jie pats ne- 

ateina, reik juos pasigauti. 
Dabar kada jau prieiname prie 

galo, tai sukruskime visi. Męs 
suprantame, kad nekurie jau yra 
pusėtinai nuite* besidarbuodami. 
Ypatingai pailsę yra tie, kurie 
daugiaus yra pasidarbavę. Net 
ir musų ''štabas," berašydamas j kas savaitė apie šituos šėrus-ir- 
šėrus, jau net sau uitrinas nuo 

plunksnos ant pirštu užsivarė. 
Bet ką padarysi? Tegul bus— 
musų Dienraščiui ant garbės... 

llžsitraukim, vyrai, diržus dru- 
čiau, pasispjaudykim delnus ir 
išdirbę tiek laiko, griebkimės už 
paskutinio šturmo. 

Manote, kad nepadarysimi? 
Anot to dzūko, Dzievaži pada-i 
rysim. I 

Pasaka-ne-pai»aka. 
iAš jiums per porą mėnesių zu- 

linau akis visą laiką apie Šerus 
rašydamas. Gal ir nusibodo. 
Jeigu jums nenusfbodo, tai man 
nusibodo. Todėl mesim šėrus j 
šalį, o aš juras geriaus tuo-tarpu 
papasakosiu pasaką apie kacapą. 
Paklausykit! 

Buvo, matote, toks reikalas. 
Vedėsi kacapas arklį, o ant jo( 
buvo užverstas sunkokas maišas 
javu. 

( 
Eina, vadinami, kacapas keliu 

ir vedasi arklį Arkliui betrak- 
sint, maišas t ė nuslido arkliui 
nuo nugaros u nukrito žemyn. 

Reik jį atgal arkliui ant nuga- 
ros uždėti. —Pru! Kad tave 

šimts tokių ir kitokiu... užkeikė 
supykęs kacapas. Sustabdė arklį 
ir, keikdamas, ėmėsi už maišo. 
Ret maišo sunkaus buta. Ne- 
pakelia, o kai ižmogus piktas, tai 
ir dar sunkiau išrodo. 

Mato kacapas, kad su piktu- 
mu nieko nepadarysi; atsiminė, 
]<ad popas pasakodavo, jog yra 
pilnas dangus šventųjų, kuriu 
džia'Las yra, kad žmonėms ant 

žemės gelbėtų, jeigu jų kas mo- 

ka gražiai paprašyti. 
Musų kacapas gražiai ir pra- 

deda prašyti. 
— Šventas Sava mučelninke 

po m o gi (pagelbėk)—sako jis. 
maišą keldamas. Truputį nuo 

:vemės maišv pakėlė, bet dar toli 
negana. 

— Šventas Ivanai p o m o g i 
—žvakutę tau pastatysim—susit- 

iko kacapas, smarkiau keldamas. 

Maišą pakėlė arkliui L»e\eik ik. 
pilvo, bet toliaus ne. 

— Šventas Nikola-čudotvor- 
cau, pagelbėk!—sušuk' -.lar di- 
desniu balsu kacapas, trečią ,v>- 

kį maišą keldamas. J..u beveik 
dakėlė iki nugarai, bet uur nega 
na, ir maišas vėl atgal ant že- 
mės—įbumpt!.. 

Pasikasė kacapas uiž ausies. 
Daugiaus jau mat ir šventųjų 
uežinojo, o kita vėl jau j«.-igu ir 

past Nikola-Cudtitvorcas (Ste- 
bukladarys) nieko nemačijo, tai 
kas kitas gali pamacyti? 

Susirupino kacapas didžiai. 
Kas čia bus? Pagalios atsiminė 
dar vieną išėjimą. 

Spjovė vyras į delnus, griebė 
už maišo ir kai sušuks visu ^al- 
su, maišą keldamas: 

i — Visi Šventi vienu sykiu, 
pomogite (pagelbėkite) 

Vyras šiuo sykiui maišą taip 
griebė, kad, p. ''ėlęs ji iki arklio 
i ugarai, ne tik ant nugaros ark- 
lio užmetė, bet iš to smagumo 
ėmė maišą ir net kiton pusėn 
arklio permetė... 

—• Ech! šiokia-tokia jusų mo- 

tina,—supykęs tarė kacapas (o 
jie koliotis baisiai moka),—per- 
daug jau, sako, jus visi sykiu 
suėmėt... 

* * 

Pasaka beveik užsibaigė, bet 
ne visai. Pabaiga tokia: jeigu ir 
jųs, vyrai, visi sykiu suimsite 
tai ne tik "dienraštį ukelsite," 
bet dar ko gero ir kiton pusėn 
galite permesti. 

* * 

WATERBURIS DAR 
ŠIMTINĘ ATSIUNTĖ. 

P-as Jonas Žemantauskas, ku- 
ris turėjo savo kreditui jau 66 
šėrus surinktus, šią savaitę dar 
10 nauju šėrų atpvškino iš \Ya- 
terburio, ir rašo: 

"Dienraštį vis tiek įsigysime. 
Mums dienraštis taip reikalingas, 
kai ištroškusiam šaltas šaltinėlis. 

Aš ir dar šėrų parinksiu ir pri- 
siųsiu. Kas sako, kad šėrų sun 
ku gauti, tai neteisybė. Sunk,; 
yra tik išsirengti pačiam šėrų 
parinkti. Kitaip sakant, sunku 
tinginiui iš vietos išsijudinti. O 
kaip kį išsijudini, tai sliduoja, 
kai ant sviesto. Oi aš pasaky- 
čiau, kad šėrus dienraščiui rink- 
ti, tai vis vien. kad šile baravy 
kus rinkti po lietaus. Tik turėk 
geras akis ir uežiopsok—neapsi- 
nnksi. 

"\VelI, \Yaterburis vis viena 
s i matos neturi. Het—dėl Dzie- 
vo malonės—pasakykit, kas y a 

su Rrooklyniu, Philadelphia, Bal 
timore ir kitomis musų "didžiu- 
lėmis" kolionijomis? Ar ten 

tautininkus vanagai išpjovė, ar 

koks, anot jusų pasakymo, biesas 
pasidarė? Dzievaž jeims gėda 
turės buti, jeigu jie ir dabar pa- 
baigoj nesukrus. 

Na, žiūrėsim dienraščio štur- 
mo biuletinus — jie ižingeidųš 
Pažiūrėsim kai paskutinis didelis 
šturmas nusiseks." 

* — * ... 



Kirvelis Vis po Skiedrą Lupa... 
P-as Kirvelis iš Detroito kas 

savaitė čakšteria ir kas savaitė 
po vieną-kitą šėrą nukerta. Ir 
šią savaitę vėl vieną prisiuntė. 

* * 

"'Kai šturmas eina, tai ir be 
kareivio apsieiti negalima '—ra- 
šo kareivis Stasys įKuika iš Camp 
Custer, Mieli., .prisius/lamas savo 

dešimtinę už vieną dienraščio 
Šerą, 

* * 

"Well, well, well,!—-Kibą jus 
ten subtnarinai užklupo, ar Le- 
nino ir Trockio bolševikiška ar- 

mija tos tvirtovės neduoda jums 
iki šiolei paimti. Kas per galas 
ten pasidarė, kad taip visas justi 
atakas raišuoja? Siunčiu jums 
du rekrutu. Tegul ir jie šelmiai 

pasidarbuoja. Every litilc bit 
helps 1" 

Taip rašo p. Antanas Dabrila 
iš Worcester, Mass., prisųsda- 
mas du sėru. 

* * 

Bridgeportiečiai Pasidarbavo. 
Iš Rridgeport, Conn., mums 

rašoma taip: 
"Per ilgus laikus buvome visą 

savaitę atsilikę nuo pasauliniu 
žinių, nes mūsų savaitiniai laik- 
raščiai negali nugandinti musų 
sielos reikalavimus. Ir štai iš 
vakaru pusės pasigirsta balsas: 
"STEIGSIM E 1)1 EN RASTI." 
Nudžiugo ilgėjusi (lietuvio siela 
išgirdusi, kad trumpoje Ateityje 
susilauks gaivinančios lietuvio 
siel.i įstaigos — DIfeNRAŠČK). 
kuris bus dvasinė tvirtove Ame- 
rikos lietuvių. Esamieji dienraš- 
čiai iš dešinės ir kairės pusių 
neatsako šių dienų lietuvių tau- 

tos reikalavimams, ir nepatenki- 
na lietuvio-demokrato dvasios. 
Neminint nieko daugiau, reikia 

pasakyti, kad dienraštis 'Lietuva' 
bus kelrodžiu vidurinės sriovės 

'žmonių, apie kurį koncentruosi; 
musų jiegos ir iš kur tikimės 
bus skleidžiama tikra Tėvynės 
Meilė ir Demokratizmas. Mes 
esame taipgi tikri, jog nebus pa- 
miršti da»bo žmonių reikalai ir 
jųjų labas. 

"Todėl ir męs bridgeporfiečiai, 
pr;sidedame prie Jūsų subudavo- 
jimo dienraščio, septynis šėrus 
siųsdami." 

Iš Kenoshos, Wis., praneša 
mums, kad tenai jau apie 20 šė- 
T'i turi surinkę ir netrukus dide- 
li šūvį lups Chicagon. 

* * 

"Tūzas" Jonas Grigaliūnas iš 

Chicagos išvažiavo į \Visconsino 
ežerus ■žuvauti, bet jis ekspertas 

nuo dienraščio šėrij meške- 
riojimo. Išvažiuodama*, sakė: 

"Nebijokit! Gal atgal reik*? 
spėria'j traukinj samdyti parve 
žimui šėrų j Chicagą." 

• * * 

P-as Jonas Gritė iš Clevelando 
tik-ką nuvažiavo net į Portland. 
Oregon. Sakė, kad dienraščiui 
tikrai aščiunčiaus parsiųs iš te- 

nai. 
* * 

Chicagiečiai pereitą panedėlj 
turėjo savo didžiulio štabo susi 

rinkimą ir viską suplianavo pa- 
kutinio šturmo darymui. Jeipu 
viskas pasiseks gerai, tai ir Hin 

derihurgis turės iš ko pasimo- 
kinti. 

DIENRAŠČIO ARMIJA. 
Šią pereita sąvaitę j dienraščio 

■armiją pastojo sekantieji nauji 
karininkai, užsirašydami sau dien- 
raščio šerų sekančiai: 
Iš \V a i e r b u r y, C o n n.: 

Juozapas Čepu/kaiiis .... i 

Jonas LVbštonaitis i 

Bol. šaUdikis i 

Ad. Varkala *I 

Juoz. Jurgelaitis i 

Vlad. Jankauskai i 

Ant. Bartuška 1 
Juoz. Petrauskas ...... i 

•Pranas Janutis i 

Iš Bridgeport, Conn.: 
Petras SageviČius i 

R. Adžgauskas i 

Juoz. Kazlauskas i 

Mvk Lsimonas i 
/ 

Vin. Vaitkunas i 

"Kaz. Šmulkštys i 

Juoz. Sagevičius i 

Pavieniais ėmė: 
Jonas Laukionis, Detroit, 
Mich r 

5ta sys Ruika, Camp Cluster, 
PllCh, « • iUl « ( X 

Ant. Dabrila, \Vaicestcr, ) 
I 

Mass i 
" \ 

R. V. Z i 
" 

V. Varanavičius, kenosba, 
VVifi j 

J. Besasparis Detroit, Mieli, i 

K. (jieložas, Roekforil, 111. i 

J. Kavaliauskai Pittsburg, 
Pa ! i 

J. Kurtinaitis Tborp, VVis. i 

J. Jakubauskas Tuluea III. i 

O. Kulikauskas MeN'augliton, 
VVis 1 

F. Strapus Gcorgetcnvn, 111. i 

K. Plungis Philadelpbia, 
Pa i 

A. Juozapavičius Cbieago, 
111. i 

R. Šimaitienė i 

M. Kaldzauskas So.Cliivago, 
m. i 

A. Damoška Chieago .... i 

J. Staugaitis i 

A. Malinauskas i 

I). Pi va r unas i 

E. Žikas Pana 111 i 

E. Zanevskis, VVestville, 111. 

pirko vieną pirmiau .... r 

Jeronimas Pilipavičius Racine, 
VVis i 

Pranas Mažeika \Vilkes Barrc, 
Pa i 

A. M. Martus, Shenando-ali, 
Pa i 

" 

Ant. Žęmaitis, Cilicago, 2 

* * 

Tik j n s palaukit kito numerio 

Pažiūrėsit, ką nekurios merginos 
moka padaryti. 

Oi Jl>us sarmatos nekuriems 

vyrams... * k. 

E X T R A ! 
VOKIETYS GRIEBIA 

LIETUVOS PRAMONĘ. 
Washington, D. C., rugpj.1 

13 d—Vokiečiu pastangos pa- 
imti savo kontrolėn komediją 
užkariautose šalyse pasirodo ,ris 
aiškiau. Oficialiai pranešimai iš 

Prancūzijos skelbia, kad Pramo- 

nes Taryba iš Hamburgo pasiun- 
tė Rich. C. Krogmann, Max von 

ichinkel ir Dr. Schwenl:e j LIE- 

TUVĄ, Kuršą, Latviją ir Esto- 

niją, idant "konsoliduoti pramo- 
nės ryšius su Vokietija." Šitai 
komisijai gelbsti Vokiečių armi- 

ja ir gubernatodiai užimtu kraš- 
tu. 

Svarbus Numeris. 
8—16—18 

Kuomet pasiunčiate mums pi- 
nigus, tėmykite savo numerio 
^rsimainymą. 

Jeigu ant Jusu laikraščio adrc- 
o numeris yra tokis, kaip tas 

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

Numerio reikšme. Pirmasis 
lumeris reiškia mėnesį, antra- 
is — to mėnesio dieiuį ir pas- 

kutinis — metus. 
Visi žino, ikad metas tivri 12 

.nėnesiu, kurie vadinasi ir nume- 

uojasi taip: 
3. Kovas 
4. Balandis 
5. Gegužis 
6. Birželis 

v 

7. Liepos 
8. R/irgpjutis 
9. Rugsėjis ^ 

10. Spalių 
u. Lapikritis 
12. Gruodis 

Taigi viršminėtas numeris tu- 
i šitą prasmę: 
Kuomet Jus tiilc gaunate laik- 

raštį "Lietuvą,'' ant geltono po- 
pierėlio JiisN matote savo pravar- 
dę ir tuc'ius už jos matote tris 
dviem 1. tikšneliais perbrauktu? 
numerius, o tie numeriai Jums 
parodo, kad esate užsimokėję už 
laikraštį "Lietuvą" sakysim, iki 
8—16—18, .kas reiškia RUG- 
PJUČIO 16 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. 

Jus gerai žinote, kad ant vis- 
ko kainos labai pakilo. Tas pa- 
lietė ir rnus — pabrango popiera 
ant kurios spausdiname Justi 
laikrašti "Lietuvi}"; pabrango 
"darbininkai, kurie atlieka darbą 
prie spausdinimo Jums laikraš- 
čio, o mūsų (kaina už laikrašti 
nepakilo. Kad ji ir nepakiltų 
męs tik vieno nuo Justi laukia- 
me — Laiku užsimokėti už laik- 
raštį "Lietouvą." 

LITHUANIAN PUB. CO., 1 

■MŪŠIŲ LAUKUOSE. 
Kanados inžinieriai išvedė tramvajų tiesiog per vokiečių sugriautą miestą braneuzijoj. 

Kas iš miesto liko, paveikslas aiškiai tą parodo. 

VOKIEČIŲ SUBMARINAS 
MĖGINA NUODINTI AMERI- 

KOS PAKKAŠTĮ. 

Washington, D. C. Laivyno 
departamentas praneša, kad vo- 

kiški subniarinai pradėjo nuo- 

dingų ga/.ų atakus nekurinose 
\tlantilco pakraščiuose. 

Su b mariu a s buvo paleidęs ant 

juriu tris "aliejines vilnis" taip. 
vadinamo muštardinio gazo prie- 
šais kanalu, vedantį iš jūrių ir 

\Yilniington, X. C. Subtnarinas 
paleido ant vandens aliejų su 

tuo gazu ir tikėjosi, kad r.jlan- 
•ios jūrės j neš tas aliejines vil- 
nis i kanalą ir j miestą. Bet tas 

nepasisekė. 
Savo keliu šešios ypatos, jų 

tarpe viena moteris, — visi bu- 
vusie prie jūrių šviturio sargy- 
><>s ant Stnith salos, tapo to gri- 

zo užgauti. 
Vienas vokiškas submarinr.s. 

.aiip manoma, tapo nuskandintas 
Virginijos pakraštėse. /vmeriko:4 
kariškas laivas mileido Į jūres 
:y bombų, sprogstančių gilumo- 
je. Submarinas (langiaus neiškilo, 
o ant vandens paviršės pasii lė 

aliejus. 
Laivyno departemento prane- 

šimas apie muštardinį gazą skel- 
bia sekančiai: 

"Laivyno departamentas gavo 
žinią nuo komendanto šeštojo 
laivyno distrikto iš Cliarleston, 
S. su pranešimu, kad buvo 

padarytas mėginimas atakuoti 
gazu pakraštį North Cardlina 

valstijos. Tas atsitiko 5 vai. po 
;>iet pereitą subatą. Po 45 min. 
irjs dideli aliejaus "plėtmai" — 

kiekvienas (langiaus negu akro 
didumo — praslinko jūrių vilni- 
mis j šiaurius nuo .f::uith salos. 

"Šitas aliejus, iš kurio, beabe- 
jonės, gazas pats darėsi, turėjo 
>uti paleistas iš submarino, 

esančio apiclinkėse prie jėjimo 
Į kanalą ir'tikėtasi, kad kilančios 
jurės Įneš aliejų į kanalą, bet 
ant laimės jurės taip augštai ne- 

pakilo ir pasiekė vien tik salos. 
SeŠi viršminėti žmonės susir- 

.') nuo gazo, bet laimingai nei 
vienas jų nemirė. 

NĖR DAUGIAUS GĖRIMŲ 
TRAUKINIUOSE. 

Washington, D. C. įSulyg pa- 
liepimo geležinkelių /yriausio 
Direktoriaus McAdoo, nuo .perei- 
to panedėlio pardavinėjimas vi- 
sų svaiginančių gėrimų restau- 

racijiniuosc vagonuose ir visose 
geležinkelių stotyse yra užgin- 
tas. 

Speciališki restauracijiniai va- 

gonai, einantieji nuo Atlantiko 
iki Paeifikui,—užima 4 dienas 
laiko,—taip-pat neturi tiesos par- 
davinėti svaigalų, ibet tokiems 
pasažieriams leidžiama gėrimo 
su savim turėti. 

PATARIA PAIMTI Sor/t NUO 
KARIŠKŲ UŽDARBIŲ. 

Chicago, 111. Suv. Valsiijų Iž- 
do sekretorius McAdoo, bu lamas 

hiea^oje, paskelbė, kad jis stovi 
ii/ l'ai, iilant ant visų taip varlina-; 
nu kariškų uždarbių butu uždėtos 

( 

didelės taksos. Sekretorius Mc- 
Adoo pataria, kad šitos taksos 
siektų t. v. nuo kiekvieno 
$100.0.) uždarbio, 3.S0.U) butu 
paimta taksomis. Jeigu fabrikan- 
tams pasiliks _lo9< uždarbio, tai 
to jiems privalo užtekti, pasakė 
: 1 k rot ori u s MeAdco. 

Įvedimas tokių aukštų taksų 
yra reikalingas todėl, kad atsiran- 
da daugelis tokių, kurie iš karės 
nori pasipelnyti ir jų kitais budais 
negalima pasiekti, kaip tik augštu 
aptaksavimu. 

Iš C'liicagos Sekretorius Mc- 
A'doj išvažiiavo i Cincinatti. Jis 
važinėja geležeitkelių reikalais. 

NORI PREZIDENTĄ AP- 

TAKSUOTI ANT $24.000. 
Washington, D. C. — Kongre- 

są;; dabar rengta plianus, kai].' 
padaryti aštuonis miliardus do- 
liarių, reikalingų valdžiai šiuosmet. 
Komisija uždėjo taksus ant Įvai- 
rių daiktų. Tdrp jų yra ir taksai 
•v 10 pelno. 

Algos yra taipgi pelnas. Komi- 
sija nutarė uždėti taksus ir ant 

prezidento VVilsono algos, ant 

ilgų Vyriausiojo Teismo teisėjų 
ir kitų valdininkų. 

Prezidentas gauna algos $75,000. 
1 Sulvg to jam pisieitų mokėti 
$24.000 taksų. 

AugšČiausio Teismo teisėjai gau- 
na po $12.500 algos ir jų metinės 
taksos siektų $1,000. 

Tarp komisijos narių vienok yra 
•iemay.a«i abejonės, ar taksavimas 
prezidento ir kitų valdininkų al- 

gos nėra priešinga konstitucijai. 
Tą manoma išmėginti, pave Uis 
reikalą teismo nusprendimui. 

Konstitucijoj yra paragrafas, su 

lyg gurio vra užginta mažinti al- 
^ais urėdninkui laike jo larnystė. 
termino. Ar taksavimas yra ma 

zinimas algos — tas yra klausi- 

mas, kuris iki šiolei nėra išrištas 
Kelios dešimts metu atgal šitą 

klausimą svarstė ir nusprendė 
kad taksavimas yra mažinima1 
algos ir todėl yra priešingas Suv 
Valstijų konstitucijai. Tas nutari- 
mas vienok niekados nebuvo 

Augščiausiojo Teismo svarstomar 
ir todėl nežinia, kaip į tai Augš- 
čiausias Suv. Valstijų Teismas 

pažiūrėtų. 

TAKSOS ANT "MINKŠTŲ" 
GĖRIMŲ. 

Washington, D. C. Naujas 
bilius, kuriuo rengiamasai uždė- 
ti j vairias pridėtines mokestis, 
sumano uždėti ir taksa ant 

> 

"minkštų" gėrimų. Dėlei nto* 

taksos "minkšti" gėrimai pa- 

brangs ant i—2 centų nuo stik- 
lo. 

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 serą! 

EMBMHAUMn 

įl Kumunijos atstovu luitas vien- 
balsiai nutarė patrauki teismiškon 
atsakomybėn M. l'ranti'ano, buvu- 
sį Rumunijos premjerą, ir kitus 
keturis jo kabineto niinisterius. 

Liepos i-' d. buvo atstovų bu- 
tan Įnešta rezoliucija, reikalaujanti 
patraukius- jo teisman už įvairius 
jo menamus prasižengimus, suriš- 
tus su pastojimu Kumunijos Į 
karę. 

Įj Iš įva:rių šaltinių ateina įvai- 
riu garnių apie tai, kad lUilgarija 

,buk gali pamesti Vokietiją ir per- 
simesti talkininkų pusėn. Jokių vie- 
nok patikrinimų šių gandų teisin- 

gumo gauti negalima. 

ĮĮ Anglų kariumenč atvyko j 
Vladivostoku ir nuėjo į Usuri 
frontą, kur ją entuziastiškai pri- 
imta. 

|| Sulyg žinių iš Kievo, Bori- 
I sas Danskoi, užmušėjas vokie- 
ėių feldmaršalo von Eienorno, 
tapo nužudytas Kieve pereitą 
subatą. 

|| Didelis ir naujausio typo 
Zeppelinas tapo nušautas pereitą 
panedėlį prie Anglijos kranto. 
Zeppelinas tapo pašautas Angli- 
jos orlaiviu ir nukrito Į jūres 
liepsnose. 

Įj Cliinu valdžia atsisakė pri- 
imt; Mgr. Petrelli, neseniai pas- 
kirtą popiežiaus nunciju prie 
C'hinų valdžios. Priežasais yra 
tame. kad Petrelli yra artimas 
•draugas admirolo von ITintzc, 
vokiečiu užrubežio ministerio, pir- 
miaus buvusio vokiečiu ininisteriu 
Pekine. 

|| Du anglu lakūnai aficierai. 
sykiu fu dviem mechanikais, užbai- 
gė orlaiviu kelionę iš Anglijos i 
Egiptą. Jie padarė 2000 angį. my- 
liu ir buvo sustoję tik vieną ar 

į du sykiu paėmimui petroleumo 
savo mašinai. 

Admirolas Delbono, Italijos 
laivyno ministeris, pranešė, kad 
Tarpžeminėse jūrėse submarinai 
dabar paskandina vos vieną de- 

šimtą dali to. ką jie paskandindavo 
pernai. 

Didžiausi italu nuostoliai buvo 
balandžio mėnesyj 1017 m., kuo- 
met nuo submarinų žuvo 17 laivu. 
Balandžio mėnesyj šių metų žuvo 
tik trjs laivai. Laike paskutinių 
kelių mėnesių, sakė adm. Delbono, 
penki subm'arinai tapo pagauti, 
neskaitant submarinų, kurie tapo 
nuskandinti. 

Pusiau-oficiališkai praneši- 
mai iš Rerlino mėgina nuversti 
visą bedą už vokiečių nepasiseki- 
mus paskutiniame mušvjc, kuris 
dabar siaučia Pikanlijoj, Į rytu? 
tuir> Amicns, ant — miglos. 

"Labai tiršta migla išryto 8 d. 
rugpjūčio labai buVo patogi priešo 
atakui — sako tasai "aiškinimas." 
— Miglų del>esys taip tirštai ap- 
gaubė aiuglo-francuziškii "kubilų" 
(tanku) eskadronus, kad jie ne- 

patėinyti perėjo vokiečių linijas 
ir isdalies įsilaužė j mūsų artile- 
rijos linijas." 

įj Gaibriele d' Annunzio, italų 
garsus jyjctas, sykiu su keliais 
italų orlaiviais pasiekė Austrijos 
sostinės, Vienuos ir "bombardavo" 
tą miestą, numesdami pundus pro- 
kliamaeijų. 

Lakūnai turėjo perlėkti viršum 
Alpų įkalnių laike didelės audros. 
Jiems užėmė apie, 3 valandas lai- 
ko nulėkti iki Vienuos. V isi lai- 
mingai sugrįžo, išskyrus vieną, 
kurio mašina sugedo netoli Vien- 
nos. 

Numestose \ iennoje proklama- 
cijose, tarp kitko, sakama taip: 

"Vien©.; miesto gyventojams: 
Męs galėtume numesti tonus luom- 

ini, bet męs itul.ii nekariaujame 
su vaikais, moterimis ir seniais, 
— męs kariaujam tik su justi 
tkla, užsispyrusią, žiauria valdžia, 
kuri negali jums duoti nei taikos, 
nei duonos, bet peni jus neapikan- 
t'i ir iliuzijomis... Kam jus ap- 
sivilkote vokišku uniformų? Tęs- 
ti karę yra jums saužudystė. Per- 
galė, kurią jums vokiečiai yra 
prižadėję, yra tiek verta, kiek ir 
duona i> l'krajinos. Reikia pas- 
tipti, jos bel'aukiant." 

įį Xe\v Vorke mirė pagarsėjusi 
lengvos komedijos aktorė Anna 
lleld. Pastebėtina buvo karjera 
šitos artistės. Maža būdama, ji 
likosi našlaitė ir uždirbinėjo sau 

pragyvenimą, .dainuodama dainas 
ant Londono gatvių. Vėliaus ji 
dainavo ir lošė Paryžiuje, Lon- 

done, Ilollandijoj, Vokietijoj ir 
kitose Europos šalyse geriau- 
siuose* lengvos komedijos teat- 

ruose. Turėdama 16 metų am- 

žiaus, ji jau buvo "žvaigždė" 
Paryžiuje. 

i8r/> m. ji pasirodė Xe\v Yor- 
kc. Sakoma, kad ji gaudavo po 
$1,000 Į savaitę už pirmą savo 

sezoną Amerikoj. Vėliaus ji 
gaudavo po $5.000 Į savaitę, loš- 
dania krutomiems paveikslams. 

Uavarijos laikraštis M u e n- 

c h en er Po s t garsina nerser- 

gėjimą (laivininkams, ypatingai 
ant farmų, kad jie nedalyvautų 
revoliucijiniuose judėjimuose, 
kurių tikslu esą iškėlimas "poli- 
tiškų skandalų." 

Tasai laikraštis sako, kad su- 

sitvėrė paslapta organizacija, ku- 

rios tikslu yra pradėti streikus 
ir betvarkes Vokietijoj, šita ži- 

nia yra kariškos vokiečių cenzū- 

ros perleista. 

Į| Iš Maskvos pranešama I>cr- 
lino laikraščiui L o k a 1 A n- 

7. e i g e r, kad tenai, Maskvoje, 
pradėjo urmu areštuoti visų tal- 
kininku piliečius. To laikraščio 

korespondentas praneša sekau- 
V V 
ciai: 

"Kadangi anglai, be jokio ap- 
skelbimo karės, užėmė Rusijos 
miestus ir šaudo Rusijos pilie- 
čius, ypatingai narius soviet o, 
tai Anglijos pavaldiniai ir Pran- 

cūzijos piliečiai Maskvoje, išsky- 
rus senius, tėvus didelių šeimy- 
nų ir darbininkus, tapo suareš- 
tuoti ir internuoti, kaipo užsta- 

tas." 
Matomai, kalbos apie "šaudy- 

ną rusų piliečių" vra sąryšyje 
<u užėmimu Archangelsko mies- 
to. kuri talkininkai užėmė po to, 

kaip patįs gyventojai sukilo prieš 
bolševikus ir išvijo juos iš mies- 
to. 

"Jeigu ir šitas "taikos 

ofensyvas" vokiečiams nepasi- 
seks, kaip nepasisekė jų šių me- 

tų kariškas often-syvas, tai prieš 
mus stovi dar mažiausiai vieni 
metai baisių mušiu pirma negu 
nies galinde tikėtis laimėti karę 
vienatiniu budtt, kokiu ji gali bū- 
ti laimėta — būtent, ant mūšio 
lauko." 

Tokią nuomonę išreiškia žino- 
mas Amerikos kariškas kritikas 
F. H. Simonds. 
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LIETUVOS NEPRIGULMY- 
BĖS FONDO ATSKAITA. 

Už Birželio mėnesi, 1918 111. 

j Honolulu, H. I., Jonas Ku- 
lakauskas, per A. H. Strimai- 
tį 5.00 

Honolulu, H. I., Vincas Ste- 
įpulis, per A. Ii. (Strimaitį 5.0j 

Chicago, 111., l'etras Sinu- 
sas, per A. B. Strimaitį, prisi- 

! rašo prie "1,000 .1)0 10.00." 
[dabar įmoka už pusy metų 5.(0 

Pittsburgh, Pa., Jonas Kaz- 
lauskas, per A. R. Strimaitį 25.00 

Gary Ind., 242 kuopa SLA., 
prisiuntė J. Kamanduli-, per. 
A. B. Strimaitį 15.50 

New Britain, Conn., M. Va- 

litikonis, per A. B. Strimaitį, 
memorialo išleidimui; auka- 
vo: šv. Jurgio ir šv Andrie- 
jius Draugystės po $5.00; Uru- 
lių Lietuvių Ukėsų Kliuba- 
$3.00; draugai sudėjo — 2.50; 
viso 15-5° 

New Brunswick, N. J., per 
A. Petrylą, aukavo šiaip: po 
$2.00 — A. Ptrvla, J. Pakal- 
niškis, J. Globis; po $1.50 au- 

kavo: J. Bernotavičius, 11. 
Lenkšas; po $1.00 — 15. Pocie- 
nė, M. Straukienė, A. Blaže- 

vičius, J. Gedvilas, J. Barz- 
da, A. Liekis, S. Pociais, K. 

Kauneckis, A. Žilaitė; prisiųs- 
ta per A. B. Strimaitį, viso 18.00 

Camp Devens, Ayer, Mass. 
—'Menesinč mokestis nuo ka- 
reiviu : Pranas Tiškinas — 

$2.00, Juozas Butnoris — $1.00 
ir Vincas Zuvisas — $1.00, 
viso 4.00 

Lawrence, Mass., per J. Se- 
kevičių, aukavo: O. Rama- 
nauskienė — S2.00; po $1.00 
— J. Večkys, K. Norkus, J. 
Indėlas; aukos buvo surink- 

tos siuntimui delegato j SLA. 

Seimą, bet delegatas nevažia- 
vo. tad aukautojai pinigus ski- 
ria Fondui. Viso prisiųsta 5.00 

T. M. D. Seimui prisiuntė 
Dr. K. Draugelis 10.00 

Clinton, Ir4., dalis pelno 
nuo T. Račiūno vakaro, birže- 
lio, per pasidarbavimą J. Skin- 
derio ir A. Kazakevičiaus pri- 
siuntė J. Skinderis 7.00 

Philadelphia, Pa., laike SLA. 
Seimo, aukavo: 

SLA. 34 kp., Xe\v Britain, 
Conn. 5°° 

SLA. 187 kp. ir pav. na- 

riai 26.50 
Sventakuprių Partija, Brook- 

lvn, X. Y. 5.27 
R. Gramba, Ambridge, Pa. 2.00 

M. L. Vasiliauskas ir J. 7.c- 
mantaitis, Cleveland. Ohio 4.00 

SLA. 87 kuopa ir pavieniai 
nariai, So Oinalia, Xeh. 12.50 

SLA. 1 kuopa, Edvvards- 

ville, Pa. 6.50 
L.M.Dr-jos Birutės Choras. 

Pittsburgh, Pa. 17.05 
Dr. K. Drangelis, Chicago. 

111. IO.OO 

SLA. 105 kuopa, Davton. 
Ohio 5.00 

K. Kažemėkas, Watepbury. 
Conu. 10.00 

"Lietuvos" Dienraščio Ren- 

gimo Komitetas, drauge su clii- 

cagieoių buriu 75°° 
SLA. 3 kuopa. F.lizabcth. 

X. J. 5.00 
O. Paukštienė Pittston, 

Pa. T 0.00 

A. Galinskas, Pittston, 
Pa. 10.00 

K. A. Makarevičius, Xew 

Haven, Conn. 5.1x1 
SLA. 142 kuopa, Nevv Ha- 

ven, Conn. 3.00 
Jonas Tareila. Ansonia, 

Conn. 5.00 
Suaukauta laike •vakarienės. 

Philadelphia, Pa., birželio 2 <1.. 

suregtos Seimo delegatams 115.00 
P. Mikolainis, prisirašo prie 

"1,000 po 10.00" 10.00 

Worcester, Mass., laike Dr. 
J. Šliupo prakalbu, birželio 23 

d., prisiuntė p. M. Paltanavi- 

čius 88.45 
Rochester, N. Y., 15-tas L. 

N. Fondo Skyrius, per J. J. 
Žilj: prižadėjo mokėti po $5.00 
kas metas V. Stanis ir užmo- 

ka $5.00 už i<)i8 m.; po $1.00 
prižada mokėti kas mėnesis J. 
J. Žilis ir įužmoka už birželio 

mėn.; prie "1,00 po 10.00" pri- 
sirašo P. Petronis ir K. J. Se- 
maška ir abu Įmoka po $1.00; 
A. Voltas prižada mokėti po 
$5.00 kas metas ir jmoka 1.00, 

NT. Juodviršis prižada mokėti 

po 50?. kas mėnuo ir jmoka 



5<>c.; po 25c. prižada mokėti 
ir įmoka: A. Usevičius, A. Sa- 
vci!*is, J). Jokšas, V. Tratan- 
čius, P. Vilaniškis, A. .Novikas 
ir J. Gudinavičius; po 10c. pri- 
žada mokėti kas mėnuo ir imo- 
ka 10c. I'. Bugailiškis: birže- 
lio mėn. mokestis prisiuntė J. 
J. Žilis II.3J 

Rochester, N. Y., 15-ats L. 
N. Fondo Skyrius paėmė Liet. 

Nepr. F jndo markučių uz 5.0c 
Washington, D. C., Adomas 

Makaras prižadėjo mokėti kas 

mėnuo po $5.00, užmokėjo tuž 
birželio mėnesį 5.00 

•Viso jplaukė Fondan birželio 

mėnesyje $561.62 
Pinigų buvo Fonde, pagal 

paskutinę atskaitą $5,263.98 

Viso pinigų yra $5,825.60 
Išmokėta, kaip parodo pas- 

kutinė atskaita $5,431.61 

Išviso suplaukė j L. N. 

Fondą 11,257.21 
P. Jurpjeliutė, 

Liet. N'epr Fondo Sekretorė. 

307 \V. 30U1 St., New York City. 

Siųskite pinigus už serus ŠIĄ- 
DIEN- Lai ateinanti savaitė 

parodo didžiausią rekordą, lai 

sumuša visas kitas iki šiolei 
buvusias savaites, kaip ščrinin- 

kų skaičium, taip ir suma. 

UETOViii AMcrilKOii. 
IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Liepos 28 d. buvo pas mus at- 

silankęs Dr. Šliupas ir p. V. K. 
Račkauskas. Juos priimta širdingai 
ir iškilmingai. 

Kalbėtojus perstatė publikai p. 
A. Poškus, kuris buvo viso vaka- 

ro vedėju. Dvi jaunos mergaitės 
— A. j ana ričių tė ir Valerija Vir- 
šuliutė — įteikė svečiams po gyvu 
gėlių bukietą. 

Apart prakalbų, buvo deklcma- 

cijų ir dainų, kurias sudainavo 
choras po vadovyte T. J. Kitisc- 
lienės. 

Dr. šl' ipo ir p. Račkausko kal- 
bos buvo tokios, kaip jau iš laik- 

raščių teko matyti kitose vietose. 
Gavo aut kojų užminti ir mūsų 
socialistai ir mušt; klerikalai. 

Po prakalbų Dr. Šliupas, lydi- 
irias p. F. Zigmanto, perėjo per 
publiką parinki aukų Lietuvos Xc- 

prigulmybės Fondui. Surinko iš- 
viso $51.00. Auk*avo sekančiai: 
A lok. A. Žalpis $10.00 
.Vincentas J. Sabaliauskas .$5.00 
Po $2.00 aukavo: Kotrina Jana- 
vičienė, Jonas Papika, Pranciškus 

Zigmantas. Po 1.00: Antanas Poš- 

kus, Jonas Rimkus, Juozas Zau- 

nis, Pranciškus Simkevičia, Anta- 
nas Smailis, Kostantas Laučius, 

Juozas Sakinis, Antanas Snolis, 
Kazimieras Akromavicia, Antanas 

Akramavicia, Tanns Kiltinavičia 

Jurgis Filipavičiia Aipali®nija Sa- 
baliausiWenė, Jonas -Čepskis, Juozas 
F'inaivičiin, Bernardas Maslauskas, 

Zaniauskas. Petranclė 

Žitvitiene 75 centus; po 50 centų 

P. Kirvadeikis, J. Armošfea, Vin- 

centas Uždavienis, Pr. Sukis, Ar- 

drius ūkelis, Boleslavas Biliūnas, 
Jtmas Bolešauskaa, Ona Viršulie- 

ne. Alek. Atrašauskas .... £f.oo 
Ona Žalpienė $1.00 
T. M. D, 17 žuopa $5.00 

Smulkiais sumesta Si.75 
Viso surinkta stambių a ikų $49.25 

Vivo 'labo pasidaro $51.00 
Yiršminėti pinigai tapo perduoti 

Dr. Šliupui, kad įteiktų Lietuvos 

Neprigulmybės Fondui. 
r* 

IŠ W/v f ERBURY, CONN. 

Išplėšimas. Pereitos savaitės 

ketvergo nakčia šio miesto da- 

Jyj, vadinamoj Broorflynu ('be- 
veik vienais lietuviais apgyven- 

ta), pasitaikė krautuvės išplėši- 
mas, kuris, anot vietinių detek- 

tyvu departamento nuomonės, 

yra vienas iš įdomiausių atsi- 

tikimų detektyvų praktikoj. 
Kas nors vėlai nakčia, ar ank- 

sti iš ryto inėjo j Lietuvių Krau- 

tuvę "Lithuanian Merchandise 

Corporation," prie 905 Bank st.. 

atidarė '"seifą" ir pasiėmė iš ten 

$900.00, kuriuos toj geležinėj 
spintoj paliko iš vakaro krautu- 
vės manadžierius Ig;nas Rakau s- 

kas. Rakauskas yra taipgi kor- 
poracijos iždininku ir manyta, 
kad tik jis vienas žino spintos 
"kombinaciją," t.y. kaip ją ati- 
daryti. 

Plėšikai nevartojo jokios jic- 
gos, nes spinta buvo neišdina- 
mituota, bet gražiai atidaryta 
"kombinacijfbudiu. Nors ge- 
ležinė štanga viršuj užpa caliniu 
duriu buvo nulaužta, bet detek- 
tyvai surado ženklas, kurie, kaip 
jie sako, .parodo, kad tas darbas 
buvo padarytas ne iš lauko, bet 
iš vidaus. 

Plėšikai, matomai, i nėjo krau- 
tuvei) per priešakio duris su rak- 
tu ir, pasiėmę pinigus, truput; 
padarė betvarkės užpakalyj, kad 
išrodytu lyg įsilaužimas buvo 
per Krautuves užpakalį. 

Kompanijos prezidentu yra p. 
Antanas Lazdauskas. Jis tą pa- 
tį rytmetį turėjo važiuoti Ne\v 
Yorkan, bet policija, sužinojus 
apie krautuvės išplėšimą, sulaikė 
jį tuo tarpu nuo išvažiavimo, 
nesą manyta, kad jis gali būti 
reikalingas prie tyrinėjimo. 

Jis griežtai užsigynė, kaip apie 
tai praneša vietiniai laikraščiai, 
kad jis butu ką nors žinojęs apie 
•pinigų prapuolimą. Lazdauskas 
buk aiškinus, kad jis rengėsi va- 

žiuoti Nc\v Yorkan gauti "some| 
liclp" ir kompanijos iždininkas 
pranešė tą patį. Anot policijos, 
nei vienas, nei kitas iš šių kom- 
panijos urėdninkų neišrodė, kad 
butų labai susirupinę pinigų žu- 
vimu. 

Anot detektyvu pranešimo, 
korporacija 'buvo varoma sulyg 
ko-operaty visko pliano ir joje 
esą apie 400 dalininkų, kurie esą 
sudėję po $25.00 to -biznio vary- 
mui. Sakoma, kad krautuvė da-* 
rė gerą apyvartą. 

Dabar detektyvai išsijuosę dir- 
ba, kad išaiškinus visą šitą "mis- 
teriją" ir suradus tikrus plėšikus. 

"W. E. Dem." 

iŠ PHILA DELPHI A, PA. 

Žingeidus apvaikščiojimas. — 

Noriu parašyti apie liepos 4 ri. 
apvaikteiOjiniJį. l'ar^išiu apvakk- 
ščiojinių buvo įvairiuose miestuo- 
se, bet toks svarbus vargiai kur 
galėjo but, nes vien tik Pbiladcl- 
phioj buvo pasirašyta 24-riŲ tau- 
tą po nauja "Neprigulmybčs Dck- 
Icracijo," kur ir lietuviai pasirašė. 

Truputį apie pačia parodą. Ka- 
dangi p. Cbesnul, katalikų atsto- 
vas Washingtone, pasiuntė prane- 
š i mus-revoliucijas vien tik į kle- 
bonijas, tai suprantama, kad tik 
kunigai ir žinojo šį-tą apie 4-tos 
Liepos apvaikščiojimą iš valdžios 
pusėts. Jie pranešė bažnytinėm 
"susaidėm," bet tos, nesuprasti-Į 
mos dalyko, atmetė. 

Apie 8-nioni dienom prieš pa- 
rodą miesto majoras pašaukė vie- 
ną iš lietuvių, Dr. K. G. Klimą, 
klausdamas, ar jie dalyvaus paro- 
doj. Nuo tada tiktai aktyvis dar- 
bais prasidėjo, f tokį urną laiką 
beveik nieko iš lietuviu nebuvo 
galima tikėtis, bet jie vis^i pasi- 
rcxlė parodoj labai puikiai. Turėjo 
apie 4-ris parengtus vežimus (Flo- 
tus). Pirmas vežimas turėjo sa- 

vyje "Laisvę" " Coliu rtbia gi ris," 
Dėdę Samą, taipogi Birutę su Vai- 
delutėm. Antnils veživiias t'aip-gi 
Dėdę Samąf Lietuvos kunigaikšti 
Vytautą, Krivu-Krivaiti su Vai- 
delutėm, rusianant amžiną ugnelę. 
Trečias vežimas reprezentavo, kaip 
sutaupinti maistą. už kurį lietuviai 
gavo laibai graižų padėkavojimą 
nuo viršininko taupymo maisto 
administracijos. Ketvirtas vežimas 
ir vienas iš įspūdingiausių, kuris 
labai daug gavo pagyrimų nuo 

amerikoniškos publikos, buvo ve- 

.žimas, perstatantis moderniškus 
taikus. Jame buvo parengtas tik- 
rais kalėjimas, įmesta su tautiškais 
rūbais kelios moterys, ir aplinkui 
sargyba-kareiviai su durtuvais ir 

|kardais. Iš šonų ir galų parašai 
'"Męs kovojame už Lietuvos liuo- 
syr^," "Męs norime laisvės," "Jei 
kaizeris išloš,tu gausi tą patį" ir 
t. t. Tarpe tų vežimų ėjo vaikučiai, 
mažos mergaitės, moterys ir apie 
6000 lietuvių. 

Paroda tęsėsi apie 3 valamfas. 
ir ant galo reprezentantai tautų, 
dalyvavusių parodoj, po 5 žmones 
nuo kiekvienos tautos, susirinko 
"Indepemlence Hali" Nepngulmy- 
bės salėj, kur aky vaizdo; taip vadi- 
namų "Councilmanic Cominittee" 
(Miesto Tarybos Komiteto) pet 
teisėją Brown buvo šaukti atsto- 

[JviTM'jLL] 
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ČAINAMANO BĖDOS. 
Kaizeris (skalbėjas) nutiesė gražias "linijas" ant Vakarų fronto. Uižėjo gen. Foch'o 

šturmas i rtrauko kaizerio visas linijas. 'Ncdyvai, kad jis susirupinęs. 

vai tautų pasirašyt ant naujos 
Ncprigulmybčs Dcklcracijos, už 
tautu liuosyl>ę ir demokratiškumą. 

Ceremonijos atsibuvo ant tų 
pačių stalų ir kėdžių toj pat vie- 
toj, kur Jurgis \Vashingtonas ir 
kiti reprezentantai 13-kos kolioni- 
jų pasirašė už Suvienytų Valstijų 
neprigulmybę I776 m. Paskui tie 
reprezentantai turėjo eit ant pra- 
kalbų, kurios buvo suregtos ten 

pat Neprigulmybės Skvere, j)o at- 
viru dangum. Ten buvo perskai- 
tyta Neprigulmybo* Deklcracija 
Suvienyti! Valstijų ir taip-gi št 
naujoji "Neprigulmvbės Deklera- 
:ija" su 24-rių tautų parašais. 
Ten buvo induota tam tikros t<>l>- 

lyčios su užrašais tautos vardo ir 
buvo iššaukiama kiekviena tauta 
>an!iui ir atsistojimu ir pakėlimu 
lesinės rankos, podraug pakėli- 
1111 augštyn savo tautos užrašo, 
urėjo prisiekti už savo tautom 

iuosybę. Nuo lietuvių buvo šie 
itstovai: Dr. E. G. Klimas, J. \. 

''trinius, D. Bajeriunas, Jurgis Lu- 
koševičius, A. Užumeckis. Po pri- 
siekai, Neprigulmybės sales bok- 
šte, kiekvienai tautai j)o kartą 
mušė v .-'pas, k'aipo ženklas, kad 
kaip Suvicn. Valsitijoms buvo 
paskelbta varpo .mušimu neprigul- 
mybė, taip ir dabar šiom tautom 

varpo mušimu yra skelbiama ne- 

prigrltnybe. 
Toji nauja "Neprigulmybės 

Dekleracija," bus per Suv. Val- 
stijų valdžią išsiuntinėta po vi- 

są pasaulį visonu- ildiškoni įstai- 
gom (Aimlbasadom. ir t.t.). Ta- 
mc męs lietuviai matome labai 

didelę svarbą šio apvaikšeiojimo, 
nes čion lietuviu vardas t;i]x> ne- 

išdildomai užregistruotas, ir pri- 
skaitytas lygiai prie visų tautu, 
laisvės reikalaujančių. Sitų cere- 

monijų, tapo nuimti -judomi pa- 
veikslai per Suvienytų Valstijų 
fotografus, ir tie paveikslai bus 

rodomi visoje 'šalyse, parodant 
kiek tautų pasinyižo kovoti už sa- 

vo taisvę ir demokratiškumą. 
Paroda ir tos visos ceremonijos 

užsibaigė apie 2 vai. 30 m. popiet. 
Paroda užsibaigė, bet pašaliniai 

politikavimai dar ne. Nors kle- 

bonijos su darbu prie parodos ga- 
lima sakyti neprisidėjo, bet po 

parodai norėjo iŠ įto .pasinaudoti. 
Draugystės, dalyvavusios parodo- 
je, nutarė parengti prakalbas, 
idant tą visą įspūdį tos taip ne- 

paprastos ceremonijos kuoplači^'i- 
siai ipaskleisti lietuviškai visuome- 
nei. Apart vietinių -k'alljėtojiĮ, nu- 

tarta pakviesti kun. J.Žilinską ir 
stud. A. Stdikulį. St. Bejeriunas 
(ne tas, ką pasirašė ant dekleraci- 

jos) apsiėmė pakviesti kun. Žilin- 

ską. Čia pat susirinkime tapo su- 

rašyta kun. Žilinskui "Nigbt let- 

ter," kurį Bajeriunas turėjo t;i 

pat Vakarą ir pasiųsti. 
Bet tas džentelmonas, vietoj 

eiti į telegrafo stotį, nubėgo j 
kleboniją ir sako, kad Tautos Fon- 
das turės dideles prakalbas, 'bet 
reikia kalbėtojų. Klebonais žinoma 
tuoj iš savo pusės rekomenduoja 
kun. Kaulakį, o apie kun. Žilins- 
ką tai nuodėmė ir kalbėti iš sa- 

kyklos ir apskelbia, kad bus dide- 
lės Tautos Fondo prakalbos. Tokj 
triksij. išgirdus, renginio komisija 
praneša, kad bus ne Tautos Fondo 
prakalbos, bet draugijų, kurios 
dalyvavo apvaikščiojime 4-tos lie- 

pos. Kunigai, išgirdę tokią naujie- 
ną, demonstruoja; iš kalbėtojų at- 

šaukia p. Chesnulį ir iš sakyklos 
apskelbia, kad jokių prakalbų 11c-, 

Inlsią. , 
Prakalbos vis-gi įvyko 29 dieną 

liepos, nors kunigai ir baugino 
savo parapijonus, kad neitų į 
svetainę, ir tas pats Bajeriunat 
bėginėjęs net prie policijos, kad 
uždraustų prakalbas. Kalbėjo J. Y. 
Griniui ir l)r. E. G. Klimas. Tar- 

pais kalbų lalAii gražiai padaina- 
vo "Dainos" choras, vadavaujan: 
p. Jurėiukoniui, Turėjo dainuot: 
.r "Rūtos" choras, 'bet pastarasai. 
yra parapijinis, tad tik "pašnipi- 
nėti" atėjo, o padainuoti nepasi- 
rodė. > 

Tai tokios tokialės I'hiladelphi- 
joj. Kada viso miesto lietuviai 
rengia prakalbas, ir dar su tokiu 
puikiu tikslu, tai mūsų kunigėliai 
su savo .klapčiukais priešinasi, 
visokias kliūtis daro. Ir ka'.p gi 
čia žmonos ir geriausiai mananti 
gali, akivaizdoje tukių apsireiški- 
mų, su jais sugyventi? Sarmata, 
didelė sarmata! 

Juodukas. 

IŠ SCRANTON, PA. 
Prakalbos su skandalėliu. Rug- 

jučio 4 d., Auditorium svetainėj, 
vietinė 30-toji SLA. kuopa su- 

rengė prakalbas. Kalbėtojais bu- 
vo p. J. O. Sirvydas iš Brooklyn 
ir vietinis, Dr. Šliupas. 

Abudu kalbėtojai savo prakal- 
bose apibudino savo kal'bose mu- 

šu abelnus tautinius reikalus ir 

mūsų politiSkų partijų progra- 
mus. 

Sirvydas stengėsi prirodyti, 
kad pastaruoju laiku nuisų tarp- 
srioviniai vaidai lyg kad daug 
butų ®ušvelnėję. Tas esą. matyt, 
kaip iš švelnesnio tono musų ko- 
respondencijose, taip ir įvairiose 
diskusijose. Tokiu keliu einant, i 
sakė kalbėtojas, męs einame prie 
bendro darbo, prie bendro tikslo, 
kuriuo šiądien yra ne kas kitas, 
kaip Lietuvos išlittosavimas. 

Dr. šliupas kalbėjo apie visas 
tris mūsų politiškas partijas — 

apie tautininkų, klerikalų ir so- 

cialistų .partijas. Jis išreiškė 
nuomonę, kad tautininkų partija 
eina tikriausiu keliu kaip prie 
Lietuvos išliuosavimo, taip ir 

prie lietuvių 'būvio pagerinimo. 
Apie kitas srioves jis taip pa- 

sakė: klerikalų partija stato sa- 

vo luomo reikalus augščiau už 

taiutos reikalus, o socialistai vėl 

stato savo teoriją — socializmą 
augščiau tautos reikalų ir todėl 

jie šliejasi dabar ,prie Rusijos so- 

cialistų, kurie pridirbo Rusijoj 
anarchijos ir kurion jie norėtų 
ir Lietuvą Įtraukti. Tas esą ne- 

gerai, ir Lietuva negali tikėtis 
sau jokių geradėjysčių iš Rusi- 

jos pusės. 
Dr. Šliupas-ragino taipgi vie- 

tinius scrantoniečius užsidėti mė- 
nesine mokestini Lietuvos reika 
lams, 

i'rakalba neapsiėjo ir 'be inci 
dento. Dr. Šliupo prakalba bu 
vusiems ten socialistams nepati 
ko. Bet kuomet kalbėtojas pa 
tėmijo, kad apart kitų ištaigi, 
Lietuvoj dar turės buti ir ligon 
bučiai sergantiems "proto liga,' 
tai socialistai tą paskaitė sai 

priekaištu ir įsižeidė. Vienas to 
kiii "bolševikų" pakilo, ir sako. 
"Męs nenorim jusų Lietuvos 
Jus, tautininkai, pristeigsite Lie 
tuvoj beprotnamių, tai galite cit 
ir gyventi ten. jeigu jums patin 
<a beprotnamiai." 

Svetainėje kilo tužimas ir ler 
nas. Ir iš šalies žiūrint, išrodė 
:ad tikrai kaip kam iš tų triuk 
iinadarių ligonbutis beveik ir ne- 

jutų pro šalj. Svečias 

IŠ SAN SOUCI PARK, PA. 
Rugpjučio i d. SLA. Septin- 

tasai Apskritys parengė išvažia- 
/im.'į, kurio pelnas buvo skiria- 
.nas Lietuvos reikalams. 

t Iš visos Scrantono ir i'ittstono 
upielinkės prisirinko apstus bu- 
;ys 'žmonių—galėjo buti viri 
2,000 žmonių. 

Si vieta yra labai graži, pilna 
Įvairių vasarinio sezono pasilink- 
sminimų. 

Apie 6 vai. vakare prasidėjo 
prakalbos. Turėjo kalbėti Dr. 
Šliupas, bet jam nepribuvus, j; 
turėjo -pavaduoti p-ia Šliūpienė, 
daktaro žmona. Ir pavadavo 
/yruti, labai gerai, kalbėdama 
įpie tas priedermes, kokias da- 
bar męs visi lietuviai sulyg savo 

tėvynės turime. 
Antru kalbėtoju buvo p-as K 

Norkus iš. Boston, Mass. Jo 
nuomone lietuviai dabar turėtų 
esą prisidėti prie Rusijos, nes 

sulyg kalbėtojo manymo, Lietu- 
va negalinti turėti laimės be su- 

sidėjimo su Rusija. Su tokia 
kalbėtojo nuomone, kiek teko pa- 
tėmyti, milžiniška publikos di- 
džiuma nesutiko. 

l'o prakalbų įbuvo renkamos 
aukos, kurių surinkta $25.00. Iš- 
viso nuo šio išvažiavimo liks apie 
$250.00 pelno. Išvažiavimą ga- 

jliiua skaityti pavykusiu ir Lietu- 
vos reikalai bus paremti keletu 
doliarių. J. 

IŠ WOODBORO, WIS. 
Iš lietuviškų farmų. \Yoo<l- 

boro yra naujai uždėtas lietuvių 
miestelis. Pradžią jam davė Li- 
berty Land & Investment Co. iš 

C'hicagos, kuri čia apipirko dau- 
gelį ižemės ir taiso lietuvių ko- 
lioniją. VVoodboro yra 8-niose 
mlyliose į piet-vakarius nuo gra- 
žaus miesto Rhinelander, \Yis. 
ant Soo Line geležinkelio. 

Pats miestelis VVoodboro yra 
i labai gražioj vietoj, tarpe gražit 
ežerų, ant pat kranto ežere 

Sąuash. Šituose ežeruose yra la- 
bai daug visokių žuvų ir ne tik 
aplinkiniai gyventojai tuom nau- 

dojasi, bet ir iš kitur č'a atva- 

žiuoja pažuvauti. Taipgi atva- 

žiuoja daugybė žmonių į \Yood- 
)oro apielinkes uogauti, nes šj- 
.uct labai daug yra aviečių; lie- 
pos 27-tą čia 'buvo net 105 žmo- 
iičs suėjv ir suvažiavę ir pasako- 
jama, kad turėjo net 160 viedrų 
aviečių prisiuogavę. 

\Voodboro miestelyje yra apie 
40 namų. Dauguma jų buvo 
prastame padėjime. Tik dabai 
lietuvių korporacija, paėmus į 
savo rankas miestelį, jau daugelį 
namų pataisė. Trumpame laike 
iada visus pataisyti ir dar naujų 
t>ribudavoti, ir stengsis visą mie- 
stelį lietuviais apgyvendinti. 

Laike dviejų paskut' ii 1 mėne- 
siu a; iigyveno čia šie lietuviai: 
1) P. Paliulis, atidarė hotelį su 

.•estauracija ir užlaiko vasarna- 
mius atvažiavusiems čia ant va- 

cacijų svečiams; 2) Kaz. Stul- 
jjaitis ir Teodoras Ur! s atidart 
visokių daiktų krautu (Mer 
.handise Store); 3) :ikus ii 
J. Šlikas, kurie yra : i mi- 
nėtos Liberty Lai c rmijo. 
r užlaiko real-e;t pai 
lavinėja mieste r i su na- 

naii- h įku. ,< žemes- 
arnic. vp.nrt 1 \ lietu- 

kantiej įa \Vood- 
x Vaiiiauskis, A. Vaiči- 
"" L. Kukuraitis, J. Bor- 

Vaitkus, Kaz. Tolis, J. 
!' is, A. Glėbas, L. Krikščiu- 
ia^ Gilis ir dar daugelis kitų 
ui. ;avo farmas aplinkui mies- 

teli. 
Šjmet apie mus derlius atrodo 

abai gerai: kviečiai, rugiai, žir- 
liai, miežiai, bulvės, dobi'ai <r 

visokios darz' užderc <j 

isko galin V id fa -ne 

iai turės •' i no. 

WwodL>ore Gyvenantis. 

IŠ RA TVORD. CONN. 

Rugr:"'' Mnė 124-ta 
SLA 4. k- .n t paprastą 
'i us > ikiii> MCA. sve- 

i. Tarp kitų įtarimų pa-' 
y ta s ir toks ntr,t rymas, kuris 

ietus lietuviams du^la progą 
risi rašyti prie šios kuopos tik 
j. pusę paprastos įžanginės 1110- 

cčsties. Hct tuomi reikia pasinau- 
loti tuojaus, nes tokia proga su- 

cikta tik nuo rugpjūčio 4 d. iki 
ugsėjo 1 dienos siu metų. 

Apie Susivienijimo Lietuviu 
Vmcrikoj naudingumą nėr loo 

laug kalbėti. Visi tai žino, o jeigu 
kas nežino, tai turėtu žinoti, nes 

težinodamas pats sau daro skriau- 
lą. Todėl butu labai geistina, kad 
Hartfordo lietuviai tuomi pasinau- 
lotu ir šj mėnesį prie 124-tos 
kuopos pristotu. Visas žinias gali- 
na gauti ir prie kuopos prisirašyti 
įer p. A. Volungevičių, 17-19 
Lawrence St. 

Ateinantis kuopos susirinkimas 
>us 1 d. rugsėjo YMCA. svetai- 

nėj (num. 202) ir ten bus pasku- 
:nė proga prie SL\. prisidėti 

palengvintomis išilgomis. 
J. G—tis. 

Zinios-Žineles. 

Baltimore, Md. 
— Rugpjūčio 19 v 1.. prasi- 

deda Liet. R.-Kat. I-Vdeiacijos 
kongresas. Jame dai Atsto- 

vai nuo Įvairių 'i i 1 ■ 1:lcišl ■ 

organizacijų, i^kvn:^ 1 iet. V\ \ 
ėius, i< i o si: seimą nutarti 

laikvjį 1 levelamif 
eso posedžia■ atsibus vie- 

tine 5 Luvitr parapijos svetainej 
*• Vlt'i'JllIlt 

M! Y. 
Darbai iač nelabai esą geri 

i r daugelis lietuvių išvažiuoja 
kitur geresniu j ieškoti. 

r 

Youngstown, Ohio. 
=■= Liepos 21 d. čia atvyko kun. 

D. F. Alinskas, paskirt." -at \ 

riifrui čia lieuiviu parapij' ie- 

viniai lietini i ti<ri:.-i apie nupir- 
kimą vier. prote.-tonų bažny- 
čios. Kun. Alinsi. kaip jis sakė, 

pavesta \ i ivių kolionija 
Akron, (.'iii 1 

■ <M>gi tveriama 
.lietuviu n? i. 

Frookyln, N. Y 

Suly0r "G so" p:; tesimo 

'Laisvėje" buvu i' padaryf kra- 
ta ir "vėliaus brvo suare>tuotas 

jos vedėjas." Vėliaus vedėjas bu- 

vo paleistas. Kratos priežastim bu- 

vę tai, buk "Laisvės" spaustuvėje 
dirbęs kaž-koks "sliakeris," t. y. 
nuo kareiviavimo besislapstantis. 

So. Brooklyn, N. Y. 

Jūreiviai sugavo čia milži- 
nišku "geležinę varlę," arba "če- 

repoką." Ji esanti apie keturių 
pėdų ilgio ir sverianti apie -Ujo 
svaru. Šitas "submarinas" atke- 
liavo į Brooklyno pakrantes iš 
Vtlantiko jūrių. Jūreiviai turėjo 

dikčiai darbo, kol užnėrė virvę 
ant kojos ir ištraukė krantan. 
Nugabeno j .į j Nevv Yorko Ak- 
variumą. 

.Cambrige, Mass. 

— Iki šiolei iš šios lietuvių ko- 
lionijos išėjo Dėdei Šamui tarnauti 
80 jaunų lietuvių. 

Iki šiolei buvęs čia klebonu 
kun. Krasnrckas tapo iškeltas. Jo 
vieton atkeltas kun. Jušk'aitis. 

Darbai čia eina gerai. Lietuviai, 
mokantieji dirbti prie mašinų, už- 
dirba esą nuo $35 iki Sloo j sa- 

vaitę. 

J New Phihdelphia, P« 

įė SLA. 187-ia 
gusi smagų išva..i 

n; ę. Buvo svečių iš Ma- 
lianoy diy ir Pottsville, — i irp 
jų ir Centralinis SLA. prezidentas, 
p. Stasys Gegužis. P-no St. Bu- 
loto sumanymu sumesta $17.55 
aukų Lietuvos Neprigulmybės 
Fondui. 

Brooklyn, N. Y. 
*--= Lietuvių biznis paūgėjo įtai- 

symu naujos lietuvių kvietkinyčios 
prie 433 Grand St., kurios savi- 
ninku yra V. J. Olišauskas. 
Juozas Levandauskas atidarė nau- 

ją graborišką įstaigą prie 78 So. 
2-nd St. 

Shenandoah, Pa. 
= Antanas Salukas randasi 

Ashland* ligonbutyj. Jis tapo pei- 
liu supjaustytas. V/, tai kaltina- 
mas yra \V. Rutkauskas, kuris 
yra po areštu. 

■= Krintanti anglis užmušė Jo- 
ną Nedovskį K«jiley Run kasyk- 
lose. Velionis buvo 41 metų am- 

žiaus; paliko našlę su ketureis 
vaikais. 

Mahanoy City, Pa. 
= Ang. Aušriutė, \\y metų 

mergina, tapo sunkiai sužeista, 
kuomet ant jos užšoko automobi- 
lius. Apart kitokių žaizdų, koja 
tapo sulaužyta. Ligonė randasi 
Ashland ligonbutyj. 

M a h ano j aus kasyklose nuo 

ekspliozijos tapo apdegintas Pet- 
ras Metkevieius. 

Worcester, Mass. 
= Iškilęs gaisras sunaikino Kar- 

pavičiaus tvartus, sykiu ir vieną 
automobilių. Karpavičiaus nuosto- 

liai, sakoma, siekia daugiaus tūks- 
tančio doliarių, neskaitant auto- 
mobiliaus. 

= Nelaimingas atsitikimas ant 

ęatvekario nulydėjo į kapus lie- 
tuvį J. Jančauską. 

So. Boston, Mass. 
= Vietinės kai-kurios draugi- 

jos įsteigė lietuvių mokyklą vardu 
Lietuvos Istoriko "Sitnano Dau- 
kanto Mokykla." Joje žada: i mo- 

kyti: lietuvių kalbos, v i u-iv 
vr, ; s ir t. t. 

Harvev 111. 
\ i .inis lietuvių kliub 

nutaręs uždėti po $2.00 b:inarnės 
kiekvienam savo nariui, kuris da- 
lyvautų vietinių lietuvių socialis- 
tų parengtuose baliuose. Priežastis 
tani esanti tame, kad lietuvių so- 

cialistų kuopa atsisakė dalyvauti 
liepos 4 d. "Neprigulmyibės Die- 
nos" apvaikščioime. 

Valparaiso, Ind. 
«= Lietuvių moksleivių skaičius 

vietiniam universitete sumažėjo. 
Nesutikimai tarp čia esančių lie- 
tuvių, užsiimančių politika, taą 
gi džiuginti negali. 

Taylor Spring, 111. 
«=* Vietinėse angliakasyklr -o. 

tapo užmuštas Petkas Mejeri- 
1 Velionis buvo nariu SLA. 78-to.s 
kuopos. 

Pittston. Pa. 
=1 š vietinės lietuvių parapijos 

iki šiolei išėjo 200 lietuvių jauni- 
mo tarnauti kariumenėn. Vietinėj 
.lietuvių bažnyčioj iškabinta "Tar- 
nystės Vėliava" su 200 žvaigždžių. 



Apžvalga. 
ATSARGIAU. 

Gaiu'ami retkarčiais vieuą-kitą 
numeri lietuvišku laikraščiu iš 
\ ilniaus, arba ir iš Anglijos Iš- 
eiviu Draugą," kuris kitą syk 
paduoda i ui n gaut u iš Lietuvos, 
rn<;> paduodame iš j u kuone vi- 
sa- .inias Amerikos lietuviams, 
ištroškusiems žinių apie Lietuvą. 

"Vienok su tokiomis žiniomis 
reik apsieiti labai atsargiai. Jau 
pereitame "I.ictuvos" numeryj 
(sk; lykite redakcijos straipsnį 
"Dėlei Žinių i.s Lietuvos") męs 
padarėme pastabą, jog iš tų ži- 
nių. kokias męs gauname iš Lie- 
uvo- laikraščiu, leidžiamų pti 

vokiečių prie/Hil u ir < enzurti 

mę» negalime tupėti nei viduti 
niška< teisingo supratimo apie 
tikrįjj dalykų stovį* Lietuvoje. 
Ir paaiškinome, kodėl negalime 
tnreti. Todėl, kad vokiečiai ne- 

i i/.ia laikraščiams nieko tokie 
11 r tik talpinti, fv c nei užsimin- 
t: t' Va >nroclytM jų žiau 
ru šeirrn i n1-;.T vrjnąĮ Lietuvoje. 

Tas. juk suprantama ir aišku, 
kai dien.. O nok -pasitaiko i 

k;:d neišmanėliai to nesupranta. 

Nesuprato t.«. int nelaimės, u 

u t ori u s straipsni tilpusio "Iš 
Ivių [)rauf e. kurio «i.«I i s buv«' 

spausdinta Ii "Lietuvoje." Ten 
.uu toriu s, ln kaityd.m > Lietu- 
vos laikraščiuose žinias apie mo- 

kyklas, apie naujus keltus ir ypa- 
tingai apie rengiamus vakaru 
(vieninteliai beveik dalykai, apie 
kuriuos Lieti, vos laikraščiuose 
leidžiama rašyt'), išsivaizdina 
sau, p» r tuos vokiškos cenzūros 

akinau- >ii:rfdamas, kad Lietu- 
voj turi baiti neper<blogiausia. 
kad Li-tuvos žmonės pinigų bai- 
sui, da* turi, etc. 

T'«kior- išvados, viena, yra ne- 

-pamatuotos. o antra jos yra nuo- 

das,. mirtinas nuodas. Ir ilietu- 
v f;ti privalo tokios nuomonės, 
kaip didžiausio nuodo, saugotis. 

Kodėl? Todėl, kad tai yra 
'vanduo ant vokiško malūno,' t.y. 
vokiečiai kaip sykis norėtų, kad 
tokia nuomonė įsigyventų ne tik 
tarp Amerikos ir kitų šalių lie- 
tuvių, bet ir tarp talkininkų. 

Antra, '.odčl, kad tokios ne- 

lemtos nuomonės įsivyravimas 
neapsakomai pakenktų lietuvių 
ir Lietuvos reikalams. Jeigu lie- 
tuviai butų tiek kvaiii, kad į tai 
tikėtų, tai, suprantama, tas už- 

muštų juose norą rinkti aukas 
ir darbuotis palengvinimui padė- 
jimo nukentėjusių nuo karės lie- 
tuvių. Jam vienas tas butų lie- 
tu\ iams milžiniškas smūgis. 

Bet kitas, smūgis butų dar di- 
desnis. Tokiai nuomonei besi- 
platinant, ky apie lietuvius gak- 
tų pamanyti talkininkai? J L 
„urėtų prieiti tik prie \ ienos iš- 
»;'..iOi,—būtent, kad lietuviai yra 
4,i«.-voki'. čiat. Ta- g užduoti, 
mirtiną smūgį LietJ»os nepri- 
gulmybės klausimui, nes ar gali- 
ma butų tikėtis, kad talkininkai 
upėmis savo išiieto kraujo liuo- 
suotų tautą, kuri pati lenda į 
vokiečių prieglobsti.-' 

M^s, lietuviai, žinome kaip 
mūsų broliai myli ir gali mylėt, 
savo amžiną prHšą teutoną. Mū- 
vi tautos istorijos kuone dides- 
ne suda > vieną ištisą kru- 
viną, ;buisią, ncatlaidiiią kovą 911 

tuetonų ordenais. Lietuviu tau- 

tos didžiausia pavojus nuo am- 

žių buvo iš vakaru, iš vokiečiu 

pusės. Ištautinta Prūsų Lietuva 
ir i;ulioii yra kaipo tas atdaras 
lietuvių tautos dalies kapas, pri- 
menantis lietuviams, kas ir su 

jjns atsitiktu, jeigu ir juos žiani- 
likimas įstumtų ka la nors j 

despotišką vokiečiu glėbį. Lie- 
tuviai tai žino ir su šiurpuliais 
nuo tos minties kratosi. 

Bet to nežino kitos tautos. To 

nežino talkininkai. Talkininkai 

sprendžia ne pagal lietuvių šir- 
dies, kurios jie jki šiolei netu- 

rėjo progos pažinti. Jie spren- 
džia daugiausiai iš tų paviršuti- 
nių žinių, kurios telpa apie lie- 
tu v S laikraščiuose. 

Ir iš čia aišku, k^ip lengvai 
neatsargus, neapgalvotas straip- 
snis mūsų nekuriu "graužia 
plunksnių" gali pridirbti neap- 

sakomos blėdies lietuvū itis ir ji 
tautimietns reikalams. 

ANGLIJOS PREMIEAD KALBA APIE KARES 
STOVĮ. 

Anglij <>:> parlamentas pertraukia] 
savo [K)sč(l/ius iki vasaros galui. 
U tos priežasties Anglijos preniie- 
ras Lloyd (ieorge pereitos savaitės 
seredoj laike parlamente ilgą kal- 
ba, kurioj jis nu<xlugniai išdėstė 
ir paaiškino dabartini dalyku stovi 
kaslik karės. 

Prcmieras pirmu syk atvirai 
pranešė, kad šj pavasari, kuomet 
vokiečiai pradėjo savo ofjensyvą 
kovo mėnesio pabaigoj, talkininkai 
buvo dideliame, labai dideliame 
>avojuj. l'»et dabar, sakė premie- 
a.s, talkininkų stovis žymiai pa- 

rkerėjo. Nors pavojus dar nėra 
isai perėjęs, bet talkininkų pa- 
.ėj imas, sakė jis, yra labai geraa 
r dabar jau nėra jokios abejonės, 

kad talkininkai karę išloš. 

Kaip Rusijos Dalykai Išrodo. 
Kalbėdamas apie Rusiją, pre- 

uieras Lloyd (ieorge sakė sekan- 
iai: 

"Manymas, buk Didžioji Brita- 
įa yra priešinga demokratiškai 

viisijos valdžiai, nesutink *». su tikru 
l.ilyku stoviu. M tisu papročiu v 

.lomet buvo turėti reikalui su d 
i c t'o f t. y. su esančia, nors ir 
pripažinta formališkai] valdžia 

»ct yra negalima pažinti nei nu 

ręsti i.š dienos dienon, kas gi yrj 
>er valdžia tūlam kaime plačio 
Rusijos teritorijoj. 

"Męs neturime .mažiausio nore 

kištis j Rusijos žmonių reikalus 
r tikrai neturime jokios intenci- 
jos primesti jiems k* »kią nors yipa- 
ingą valdžios forma. l»et, kuomet 
nęs ma»omė Vokietiją vartojant 
avo autoritetą dideliuose Rusijos 
>lotuosc ir isnaudoj'ant juos su 

skriauda talkininkams ir dargi 
preišai pačių žmonių norą, tai 
nęs kaip ten nebūtų, manome, 
r % Rusijos žmonės privalo turėti 

laisvę patiems apie save nusi- 
sipięsti. 

"Rusijos žmonės priešinasi Vo- 
kietijos įsikišimui ir vis daugiau 
ir rlrutgf.iu j ieško pagelbos nuo 

talkininkų. Męs nesvyruositn t:j 
pagelbą jiems suteikti, kuomet tik 
tas bus galinfa. 

Čecho-Slovakų Istorija Rusijoj. 
"Čecho-slovakų judėjimas — 

tęsė toliaus premieras — yra pa- 
žymėtinai nepaprastas. Vicn'atiiii? 
:echo-slovakų norais yra išeiti ii1 
Rusijos ir atvykti Į vakarų frontą 
dant kovoti su talkininkais. Jie 
len ri dalyvauti Rusijos politi- 
<oj Viskas, ko jie nori, yra tik 
■švažiuoti, ir jie prašė mus suteik- 
ti jiems laivų. Mos pasirupinoar. 
padaryti kas buvo geriausiai ga- 
lima, bet męs neišnaudojame šito 
"echo-slovakiško biznio kišimuis: 
į vidurinius Rusijos reikalus. 

"Bolševikų valdžia, beabejonė1- 
dgidamasi po vokiečių prievarta 
Usisakė leisti čecho-slovakams iš 
:užiuoti per Archangelską ir VIa 
'ivostoką. Jeigu čecho-slovaka 
'abar yra pačiu centru priešingr 
bolševikų valdžiai veikimo, tai 
bolševikų valdžia gali tik save 

» ne ką kitą, už t'ai kaltinti. Čecho- 
^lovakai labai geidžia išvažiuoti 
iš Rusijos ir negalima jų kaltinti 
kad jie priima pagelbą iš visur, 
kur tik jie gali. 

"Mums -pasakojama, kari Sibe- 
rija esanti bolševikiška, bet jeigi 
'aip, tai kodėl Sibrtrija nerėmė 

bolševikų valdžios? Bolševikai ne 

ralėjo gauti Siberijoj užtektina' 
yru, kari sudaryti iš jų šiciliią 
ckią padorią armiją, ir jie t u re j c 

snaude i vokiškus ir austrišku 
belaisvius, idant užpulti rtnt cecho-, 
slovakų ir neleisti jiems dasigąut 
iki Vladivostoko. 

"Aš noriu tą parodyti aiškiai 
tiefs girdėjosi kritikavimų žingsnio 

| vUri Suvienytų Valstijų preziner. 
ras padarė syk'u su Japonija — 

'mtent nu.ptendimą pasiųsti į VIa- 
livostoką kariškas jiegas, kurio 

s^clbėtu Čcclio-slovakus iš bėdos 
kuri jiems pasidarė todėl, k a/ 
a| • suorganizuota vokišku karė 

belaisvių kariumenė su tikslu už 
kirski čecho-slovakams kelią i- 

užgriebti juos." 
Ką Vokiečiai Buvo Padarę. 
Klibėdamas apie dalykų stovi 

uit v?jkaru tronto, premieras la- 
■»ai plačiai šitą reikalą apipiešė 
T^arp kitko jis pasakė, kad Angli- 
ja trenkė šiton karėti visos savo 

imperijos galybę. Viena tik Bri- 

tanija pastatė nemažiau kaip (>.250, 
000 kareivių ir didesnė jų dalis 
buvo surinkta iš liuo'snorių, įkas 
yra vienintelis ir i-as atsitikimas 
pasaulio istorijoj. Jeigu Suvieny- 
tos Valstijos, ,-ašauktų kariume- 
nėn tokį pat skaitlių vyrų propor- 
cionališkai su savo didumu, tai 
Amerika turėtų beveik 15,000.000 
vyrų armiją. Anglijos kolionijos 
pristatė 1 ,(WK),(X)o kareivių, d In- 

dija prist'atė 1,250.000 vyrų. 

Kall)ė<lamas apie šių metų ofen 
syvą, premieras taip pasakojo: 

"Kuomet prasidėjo vokiečių 
ofensyvas kovo 21 d., prieš talki 
ninkns stojo mušin pats vokiečių 
armijos žiedas; jų kariumetiė bū- 
ro pasilsėjusi ir speeiališkai prie 
šito didelio smūgio prisirengusi, 
kuomet franeuzai ir britai buv< 

pailsę nuo ilgai laukiamo ofensyvo 
"Tikėtasi, kad iki pavasariu 

d:ktokos Amerikos jiegos pasiek- 
ntjšių fronto, bet ištikrujų ko\ 
2i d. ant mūšio linijos buvo ti!- 
iena amerikonu divizija, nors 

ar 4 divizijos buvo užpakalyj Y 

v.ijos ir jos tapo partrauktos ja 
.takui prasidėjus. 

"Pirmiausiai vokiečių armij.i 
išgijo pusėtinu laimėjimu ir rnę- 

turėjome pavojingų momentu — 

'abai pavojingų momentų. Tie 
šurie daugiausiai žinojo apie da 

ykų stovi, buvo daugiausiai susi 

rupinę. 

"Mtisų nuostoliai vyrais ir me- 

l/iaga, o taipgi ir belaisviais, buve 
Ii koki. Antras vokiečių smugb 
ga»ijo taip gerai kaip nuverst: 
Vitišką armiją, bet pirm negu mu- 

šis spėjo užsibaigti, j dvi sąvait 
'atko, męs permėtėm skersai kana- 

ą [iš Anglijos Francuzijon) 2fx) 
joo naujų vyrų, o į mėnesį laike 
— 350,000 vyrų. Vieton kiekvie- 
tios kanuolės, kurios męs nustojo- 
me, vieton kiekvieno kulkasvaklžio, 
buvo pristatyta nauja kanuolė ir 

naujas kulkasvaidis. Ne tik nuos- 

toliai tnusų buvo padegti, bet 
skaitlius tapo net padidintas." 

Giria Amerikonus. 
Užsimindamas apie Ameriko? 

armiją, premierks pasakė, kad yra 
lvi svarbiausios priežastįs, kurio? 
užtikrino talkininkams dabartini 

jų pasisekimą. Pirma priežastie 
— greitumas, su kuriuo amglai ]>a- 
Icngė visus savo nuostolius nau- 

jais kareiviais ir nauja amunicija, 
> antra priežastis — greitumas, 
u kuriuo Amerikos kariumenė tapo 
>argabenta Europon. 

" Šitos dvi priežastjs — sakė 

premieras — yra svarbiausios d'a- 

js vokiške apsirokavimo. Vokie- 
čiai apskaitliavo, kad męs negalė- 
sim padengti savo nuostolių ir 
<ad Amerikon?/, negalės but parga- 
';enti. Pažiūrėkit, kas atsitiko. 

"Vasario mėnesyj amerikona" 

itgabeno, aš manau, 48.000 vyrų 
Sausio mėnasyj buvo atgabenta 
dar mažiau ir vokiečių štabas, 
kuris, kaip rodos, yra pusėtina' 
gerai painformuotas, priėjo pdie 
išvados, kad yra teisybė, jog mf.c 
neturim vyrų ir jeigu jie žinojo 
ir apie tai, kiek amerikonų 'buve 
iki tam laikui pargabenta ir kar' 

męs neturim užtektinai laivų, ta 

talkininkų armijų sunaikinimas 
Hivo užtikrintas. 

"Dabargi kas atsitiko? Netruku 
"■o smūgio 21-mo kovo Anglų val- 
Ižia padarė specialį atsiliepimr 

orie prezidento Wilsono prisiųst 
šion pusėn kareivių — net jeigi 
:ie dar nebuvo ir j divizijas sufor- 
muoti. su tuo tikslu, idant juo? 
brigaduoti [sumaišyti | su anglis 
kais ir francuziškais pulkais. 

Prezidentas Wilsonas atsakė 

itgal grįžtančia pačta. Tas buvc 
'uojaus padaryta. *** Aš nepame- 
ni, kiek tūkstančių kariumenės ta 

o pargabenta nuo to laiko, dau 
-iausiai Anglijos laivuose. Liepo? 
•ėnesvj 305.000 amerikonų lapr 

'tgabcnta, iš jų iK8,ooo Anglijo.' 
'"ii vai s. 

"Kiežvienas žino, kaip puikia" 
ita amerikonų karivunenė kovojo 

Ve vien tik, kad jie kovojo drrj- 
iai, — kiekvienas to tikėjosi nuo 

\merikos armijos. — bet jie ko- 

vojo su išlavintu gabumu, kokio 
niekas niekados nesitikėjo, neigi 
turėjo teisę tikėti. 

"Kareiviai yra į/arsųs, bei ofi- 
cierai, kurie šiap-ar-taip paėmus, 
visgi nėra išlavinti oficierai papras- 
toj to žodžio reikšmėj, — aficierai 
parodė lokius gabumus ir dalyku 
pažinojimu ir tokią vadovystę ka- 
reiviais, kad vargiai galima buvo 
tikėtis to nuo vyrų, neturėjusių 
diktokos praktikos karėje." 

Taikos Pageidaujama, bet— 
Kalindamas apie tai, ar yra da- 

bar kokia nors proga karės užbai- 

gimui, Lloyd (ieorgc palakė, kad 
taikos visi talkininkai nori, bet 
laikos teisingos ir pastovios. 

"aM^s nenorime — sakė jis — 

idant šita. ar ateinanti gentkartė 
turėtii vėl |KTciti per panašias 
baisenybes. O kad taika butu p'.is- 
tovi, ji privalo buti teisinga." 

Tokios taikos, sakė prcinieras, 
negalima padaryti patol, pakol Vo- 
kietiją valdo militaristų klika. 

? i : 

Bolševikiška Diplomatija. 
Atsimename, kaip kilus Rusi- 

jos revoliucijai kilo podraug ir j 
šauksmai bei reikalavimai panai- 
kinti taip vadinamą slaptą diplo- 
matiją, kuri, be abejonės, nėra 
pergeriausis dalykas. 

Daugiausiai apie tai šaukė, ži- 
noma, bolševikai, kurie ėjo var-j 
Jau "lygybės, brolybės, laisvės" 
visiems. 

Bet tą jie darė, pakol jie patįs 
.įeturėjo savo rankose valdžius, 
vuomet jie ją gavo, jie padarė 
r tokių dalykų, kokių net jokia 
'kapitalistiška" diplomatija ne- 

išdrįsdavo daryti. 
Apie jų pąsielginją sn laikraš- 

čiais, apie laikraščių konfiskavi- 
mą, apie žinių talšavimą, apie 
areštavimus ir skerdimus po vi- 
sokiomis -priedangomis savo po- 
itiškų priešų, net sau artimų so- 

ialistų, męs jau esame girdėję. 
Da'bar girdime ir apie tai, kaip 

ie elgėsi su atstovais kitų vieš- 
patijų, Rusijos talkininkų,— ta- 

me skaitliaije ir sn Amerikos at- 

stovu, ambasadorium Francis. 
Telegramas iš Vologdos, kur 

)uvo talkininkų atstovai persikė- 
ę iš Petrogrado, paduoda žinių, 
kodėl talkininku atstovai turėjo 

į išvažiuoti ii Vologdos j Ar- 
changelską, o paskui net Į kan- 
dalaską, šiaurinėj Laplandijoj. 

Priežastis ių išvažiavimo buvo 
ta, kad bolše\ ikai prisispyrę rei- 
kalavo, kad talkininkų ambasa- 
dos persikeltų pas juos j Mask- 

vą. Tuomi bolševikai norėjo pri- 
versti talkininkus, kad jie pripa- 
žintų bolševikų valdžią legališ- 
ka, nors jie ('bolševikai') išpra- 
Ižių ir spjaudėsi kad es;į juos 
tas visai neapeina.' 

Talkininkų atstovai atsisakė 
tokį jų reikalavimą išpildyti, pa- 
matuodami tuomi, kad jie nega- 
.i būti viename mieste, kur šei- 
mininkauja vokiečiai. Bolševi- 
kai gi aiškino, kad esą jie rei- 
kalauja ambasadų perkėlimo iš 
Vologdos todėl, kad esą jie ma- 

no, jog netrukus Vologdoj 'bu- 
sią centras kontr-revoliucijinių 
-.ukilimų. 

Yra labai žingeidus -paskulitii^ 
Amerikos ambasadoriaus Francis 
pranešimas, pasiųstas Cičerinui. 
b.olševikų užrubežio reikalų mi- 
nisteriui. Jis jam rašo taip: 

"Jusų telegramas su išreiški- 
mu draugiškų jausn>ų tautai, ku 

rią aš atstovauju ir noras iš ju- 
sų pusės palaikyti ryšius su ma- 

no tauta yra apvertinamas, bet 
jųs leisite man pasakyti, kad ju- 
sų apsiėjimas su manim, kaipo 
tos tautos atstovu, nesutinka su 

litais jusų išreiškimais. 
Bolševikai Nepristato Telegramų. 

"Nors aš susilaikydavau nuo 

kišimosi į vidujinius Rusijos rei- 
kalus, vienok aš skaičiau Rusijos 
mones dar vis tebeesant musų 
alkininkais ir daugiaus negu 
>icn;j sykj šaukiausi prie jų, kad 

susivienytų su mumis atrėmimavi 
bendro priešo. Aš, apart to. 

daug sykių patariau savo val- 
dižiai pasiųsti maisto palengvini- 
mui Rusijos žmonių kentėjimo 
ir .prisiųsti žemdirbystės įrankių. 

"Bevielinis telegramas išsiųs- 
tas iš Washingtono liepos 14 d., 
ir gautas Maskvoje, buvo pri- 
statytas man po pusiaunakčio, 
iepos 24 d. jame buvo praneš- 
a, kad jokios žinios nuo manęs 

įegauta [Washingtone] nuo bir- 
elio 24 d., išskyrus vieno kable- 
;ramo, išsiųsto per Archangel- 
ską liepos 7 d. su pranešimui- apie 
užmušimą Vokietijos ambasado- 
riaus: minėtas \Vashingtono te- 

legramas toliaus pranešė man, 

kad departamentas [VVashing- 
tone] telegrafavo man tankiai ir 

plačiai. Aš negavau "uo savo 

valdžios jokio kablegramo, kuris 

buvo išsiųstas po liepos 3 d., iš- 
skyrus dviejų bevielinių telegra- 
mų, kuriuose klaustasi manęs, 
koiK'l jie negauna jokių žinių 
nuo manęs. Aš-gi buvau tele- 
grafavęs plačiai kiekvieną dieną. 
BSiit »• •: 

Cenzūra Laikraščiams. 

"Apart to—rašo toliams amba- 
sadorius Francis—Vologdos mie- 
sto laikraštija ir. be abe- 
jonės, visa laikraštija Kiu-ijoj. 
gavo prisakymą netalpinti nieki- 
nuo talkininkų ambasadorių ar 

atstovų, pirmiaus nepadavus to 
sovieto valdžiai. Nckurie 'laik- 
raščiai V'ologdoje ir nekurie Pe- 
trograde atspausdino jusų pirmą 
telegramą su užkvietimu ir pa- 
liepimu. idant diplomatiškas kor- 
jnisas atvyktų Maskvon, ir musų 
atsakymą j tai; šituos praneši- 
mus aš pats padaviaiu presai, 
idant Rusijos imonės apie tai 
žinotų ir todėl, kad aš maniau, 
jog paslapta diplomatija yra Ru- 

Į sijoj panaikinta. 
"Išgirdus, kad laikraščiams ta- 

po užginta talpinti daugiaus ko- 

respondencijų kaslink musų va- 

žiavimo j Maskvą, diplomatiš- 
kasai korpusas nusprendė at- 

spausdinti pamfleto formoje, ru- 

su kalboje, visą susirašinėjimą 
(su bolševikų valdžia] šiame rei- 
kale. sykiu su nekuriomis ištrau- 
komis iš stenografiškų užrašų 
laike pasikalbėjimo tarp jusų at- 
stovo Radeko ir manęs. 

"šitie pamfletai nua dviejų 
dienų jau yra gatavi pridavimui. 
bet mums pranešama, kad cen- 
tralinis sovieto komitetas, arba 
nepaprastas revoliucijinis štabas 
Vologdoje, užgynė tuos pamfle- 
tus mums pristatyti."' 

Po to ambasadorius Francis 
pranešė Cičerinui, kad visi tal- 

kininkų ambasadoriai veikia iš 
veino ir yra tokių pačių pažiūrų, 
kaip kad čia išdėstyta. 

PEIKIA BOLŠEVIKUS. 

Amerikoj buvo ir dabar grįž- 
ta atgal žymus rusas Vasil Du- 
ilin. Daidin yra (ar buvo) dide- 
lis vertelga elektriškomis maši- 
nomis Maskvoje. 

Aną dien, sustojęs pakeliuj 
Chicagoje, jis papasakojo laik 
raščių reporteriams *j-t;Į apie 
•bolševikus. 

"Jų s amerikonai turite per 
daug simpatijos prie bolševiku— 
tarė jis.—Jus norite pagelbėt 
Rusijai, bet nežinote kaip. \'c 
VVasbingtone, krr man teko kai 
bėti su žmonėmis, stovinčiais ar 

ti prezidento, aš atradau, kad di 
dėsnis senti lentas yra už bolše- 
vikus, negu prieš juos. Kas g 
yra tie bolševikai? Jie yra val- 
donai, kurie valdo teroru ir sv 

pagelba savo raudonos gvardi 

"Paimkite, pavyzdžiui!, ka< 
nors ir tokį atsitikimą su manim 
Bolševikai suardė telefonu sys 
temą Maskvoje. Jie nesunaiki 
no svarbiausių linijų, tik sugadi 
no kai-kurias mažesnes dalis. l'< 
to jie pranešė telefonų vartoto 

jams, kad jeigu jie nori, kad ji 
telefonai butų sutaisyti, tai ji< 
turi mžmokėti po 300 rublių. 

"Bolševikiškos telefonų komisi 
jos vyriausiu perdėtiniu lnm 
žmogus, kuris penki, ar dešimt 
metų tam atgal buvo išmestas i; 
darbo musų kompanijoj, už ne 

pataisomą girtuoklystę. Aš pri 
žadėjau elektrikui 30 rublių ir ji' 
pataisė mano telefoną." 

|—————■—p^1———— 

PARYŽIUJE. 
Prancūzaitės dalina gėles (kvietkas) marguojantiems Pa- 

ryžiaus bulvaru Amerikos kareiviams. Amerikonai Europoje 
dėvi minkštas kepuraites, kuomet jie nėra mušiuose. 

Garbes Darbas. 
Ketvirtus metus siaučianti karė, uždeda didelę pareigą 

ant kiekvieno žmogaus. Dar ir prieš įstosiant i karė musų 
kraštui, jau męs turėjome savo pareigas, kad išpildžius 
savo priedermę lik žmonijos. 

Męs gelbėjome priglausdami tuos milijonus nelaimingu, 
kurie buvo išstumti iš savo namu, karės baisenybių užgauti. 
Męs tiek aukavome, kad sušelpus žuvusių kareivių apleistas 
našles ir našltičius. Męs siutėme pagelbą čieloms pro- 
vincijoms, net cieloms tautoms, kenčiančioms skausmus iš 
!>ado savo sunaikintuose kraštuose. Męs siuntėme ambulian- 
sus ir rjengėme lauko ligonbučius del tų tautų sužeistų 
kareivių, kurioms męs tujautėme. Stvo pasistengime Ame- 
rikos Raudanasis Kryžius atliko didelius ir neapvertinamus 
darbus. 

Nuo laiko kuomet uiusii kraštas tapo įtrtuktas karėn, 
kiekvieno /mokaus pareiga pasidaugino, nuo jaunolio iki 
senelio. Ir Raudonojo Kryžiaus organizacijai, kuri išpildo 
:ą. kas yra šventiems aniolams išpildyti skirta, tinka beveik 
;iebežmogaus galei patleiga. 

Nebūt galima pakelti šis darbas, jeigu nebūtų šios 

organizacijos skyrių visuose draugijos sluogssniuose, jeigu 
.urtuoliai ir -paprasti darbininkai nettliktų savo dalies su 

lygiu pasišventimu, jeigu jie ne dirbtų del Raudonojo Kry- 
žiaus su tokiu jau pastovumu palociuose, kaip ir bakūžėse 
kliubuose, taip energingai, kaip ir valgyklose ir fabrikų 
poilsio kambariuose. Vien su šiuom veiklumu, kuriuomi 
induvidualės organizacijos ir departamentai veda viens- 
k i t a. kuriuose visos žmonių klesos vienijasi del bendre 
larbo, galimt Raudonajam Kryžiui nuveikti tą, kas 
iiiu > jo yra reikalaujama. 

Getias šio veik:*no pavyzdys, pagelbsti atlikti savo darbą 
Raudonajam Kryžiui. Nariti įvairių klesų, darbdaviai ir 
larbininkai dirba drauge artimame susidurvine su kits-kitu, 
aip kad atskvros šakos lenktiniauja — tai yra Raudonojo 
Kryžiaus šaka \Vilson ir Kompanija, skerdyklose. 

Męs jau rašėme pirmiaus, keletas mėnesių atgal apie 
mos šakos veiklumo išžiūrą, bet nuo to laiko darbas gero- 
cai paūgėjo ir atnešė didelius atliginimus. Tas tai geriau- 
siai buvo priparodyta paskutinėje rinkliavoje Raudonojo 
kryžiaus naudai, nes \Vilsono firam pridavė $167,963.00 

Apart tos didžiulės sumos, kuri tiek naudos teikia, fir- 
na nuo savęs davė $100,000. Firmos galva. M r. Thomas 
i. \Vilson dari pridėjo prie anų pinigu $5,000 iš savo vpa- 
isko turto, o likusieji buvo suaukauti per darbininkus iš 
isu Suvienytų Valstijų kraštų. Iš rinkliavos pasekmių 

arlp darbininkų įvairiose firmas šakose buvo galima matyti, 
caip darbininkai ragino vienas kitą, kad jų skyrius butų 
eitiems vadu savo puikiomis pasekmėmis. Pavyzdžiui: 

\Vilsoni) ir Kompanijos darbininkai Chicagoj sudėjo 
•>25,200. WiIsono firmos valstijoje Kansas, sudėjo gražią 
uma iš $13.000. Iš Oklahomos aplaikyta kontribucijos 
>3,540; nuo VVilsono darbininkų New Vorke 4,971 ir 
■i 16.000 nuo kitų mažesnių šakų ir VVilsono firmų atstovų. 

Reikia paimt atydon, kad praktiškai. kiekvienas žmogus 
š aukavusių duoda savo dalį ir kitiems humaniškiems ir 
jatrijotiškiems reikalams, ar|ba kitokių budu gelbsti, ne- 

ipsirubežiuojant vien auka, kuri buvo kompanijoje rinkta. 
)aug yra takių, kurie ne vien tik darbininkų rinkliavoms 
lukauja, bet toum pačiu laiku gausiai aukauja ir draugi- 
oms, kliubams renkantiems aukas, prįe kurių jie patįs 
iriguli, (» taipgi duoda rinkliavoms jų kaiminystėje pada- 
lytoms. 

Firmose padarytos rinkliavos, kuriose didis veikimas 
Raudonojo Kryžiaus naudai esti, nepakenkia kitiems gar- 
>ės darbams šiai didžiai organizacijai. Pavyzdžiui: pagel- 
>iniame Raudonojo Kryžiaus 94 numeryje Chicagoje, kuris 
randasi \Yilsono dirbtuvėje, jie smarkiai dirbo pavasaryje 
r vasaros mėnesiuose. Tos pagelbos merginos ir moterjs 
)adarė 20.451 chirurgiskų aprėdnių balandio mėnesyje; 
l4//v gegužyje ir 12,443 birželyje. Nėra abejonės, kad 

"udenyje sis naudingas darbas prasidės su atnaujinta jiega. 

Jeigu tik viena komercijinė įstaiga tiek daug del Rau- 
lonojo Kryžiaus nuveikę, tai galima įsivaizdinti, kad nėra 

: ubežių pasiekimui tokiai tautai, kaip Amerikos tauta, jeigu 
ik žednas iii kiekvienas permatys savo šventą pareigą 

link savo tautos ir atliks savo pareigą pagal savo geriau- 
sios išgalės. 

(Apgarsinimas). 



MUSŲ KARININKAI 
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IŠ KAREIVIŲ LAIŠKŲ. 
Pereitą sąvaitę taj)o oficiališkai 

paskelbta, kad marinierių korpo- 
ralas Alex. Lcniontas, iš Civcro. 
Ui., yra jau antru sykiu sužeistas 
mūšiuose Krancuzojoj. 

Jo brolis pridavė mums keletą 
ji> laiškų, iš kurių /ėmiaus ^įduo- 
dame žingeidesnes ištraukas. 

"Vokiečiai, kurie stovi prieš 
mus, -rašo korp. Lementas lie- 
pos i d.—yra silpnadvasių būrys. 
Jie yra palinkę šaukti "Kamerad!" 
(reiškia, pasiduodam] |>ric pirmo 
amerikonų pasirodymo. Jie pasi- 
due la prie pirmos geresnės pro- 
gos. *** 

"Noriu tau pranešti, kad -j 

savo išėjimui iš ligonbučio aš 

dalyvavau jau keliuose kontr-ata- 
ku<»sc.M 

* * 

Išgelbėjo Seržantą. 
Laiške, rašytame liepos 3 d., 

tas pats korp. Lcmontas rašo: 
'Vakar m?s paėėjrrne pusėtinai 

t oi i į užpakalį nno savo linijų nu- 

sivalyti ir pasimaudyti upėj M... 

Paplaukiodamas, as išgelbėjau gy- 
vastį franeuzui seržantui. I as man 

pavyko padaryti ne visai lengvai. 
nes skęstantis žmogus, kaip žinai, 
gricb;a kur paklitivo. Seržantas, 

žir.-^ma, buvo ta.p dėkingas, kad 
i s mine paskui išbučiavo, prie leo 
m f", amerikonai neesame pripratę 
ir todėl net nesmagu daroii... ** 

* » 

Lietuvys Gauna Kryžių. 
Juozas Dargis, čikagietis, kuri? 

buvo sužeistas mušiuose ir kurio 

žingeidus laiškas iš ligonbučio ne- 

senai buvo tilpęs "Lietuvoje." ta- 

po apdovanotas kariškuoju kry- 
žium už "Pažymėtiną tarnystę." 

Apie tai praneša tas pats Le- 

montas savo lauke, rašytame lie- 

pas 10 d. 
"Tu jau gal girdėjei — rašo 

ji-, savo broliui. — kad Juozai 
[Dargis] tapo apdovanotas "Pa- 

žymėtinos Tarnytos Kryžium" ir, 
trkok man, jis to užsitarnavo. §ta; 
kaip apie ij buvo n>ficiališkai vy- 
riausybės pažymėta, suieikfcuit jam 
ir inčta kryžių: 

'Korporalas Juozas A. Dar gis 
f ir trįs kiti) — Marinieriai. 
Šitie keturi vyrai buvo pasižy- 
mėję atake ant priešo kulkasvai- 
dž.iu pozicijų gifaitėj Br.«is ue 

P.elleau birželio 6 ir S <ld. w>t£ 
m.; jie buvo pirmiausi savo 

kompanijoj per visą laiką ir 

pasirodė tokiu atsižyr įėjimu, 
kad jie buvo pavyzdžiu visiems 
kitiems savo komandose." 

Sužeistas laike didžio ofensyvo. 
"Pranešu tau — rašo Alex. Įs- 

tumtas paskutiniame savo laiške 

liepcs 22 d., kad — aš tapau su- 

žeistas antrą dien, prasidėjus di- 
džiam franko-amerikontškam ofen- 

syvui [Ofensyvas, apie kurj kal- 
bama, yra <Par ir <labar einantis 

ofensyvas. Jis prasidėjo liepos 18 
d. Laiško autorius buvo čia sužeis- 
tas jau antru sykiu). Siuo sykiu 
aš tapau per šautas kairiojoj ran- 

koj keliose vietose iš kulkasvai- 

džių. Žaizda yra' lengva, l>et ji 
išlaikys mane ligonbutyj mažiau- 
siai mėnesį. 

"Pirm negu mane sužeidė, aš 

apėjau Keiti atakan ("over the 
tris sykius ir trečiu sykiu 

kul'ka mane "pagavo." Per dvi 
•dieni pirm to nięs mušėmės su vo- 

kiečiais ir tikėk man, brolau: vo- 

kir'.iai bėgo net truputj greičfau 
negu męs galėjom juos pavyti. 
Jie paliko paskui save beveik vi<r 

savo amuniciją, kanuoles, savr 

sužeistuosius ir didelj skaitlių be 

laisvių. Tas jau gali ta.t parodyti, 
kaip labai skubu jiems buvo pa- 

bėgti" 
* + 

Rašykit kareiviams laiškus. 

Nepamirškit savo draugu 
kareivių, rašykit jiems taukiaus 

laiškų. Didelį smagumą jiem 
tuomi suteiksit. Vienas kareivis, 

rašydamas savo broliui laišką, ra- 

šo šitaip: 
"Tavo laiškas, ra.svtps gegužio 

jo d. buvo puikus. Rašyk ir dau- 

giau* ir nepamiršk šito savo gero 
darbo, nes čia męs laiško labiaus 
lauktame negu algos išmokėjimo 
dienos." 

* * 

Kun. Jonaitis Francuzijoj. 
Ateina žinia, kad Leitenantas- 

kapelionas kun. J. Jonaitis, buvusis 

pirmiaus klebonu lietuviu parapi- 

jos So. Omahoj, j a u yra pasiekęs' 
Francuzij&s. I 

* * 

U. 
"KAD MĘS JIEMS DUODAM, 

TAI NET AKIS UŽSIĖMĘ 
DUMiA 

J. Ambrozcviči;*- yra artileris- 
tas Franouzijoj. Prie Dėdės Šamo 
ikanuoliu stovėdamas, jis siykiu 
su kitais nemažai ''davė pipiru" 
vokiečiu !;r' ui. Fricas laikė-laikė 
ir neišlaikė: įh> dviejų dienų jis, 
kaip tas šilkas, negalėdamas at- 

laikyti prieš amerikonus, paleido 
ga*/ą. Ir musų Ambrozevičius juo- 
mi u/siiiuf. Ifino, bet nepaaisant 
to l'iivas gavo tiek, kad "net akis 
užsiėmęs jis bėgo," o Ambraze- 
vičitus jau ir vėl yra "redy" duoti 
Fricui daugiaus pipirų iš ger^s 
amerikoniškos ktonuolėls. 

Apie tai pats Ambrazevičius 
aprašinėja savo kiiške. rašytam 
savo dėdei p. incui Av* roževi- 
čiui \ewarke, X. J. Laiškas ra- 

šytas liepos '» d. ir žingeidesnės 
jo dalis sikaimba sekančiai: 

"Kiek f.«fiko buvau gazu užgau- 
tas — rašo J. Ambrazevičius 
bet nelabai ir jau vėl važiuoju Į 
mušiu frontą, kur vėl atsilyginsiu 
su vokiečiu — iškelsim męs jam 
tokią muziką savo kanuolėmis, kad 
Fricas šoks, net miela bus žiūrėti... 

"Dabar eina kitaip pas mus 

negu pirma. 'Kaip atsimenu, kiek 
laikp atgal, Amerika turėjo ant 

mūšio lauko mažai kareiviu ir 
mažai kanuolių. Bet dabar visai 
kas kita. Kuomet prasideda mušu 

kanuolių "koncertas," tai jie net 

akis užsiėmę 'bėga. 
"Vieną syk du vokiečiai atėjo 

jAis mus ir patįs pasidavė. Vis 
tiek. sako. gausim užmušt, męs. 
sako. iki šiolei buvome ant Mas- 
koliaus fronto ir kiek męs esame 

buvę šit6j karėj, tai d^r tokios 
kanuolių ugnies, kaip amerikoniška, 
neesame, sako, mėginę ir neesame 

tekio trenksmo girdėję, kaip kad 
męs. amerikonai, jiem ištaijk/.n. 

"Tada, kaip aš buvau gazu už- 

gautas. tai jie per tris dienas mė- 

gino mus iš vietos išmušti, bet 
nieko padaryti negalėjo. Tik ket- 
virtą dieną vėjas persimainė ir 

paputė iš jų pusės, tai jie — tie 
šeškai — paleido mums savo nuo- 

dingo ^azo. l'žgavo kelis iš mū- 

siškių, bet męs vis vien iš vietos 

nepasitraukėm. l'cr tą laiką tnęs 
jiems daug kanuolių išdaužėm. 

"Aš, gazo užtiuodintas. neišlai- 
kiau iki įšalui, — mane paėmė 
ligonbutin, bet mano draugai pa- 
siliko ir varė darbą pirmyn. 

Turi Puikiausią Priežiūrą. 
"Nuvežė mane ligonbutin. Kad 

amista žinotum, koks geras juose 
^laikymas mūsų sužeistiems boi- 
uns. Koks čystumas, koks pri- 
orėj imas. koks daktarų prida- 

bojimas. 
"Išsyk nuvežė mane į francuzų 

ligonbtitį, kur vienok neilgai teko 
huti. Pažiurėtut, koks tų francužų 
gerumas. Daug amerikoniškų 
•'nursių" padeda francuzų ligonbu- 
ciuose o kokios jos smarkios: 
francuziškai kalbėti išmokę, kad 
net miela pažiūrėt ant jų. 

"Kuomet buvau francuzų ligon- 
butyj. tai kasdien ateidavo Ame- 

rikoniškos "n ursės" ir atnešdavo 
mums ko t!<k męs norėdavom. Čia 
męs buvome trįs amerikonai ir 

n .is puikiai prižiūrėdavo. Po tri- 

jų dienų mus pervežė j ameriko- 

nišku ligonbuti. Ki. pažiurėtut jųs, 
kiek čia Amerika turi ligonbučių 
pristačiusi—ir vis naujai .pastaty- 
ti, daktarų turi jvailes, nieko 
netrūksta, viskas kuopuikiausiai 
;titaisyta ir sužeistiems priežiūra 
vra tokia, kad ir tikra tavo mo- 

t;m jreriaus tave neprižiūrėtų. 
''Teko but ir Paryžiuje. Gražus 

miestas. Teko matyti ir įvairiu- 
paminklus iš N'apoleono laikų 
Žiūrėdamas, pamislijau sau: k?/ 

jis. tas didis kareivis Napoleonas 
dabar atsikeltų ir pamatytų, ką 
priešai daro jo žemėj, tai ką jis 
■dabar padarytų ?" 

NURODYMAI, KURIŲ REIK 

PRISILAIKYTI SIUNČIANT 
PINIGUS, LAIŠKUS ARBA 

SIUNTINIUS KARĖS BELAI- 
SVIAMS Į VOKIETIJĄ 

ARBA AUSTRIJĄ. 
PININGAI, i. Siųsk bankos 

čekį arba monev orderi ant tokios 
sumos, kiek nori pinigų siųsti, ku- 

ris turi buti išmokamas Amerikos 
Raudonam jam Kryžiui, pasiun- 
ėiani, Burcau <*f Prisoners' Re- 

lief, Amcricau Re'l Cross, Wahs- 
ington D. C. 

2, Užrašyk belaisvio pilną vardą 
ir adresą, taipgi savo, kaipo siun- 

tėjo vardą ir adre.ą. 
(Reikta neužmirš kad Ame- 

rikos Raudonasis Kryžius neprisi- 
ima jokios atsakomybės už siun- 
čiamus pinigus). 

LAIŠKAI: Laiškus reikia ad- 
resuoti sulyg žemiaus paduotais 
nurodymais ir tokie laiškai turi 
buti siunčiami tiesiai karės belais- 
viams, o ne j Raudonąjį Kryžių. 

i. Ant viršaus konvcrto užrašyk 
belaisvio vardą, o jei toks belais- 
vis yra kareiviu, tai paduok ir 

jo titulą ir skyrių, kuriame jisai 
priklauso, šiaip: "Privatc Jonh 
Sabutis, i-st Infautry," ir jx> be- 

Jaisvio vardu užrašyk "American 
Prisoner of War." 

2. Paskui užrašyk vardą ir sto- 

v 'clos (prison camp) vardą., bet 

prieš tokį vardą nepamiršk užra- 

šyti žodį "KriegsgefatigcnCTilaper," 
kas vokiškai reiškia "Karės Belais- 
vio lageris." 

3. Kamputyje, po dešinei, kut 

•įprastai lipinama markė, užra- 

šyk šinos žodžius: "Prisoner or 

VVar mail — No Postage — Via 
Ne\v York." 

j. (ii iš kitos pusės konverto už- 

rašyk savo, kaipo siuntėjo, pilną 
vardą ir adresą. 

5. Rašant nerašyk nieko apie 
k'arę, nei jokius valdžios reikalus. 

Pavyzdis, Kaip Konvertus 
Adresuoti. 

.... Viršutinė paisė: 
Prisonpr of War Mai' 

No Postage 
Via Nev York 

(Private) Jona« Sabutis*. 

American Prisoner of War, 

Kriegsgefangenenlager (KenipoB var- 

das ) 

Provincija 

Germany (arba Austria) 

Antra pusė konverto užrašyk nuo 

ko siųsta. 
From Mr. joseph Sabutis, 

Cblcago ,111. 

I'/.adresavęs šitaip laišką ir be 
k rasos markės, įmesk laišką į 
krasos dėžutę. 

SIUNTINIAI: Nežiūrint to, kad 

Amerikos Raud^iasis Knyžius 
siuntinėja karės belaisviams mais- 
to ir drtibužių, kaip ir kitokiu reik- 
menų, žmonės, kurie nori, gali 
savo giminėms bei pažįstamiems 
(belaisviams) siųsti kas patinka, 
jeigu tokie siuntėjai prisilaikys 
sekančių nurodymų- 

Siuntinius iš Amerikos galima 
siųsti tiktai Amerikcs belais- 
viams. 

Ypatos, norinčios ką siųsti 
Ailiantų belaisviams, gali tam tiks- 
lui p'asiųsti pinigų į Prisoners' 
Burcau, American Keti Cross, ku- 
ri draugija pasistengs Euro- 

poje nupirkti įvardytus dalykus 
ir juos pristatyti tam belaisviui, 
kuriam dalykai skiriami. Tiktai 
čion paminėtus daiktus galima 
siųsti Amerikos belaisviams: Juos- 
tų (bet ne odinių), visokių šepe- 
čiu dantims, drabužiams ir t. t.. 

guzikų, saldainių (kietų), cigarų, 
eiga retų, :ukas, džiūvėsių ar bis- 
kvitu, pirštinių (bet ne skurinių). 
skepetaičių, kišeninių peiliukų, ada- 

tų ir siūlų, paišelių, pluksnų. .--.pil- 
kučių, pypkių, skustuvų (safety 
razors), skutimuisi muilo, proškų 
art>a tepalo (creain), kaklaraiščių, 
marškinių, čeverikams šniūrų (bet 
ne iš skuros), tabako kramtymui 
arba rukymui, mui'lo prausimuisi, 
pančiakų, svetarių, dantims proš- 
kų ar'Ja šveistalo, abrusų, apatinių 
drabužių, fotografijų, senų ira- 

gazinų, kurie buvo išleisti dar 

prieš karę. Toks siuntinys neturi 
sverti daugiau, kaip n (vienolyką) 
svarų. 

Į mėnesį laiko galima siųsti tik- 
tai po vieną siuntini. 

Siuntinius reikia gerai suvynio- ( 
ti, geriausiai j dvilinką popienj.' 

Siuntinius reikia lygiai taip 
adresuoti, kaip laiškus ir kartu 

prie adreso užrašyti siuntėjo gi-1 
mmystę, kaip tai — "motina." 
"sesuo," ir t. t. 

Nesiųskite jokių siuntinių Rau- 

donatnjam 'Kryžiui. Visi siuntiniai 
turi buti atsakančiai uifadiresuoti 
ir išsitęsti tiesiai karės belaisviui, j 

LIETUVIŲ AUKOS 
ANT LAISVĖS AUKURO. 

Oficialiuose valdžios praneši- 
muose, išleistuose Amerikos Ka- 
rės Departamento YYashingtone 
randame sekančias lietuviškas 
pravardes paskelbta/: | 

Patėmijimas. 1 maine tik 
tas pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Todėl 
yra svarbu, kad lietuviai pasto- 
janti j kariumenę, pasiduotu sa- 

vo tikrai skambančiomis lietu- 
viškomis pravardėmis. Tie, ku- 
rie pasiduoda kariumenėj, arba 
laike registracijos savo pravar- 
des su "ski." arfa a su "wicz,' 
ant palo, yra panašus j lenkus 
ir ju m v s negalime nuo lenki; 
atskirti; todėl tankiausiai tokių 
ir nepaduodame. Lietuviai pri- 
valo savo pravardes 'laike užsi- 

registravimo, arba jau ir kariu- 

menėj paduoti vieton "ski" — 

"skas," vieton "uicz"—'vičius." 

pavyzdžiui: vieton "Rutkmvski" 

privalo paduoti "Rutkauskas," 
vieton " jace\vicz"—"Jacevičius.'" 
Tuomet bus lengva jnu pažinti. 

K u g p j u č i o 10 d. su rašuose 
paskelbta: 

William Rykus iš Brooklvn, 
N. V.—užmuštas mušvj. 

Steve Delickas iš Pittsburgo, 
Pa.—sužeistas sunkiai. 

Antanas Maleskas (Maliaus- 
.<as?) iš Duluth, Minn.—dingv* 
laike mūšio. 

Jonis Jacevičius, korporalas, iš 
Woodland, Pa.—užmuštas mū- 

šy j- 
Antanas Urbon(as) iš Peru, 

111.—dingas laike mūšio. 
Povylas Gaižumas iš CJinton. 

lnd.—dingvs laike mūšio. 
Petras Gumbis iš Chicago, 111. 

—<lingvs laike mūšio. 
Aleksandra Udin(as) iš l)e- 

troit, Mich.—dingęs laike mūšio. 
Jonas Urbon(as) iš Su. Bar- 

rc, Mass.—užmuštas laike mūšio. 
Pranas Zitaitis iš Haltimore, 

M d.-—užmuštas laike mūšio. 

Rugpjučio 13 d. surašuo- 
S<: 

Kastas Almanavičius iš Chica- 
go, 111.—užmuštas mūšyje. 

P a t ė mi i j i m a s:— Iš tarpo 

tų, kurie yra garsinami. kaipo 
"dingę laike maišio," paprastai 
daugiausiai "būva pakliuvusiu ne- 

laisvėn. 

Žinios iš Lietuvos. 
".Vilijoji Lietuva," organas Lie- 

tuviu Socialistų-Liaudiniiikų par- 
tijos, paduoda keletą ištraukų iš 
laiškų, kuriuos ji gavo iš jvairių 
vietų Lietuvos parubežiuosc — i'š 
Režicos, Pskovo, Minsko. 

[Beje, "Naujoji Lietuva" skel- 
bia. kad šis jos numeris, išleistas 
balandžio 14 d. k>i8 m. Petrogra- 
de, busiąs paskutinis ir ji daugiau 
neišeidiriGs delei stokos kapitaJo 
jos leidimui]. 

"Naujos Lietuvos" tonas yra 
beveik bolševikiškas — smarkus, 
labai smarkus — prieš "lietuvių 
buržuaziją" ir ui padarymą Lie- 

tuvoj revoliucijos — tokios, kaip 
I Rusijoj. 

Viršpaminėtuose "Naujos Lie- 
tuvos" vienminčio laiškuose ran- 

dame šiokių-tokių finelių apie tai, 
kaip ir kokiomis išlygomis lietu- 
viai gali grįžti iš Rusijos j Lietuvį. 

Iš jų matyt, kad vokiečiai ne- 

nori (lai/ar visų Lietuvon Įleisti. 
Išrc.'lo, kad ir patjs lietuviai ne, 
nori. kad Lietuvon šiuo laiku grj? i 

tų smarkus lietuviai-bolševika , 

Priežasčių tam nenurodama, bet 

aišku, kad lietuviai bolševikai yra 
nepageidaujami tuo tarpu todėl,! 
kad jie norėtų ir Lietuvoj pada- 
ryti tokią pat "revoliuciją," kokią' 
padarė Rusijoj. Vokiečiai, beabe- 
jonės, bijosi kad bolševikiškas ju- 
dėjimas nepersimestų Vokietijon, 
o Lietuvos lietuviai vėl bijosi 
anarchijos savo šalyj. Todėl Lie- 
tuvon įleidžiama tik su tam tik- 
rais pasais, t. y. paliudijimais. 
Tas bolševikams ir jų pritarėjam? 
patikti, žinoma, negali, kas ma- 

tyt ir iš žemi aus paduotų ištraukų 
iš laiškų, tilpusių "Naujojoj Lie- 
tuvoj." 

* * 

IŠ UŽIMTŲ KRAŠTŲ. 
Riežica, 31 kovo iųi8 m. 

Kada Tremtiniai Galės Grįžti? 
Šiomis dienomis buvo atvykę? 

Riežicon iš Vilniaus Centro Komi- 
teto įgaliotinis Bagdonas (studen- 
tas) tremtinių reikalais. Mane 

užklaustas, kuomet bus gražinami 
tremtiniai iš Rusijos — atsakė: 
tik po visuotinos taiko. 

Vokiečių vaklživt b'josi, kole 

"SUTVARKYS" Lietuvą. jsileist; 
"socialistų" (kabese), o apie in- 

ternacionalistus nėra nė kalbo 
Nors tiesą tariant, jisai saiko, it 

męs bijomSs bolševizmo-internac'- 
or.alizmo, nes dabar, pirdi. mę.c 
da nesusitvarkę ir užtenka šiokios- 
tokios agitacijos, ka-j> žmonės b" 
atodairos puls j internacionalistų 
erlėbį. Todėl "męs" "jų" nejsilei- 
sime. 

Paskui aš užklaisiau: 
tip tai. jus sakote, kad bfaisi 

inteligentija stoka ir jų į.enoritc... 
Męs, — atšovė—paduo imr 

v--<ki'*čiy valdžiai surašą žmonų, 
kurie tuojaus turi buti sugrąžinti 
Lietuvon. 

Tai taip. 
Jeigu kas norite, galite atvažiuo- 

ti: paskui iš Riežicos galima pra- 
sprukti Lietuvon. Iš Riežicos rei- 

kia paduoti prašymą komendantui, 
kad įleistų įvažiuoti Lljtuvon —, 

tai jVrasilęs 2—3 savaites: kol pa- 
daro "užklausimą," ar "tok*;" ir 

"toksi" yra gyvenęs toje v kitoj e, 

kur prašosi. 

Politinis Lietuvos Stovis. 

Hcto aš to atstovo klausiu: kaip 
jus sugyvenate su Biržiška, Kai- 
riu, Vileišiu ir kt.? 

[Biržiška, Kairys yra socialistai, 
likusie Vilniuje ir nariai Lietuves 
Tarybos. R e d. j. 

— Męs su jais tabai gerai su- 

gyvename. nes tai puikus žmonės 
ir kas svarbiausia, SUKALBAMI. 

Tai tokios tokialės. 

Siunčiu "Dabarties" (kitų laik- 
raščiu nėra) No. Nu. 37 ir 38. Ko- 
vo .23 Lietuvai suteikta malonė 
— "nepriklausomybė." Tos neri- 
klausonivbės melsti važiavo (imu 
iš "Dziennik \\ ilenski" N'o. 71. ku- 
ris ima iš "Lietuvos Aklo") Tau- 
tos Tarytos pirmininkas A. Smc- 
'ona, d-ras filologijos Jurgis Šau- 
ys, kun. J. Staugaitis ir advok. 

Jonas Vileišis. Už tą suteiktą ma- 

lonę "Dabartis" sako. kad lietuviai 
turi "pasiklonioti"' \~iliui. ("Da- 
bartis" yra vokiečių valdžios lei- 
džiamas lietuvių kalboje laikraš- 
tis]. 

Susižinojimas su Vilnium. 

Minskas, koto u 1918 m. 

Ryto metu vėla žmonių būrelis 
traukia Rusijoii — gera proga 
tau kelis ž^idžiu^ tarti. Vokiečiai 

jau palengva viską imą į savo 

rankas. Lietuvon uždraudė važiuo- 
ti. Norinčius sprukti per "okopus" 
šaudo, bet vistiek visokiais budais 
žmonių slenka tenais. Skaitau vo- 

kiečių dienraščius. Vis daugiau 
ir daugiau randu žinių apie lietu- 
vius. Pcrr;į straipsnių dedu čia 
tau, vieną vokiečių, antrą lenkų 
kalba. Rašo buk lietuviai patys 
supranta, kad dar nesubrendo... 
oric savito gyvenimo ir lygiai to 

nenori ir netrokšta. Apskritai 
matyti, kad tenais gyvenimas ne- 

visai apmiręs. Darau daug p'asiati- 
igų uamegsti ryšių su Lietuva, bet 
ligišiol vis nepavyksta. Bandysiu 
per vokiečių kareivius, ra m ši^ 
vas ir išeis. 

Aš dabar darbuojuosi vietos rė- 

dybos savivaldoj. Kol !cas vokie- 
čiai dar neišvaikė. Šaukiame gudų 
krašto visų savivaldų įgaliotinių 
susivažiavimą, kuris sprę; gudų 
Steigiamojo Susirinkamo šaukimą. 
Kas išeis — nežinia. V okiečiai dar 

atsakymo nedavė. Gudai jau s«i 

Vilnium, regis, ryšių turės, fik 

1>er Ukrajiną. 
Tc/lima kelionė. 

Vokiečių Darbai. 

Be e vokiečiai .uždraudė daryt' 
susirinkimus. bausdami 5 metais 
katorgos ar mirtimi. Lig šiol par- 
tijos darė susirinkimus, dabar, 
žinoma, galas. Tr partijų veikimas 

! turės apmirti. 
Vietos laikraščiai jau vokiečiu 

cenzūruojami. 

■- ^atnaunrar ",w r—--—~t .... .^. — 

Minskas, 27 kovo lųi8 m.| 
Bendras Stovis. 

Kasi nusistebėsi, kad ir dabar 
mano laišką gausi dar ne ii Lie- 
tuvos, ypač žinai, kad tiek d. ug 
turiu noro pasiekti Lietuvą. Dėl- 
to visgi matai, vokiečiai ir nūdien 
da neleidžia. Datig žmonių pėsčio- 
mis net savo gūžtas paniekė, bet 
dėlto iš namų juos vėla čia su- 

grąžino. 'Lygiai ir jokiu ryšių su 

Lietuva negalima užmegsti, net 

laikraščiu gauti. Čia sėdėti 'begalo 
ilgpu, nuobodu. Jau .Minskan vo- 

kiečiai atsiuntė savo "policmonu," 
laikai lygiai toki, koki ir N'ikalo- 
jaus II buvo. Tik dar reikia pri- 
durti, kad ką tik galima iš žino 
nnj ainiui, viską atima ir veža 

Vokietijon. N'et žmones ir tuo^ 

rekvizuoja ir gabena darbuosna. 
Kareivai vokiečiai plėšia, vagia 
ir tuč tuoj čia parduoda, net 

arklius. Valsčiuose dvarininkai 
paskirti viršaičiais, teisėjais ir ki- 
tais "cinais." ]sivaizdink, k*as da- 
bar kaime dedasi, ypač žemę pa- 
dalinus. ką dabar dvarininkai daro 
su ūkininkais?! Och, nelinksmos 
naujienos! Nejauku! 

Kas rusų žemėj girdėt, čia nie- 
ko nežinome, nes jokiu žinių ne- 

gauname. Vien tik vokiečių žinio- 
mis mintame. 

Pinigų Minske nėra. algų niekas| 
l niekam nemoka, sunku ir gvventiJ 
Mėsos svaras jau G ru!)., duonom 
— 2 rub.t cukraus — 6 i*ub., ke- 
rosiįvt suvisu nėra, muitas ir iš- 

nyko. Sunku jsivaizdinti, kas bus 
už mėnesio, antro. Cia daugybė 
yra bedarbių, o darl>o jokio. Trem- 
tinių csiir.as <!ar baisesnis, pinigų 
nėra, produktu irgi. Jau ligos 
siaučia. 

Tik k;{ gauti vokiečių laikraš- 
čini praneša, kad šiomis dieno uis 
V ilhelmas Lietuva paskelbė .vita. 

Pskovas. 27 kovo 1918 m. 

Tebesėdžiu, kad juos velniai. 
Pskove (veik visas mėnuo. Red.). 
Kas Lietuvoj dedasi — žinome 
tik iš vokiečių laikraščių. Apie j 
Rusijii žinome dar mažiau, (ii apie 
.lietuvių veikimu nič nieko. Vietos 
kunigai pirmieivius keikia išsijuo- 
sę. 

| Kam bloga Ku.sijoį ir kas turi 
šiek tiek pinigų — patariu va- 

žiuoti Pskovan. Cia nors sunku, 
bet vis lengviau guventi ir grei- 
čiau namo sugrįžšime. Kas ten 

laukia — galas žino... 
Kai matome, neperkoki'ausios 

ateina žinios. Mskas netaip yra. 
kai tikėjomės, taikai įvykus, bus. 
Gal ir data r butų buvę kitaip, 
bet toji "taika" tremtinių grįžimo 
reikalą nutylėjo. O nutylėjo są- 
moningai. Vokiečiai nenori. k'a<! 
visi grįžtume Lietuvon, j V ilhel- 
mo panosę. Ir gal teisingas yra 

tojo iš Vilniaus atvažiavusio Rie- 
žicon atstovo sakymas: grįžsime 
"tik p*.- visuotinos taikos." Dabar 
iie įsileidžia tik tuos, kuriems 
duoda "čystatos" pasą. Iš Psk- vo 

gavome von Stangeu'o įsakymą 
(paskelbtą kovo 2() m., kurį 
visą dcl vietos stokos negalime 
spausdinti. Iš jo išimame tik šia: 
vietas: "i) visi tremtiniai iš rytu 
Jcrastų mio užimtųjų vokiečių l:a- 
riumenės vietų ( vadinasi iš Rusijos 
—-Red), turi lig 5 Balandžio sug- 
rįžti į gimtinę, jei jų aiesulaiko 
svarbios priežastys...; j) tremtiniai 
iš vietų užimtų vokiečių, kariutnenės 
po vasario 18, 1918 m. (tai yra: 
iš Kurso, dalies Latvijos ir kitur 
— Reti.), gali visuomet grįžti j 
gimtinę. Tuo tikslu jie privalo 
kreiptis j tani tikrus tremtini" 
komitetus it? tiems kraštams pri 
gulėjimo patikrinimui... : 3) trem- 
tiniams iš vietų, esančių vakaruose 

nuo kraštų užimtų vokiečių kariu- 
menč6 po vasario :8 t()i8 m. (to- 
kia yra Lietuva — Red.), leidžia- 
ma paduoti į tam tikrus komitetus 

pranešimus (zajavleniia). kad jie 
nori grįžti į gimtinę. Tremtinių 
komitetai šituos pranešimus įduo- 
da kas savaitė šeštadienio vaka- 

rais Pskovo paspartų skvtiui. Pas- 

portų skyrius išgaus iš vyriausio- 
jo armijos vado leidinius. Paspor- 
tų skyrius duos komitetams pa- 

duotų pranešimų gautus rezulta- 
tu 8. 

T&igi, leidžiama paduoti, ir ką 
norės vyriausias vadas, tą įsileis. 
O jis vienas visu nepažįsta. Jani 
dėlto padeda košti mušu buržujai" 
— r.nšc "Naujoji Lietuva." 

Matome, laisvo grįžimo nėra. 

Visi grįžti negalime. Grįžta tik 
kai-kurie, kuriuos sužino, kad jie 
"ištikimi" ir nepavojingi. Dėlto. 

! ĮJg_ 1 —1.. * 

ktes negalime del pinigų stokos 
laukti tų "teiravimųsi," kas nesi- 

jaučiame, kad per koštuvą išlįsi- 
me — dar pakęskime. Gi kas turi 
ir skatiko ir dedasi "neįtartu'* 
gali grįžti, nors nežinia, kas bus 
Lietuvoje. Gal ten vers stoti į 
vokiečių kariunienę, gal reiks ei- 
ti darbų 

VILNIUJE. 
Žemiau tilpusias žinios yra pa- 

imtus iš "Lietuvos Aido" išėju- 
sio \ iiniuje pabaigoj gegužės mėn. 
šių metų. 

R c d a k c j a. 

Lietuvių Komiteto posėdis. 
Siaurės fronto Lietuvių Centro 
Komiteto įgaliotinis atvažiavo 
Vilniun ir L. Komiteto posėdyje 
pranešė apie komitetų darbus. 
Ištikus reikalui Rezeknės (Rc- 
zicos) komiteto skyrius dabar 
jau likviduotas. Vilniaus Liet. 
Centro Komitetas kooptavo kun. 
Juozą Tumą. 

Kun. J. Tumo paskaita. (legu- 
žt-s m. 2() d., sekmadieni, Vilniaus 
Lietuvių Katalikų "Blaivybės" 
dr-ja rengia paskaitą sa\<> sa- 

lėje [iv. Mikalojaus g: t. 8 
num.) : sugrįžęs Lietuvon, J. Tu- 
mas skaitys apie "Europiečių 
kulturos mielumus.'* Pradžia ly- 
giai 6 va. vakarą. 

"Šeinų"' panaikinimas. Kaip 
tenka patirti, prieš iškilmes bu- 
sią panaikinti "šeinai" (leidimai), 
be kuriu dabar niekur neSuvo 
galima eiti. Rusią galima liuosai 
keltis iš apskričio apskritin. 

Yra žinia, kad iškilmėms vyk- 
stant, kai kuriems nusikaltėliams 
busiančios dovanotos bausmes. 

[ Kalbamos čia "iškilmės" yra 
iš priežasties apskelbimo taip va- 

dinamas "Lietuvos neprigulmy- 
bės"]. 

Lietuvos Tarybos įgaliotinis 
išvažiavo Rusijon Gegužės 17 
d. iš Vilniaus išvažiavo Rusijon 
(•Maskvon) C. Landsbergis. 
Sis Lietuvių Tarybos įgalioti- 
nis rūpinsis visų Rusijos lietuvių 
šelpimo ir švietimo organizacijų, 
moksleivių ir tremtinių — pa- 
bėgėlių gražinimu Lietuvon ir 
tais reikalais atstovaus L. Tary- 
bą prieš rusus, vokiečius ir kitus 
valdžias. Prieš išvažiuosiant C. 
Landsbergis ta rysi s su "Tremt. 
ir bcl. grąžinimo koni." ir L. 

Tarybos prezidiumu dcl jojo 
darbo Rusijoje. 

Vilniaus pravoslavų arkivys- 
kupas Tichonas grįžtąs iš Ru- 
sijos Vilniun. Drauge su juomi 
grįžtą ir 6 jerotnotiachai (kuni- 
gai vienuoliai). Išpradžios arki- 
vyskupas apsigyvensiąs Tritio- 
polyje. Kol kas arkivyskupai su 

savo palydo*, lis sėdi Kauno ka- 
rantinoje. 

Iš Helsinky per Liepojy atva- 
žiavo Vilniun jurininkų inžinie- 
rius Petras Petronis su visa šei- 

myna. Karės mediku akademijos 
studentas Kazys Graužinis ir 
dvi jo seseri ūkio kursų studen- 
tės Alena ir Emilija. 

Del Tremtinių grąžinimo. Lie- 
tuvos Tarybos "Tremtiniu ir be- 
laisviu grąžinimo komisija" rei- 
kalavo vokiečių valdžios, kad 
pabėgėliu grąžinimui paskubinti 
svarbesniuose pabėgėlių susitel- 
kimo (punktuose vietiniams lie- 
tuviu komitetams butų leista 
paimti kai kurios sritys. \ nkic- 
čių valdžia ligi šiol sutikusi tik 
Minsko komitetui, jo pirmininke 
p. Mičiulio psmenyje prisidėti 
prie pabėgėlių grąžinimo pasku- 
oiniino, "Komisija," atsižvelg- 
dama j si'nkų grįžtančių jų pa- 
dėjimą karantinose, reikalavo vo- 

kiečių valdžios, kad jinai leistų 
sudaryti vietose tam tikras ko- 
tnisijėles, kurių nariai lankytų 
pabėgėlius ir reikale juos šelptų. 
Valdžia pasižadėjo tų komisijė- 
lių sudatiymui nedaryti jokių 
trukdymų. I»c to, "komisija" su- 

žinojo. kiek lietuvių vra kai ku- 

rutose hogeriuose: Šiauliuose 
3216 lietiniu. Panevėžyje — 335. 
Rokiškyje— 500. Utenoje 6:8. 

Pabradėje — 109, Kaune — 5^7. 
Volkovyske (Gardino gub.) 

MOKRKLOS LIETUVOJ 
Kvietkiai (Rokiškio apskr. i. 

Kvietkių miestelis, stovėdamas aut 

upės kranto, puikiai atrodo ir ne 

vieno praeivo širdį prie savęs 
traukte traukia. Labiausiai mies- 



telį puošia puiki muro mokykla.! 
nes šioje apelinkėje niekur tokio! 
puikaus namo nėra; bet pažvelgus! 
j mrkyklą, jos stovis išrodo labai J 
apgailėtinas: langai išlaužyti; spy- 
nos išplėšytos viskas išdraskyta. 
Hci kn's čia kaltas? Karė galima 
s '<yti ir karė, bet ir nemažai 

pr.čiu ž'noniii apsileidimas, l'rieš 
karę mokytojavo čia nu «!;ytojas 
lietuvis J. Slavinskas, kuris karei 
n i'ju>, pal>ėgo i Rusiją, l'/ėmu? 
intisu kraštą vokiečiams p. Vilei- 
šio rupesniu mokykla buvo vėį 
atidaryta, bet metus pagyvenus'! 
vėl užsidarė, nes ne buvo #J<am 
mokyti. Taip męs išbuvome dvė- 

ji's metus be mokyklos. Bet š. m 

balandžio ii (l. susilaukėme ga- 
lop mokyklos, kurion jau Įsirašė 
5J vaiku. 

Aguonis (Mariatnpolės ap- 
skr.). Ir šifas kampelis nors kartn 
susilaukė lietuviu mokyklos, ku- 

rioje mokytojauja lietuvis moky- 
tojas, baigęs Mariatnpolės mokiy- 
tojii kursite, S. Luobikis. Uolu? 

mūsų mokytojas rūpinasi taip-gi 
įsteigti ir vakarinius suaugusiems, 
kursus. 

Akmenynai (Mariampolės ap- 
skr.). Akmenynuose yra naujai 
jstcrtft-'i. lietuviu mokykla, kurioje 
mokytojauju, tatgęs Mariampolė? 
iv k v tojų kursus, A. Papečkjrs. 
Rūpinamasi įsteigti vakariniai 
kursai. 

Juodeliai (Mariamipilės ap- 

skr.). Čia ūkininkai džiaugiasi 
susilaukę savo kaime lietuvių mo- 

kyklos ir tikro lietuvio mokytojo. 
Ciprijf no Paulionio, iš kurio ti- 
kimasi geru vaisių, 

Gražiškiai (N'aumiesčio ap- 

:kr.). Nuo pereitojo rudenio tu- 

rime čia lietuvių liaudies mokyklą, 
kurioje dirba A. Kriaučiunas. 
Tik gaila, kad nw>kykk>s hutas 

periražas. P. Kriaučiunas įsteigė 
čia ir vakarinius suaugusiems kur- 
sus. l.et kmonės mažai jais nau- 

dojasi mat, jaunimas čia ne 

perdaur tesusipratęs. 

Masi.ikai. Ilalanclžio m. 15 d. 

Oi a buvo atidaryti vakariniai su- 

augusiems kursai. Pamokos skai- 
tomo., apie tikybą, istoriją, gen- 

grafiją, aritmetiką, dailiaraštj. 
dainavimą ir t. t. 

LIETUVA IR SAKSONIJA. 
Vokiečių laikraštis "Leipziger 

N'euesten N'achrichten" rašo, kad 

Lietuvos busimasis likimas j&u 
greitu laiku busiąs galutinai nu- 

le litas. Hercogo von Uruch kandi- 
datūra j I :etuvos vadovus nebe- 
tenkanti jau sau tvirto pama- 
to. Žymiai tvirtesnio pamato gau- 

nąs sumanomas s u j u g t i stip- 
riais ryšiais L i c >t u v % su 

S a k s o n i j a. Daugelis Vokie- 
tijos sąjunginiu valdovų esą pa- 

reiškę, kad Lietuva, rišant galu- 
tinai Kyly klausimą, hutų surikta 
kiek galima ankstesniais ryšiais 

n Saksonija. Taip stengiasi kai 
kurie vakiečių veikėjai. 

"Berlvner Tageblatt" gauną? 

patirt1 iš I)r( ideno, kad derybos 
tarp Berlyno ir Drezdeno nuėję 
taip toli, jog dabar gvildenamos 
kai kurios sąlygos, kurios nevisai 

Saksonijai tera naudingos. Sakso- 

nijos valdžia esanti pareiškus, kad 

dar ne taip greit Lietuvos likimas 

busiąs nulemtas, kaip apie ta; j 
spaudoje kalbama, nes visų pir- 
miausia reikią palaukti, ką nu- 

s p r ę s i ą patys l i c t u v i a i,, 
kuriems šiuo žvilgsniu privalo bū- 

ti palikta visa liuoso apsi- 
sprendimo teisė. Jei visos 

instancijos nuspręstų, kad Lietuvi 

turi huti sujungta su Saksonija 
tai toki* nusprendimas privalėtų 
dar ir paties Saksonijos seimd 
sutikimą, gauti nes 5-11 oju Sakso 
nijos konstitucijos paragr. Sak- 

sonijos kaialius negalįs pi imt i jo- 
kios svetimos šalies vainike, ne- 

sutinkant Saksonijos įstatymų lei- 
džiamiesiems rumams. 

("Lietuvos Aklas") 

r 
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Kaip Lietuvaite Maskvos 
Miestą Uždėjo. 

tGarsi ugas Rusu istorijoje mies- 
tas Maskva, yru nesvetimas ir Lie- 

tuviams. Sulyg istorijos padavi- 
mu, -itas miestas nebutu šiądien 
nestovis, jeigu tula Lietuvaitė ne- 

luitų pridėjusi savo rankų prie 
jo jkurimo. Tos Lietuvaitės vardas 
buvo (> 1 y t ė. 

Rusų istorikai Įvairias pasakas 
v-ra u/rašę apie įkūrimą Maskvo^ 
n>sto. Tas pasakas yra surinkę: 
saratuzin'as iš įvairių senovės ra- 

šytų kr<.nikii ir pirm savęs buvu- 

sių Rusų istorijos rašytojų. Vie- 
nos iš tų pasakų yra taip negud- 
rios, ka'd pat.^ai Karamzinas ja* 
išjuokia; kitos yra artimos su 

ietuviškais padavimais, nes prie 
Maskvos uždėjimo visuomet yra 
prijungiamas Olytčs vardas. Todėl, 
.uitnis rodos, kad lietuviški jMida- 
vimai gal bu t teisingiausi. 

Apie Maskvos uždėjimą mę.c 

ramiame padavimą nimių is- 

Lorijos rašytojo Norbuto. Jisai 
tatai užtikęs rinkinyje raštų spaus- 
dintų iš rankos raštų pas Martiną 
N'oncvičių, Lydos pavieto duo- 

j kliarinkj. pasimirus] 1779411. l.iuvę.- 
[ tatai vertimas iš senovės rusišku 

kronikų, Rusu ar Latinų kalboje 
buvusių, ir šisai padavimas turč-: 

jęs antgalvį: "Narratio liistorica. 
dc .nitio Urbi s Moskvac iii XII 

-acculo post Christum natum." 

Turinys padavimo maždaug se- 

kantis : 
Męs žinome iš istorijos, kac! 

12-tasis metašimtis Lietuvos isto- 

rijoje lyra labai miglotas, nes, ant 

nelaimės, visos tų laikų kronikom 
arba metrašiai, dingo. Apie Lie- 

luvos gyvenimą galime surinkt" 
rik trupučius, esančius svetimi, 
salių kronikose. 

Iš tų trupučių dasi/inome, kad 

visos Rusijos kniažius Mstislavai 

pradėjo Lietuvą baisiai plėšti. Me- 
tuose 1132 jisai buvo jau antrr 

-;ykį Lietuvon įsiveržęs ir neišpa-' 
sakytą blėdj padaręs. Sujungę? 
įx> savim mažesnius kniažiukus. 
■u didelėmis gaujomis kariauninkų 
įsigriovė Lietuvon rodos kairiuoju 
X cm u no krantu. Jisai nuterioj<" 
labartinę (iardyno ir Vilniaus gu- 
>ernijas, pasiekęs net tulą dalį 
Lietuvos Augštosios. (Kauno gu- 
ber.). Kuomet Lietuvos Užvilie 
tės kunig. Kukovaitis ir Lietu 
vos Augštosios vadas Mantvilat 
su savo armijomis stovėjo ki- 

liose kraštuose, Msti.Sfavas neti- 

kėtai įpuolė į ramiai begyvuojan- 
eitis Lietuvos kraštus, išplėšė vi- 

sokį žmpnių turtą, ir suėmęs ne- 

suskaitytą daugybę Lietuvių, iš- 

sigabeno juos su savim j nelaisvę. 
t lietuviai nelaisviai buvo nuga- 
)C:iti toli Rusijon. Tenai vienui 

>er prievartą apgyvendii o an' 

'u.ščiij žemių tarpe Rusų, ku: 

mūsų žmonės ilgainiui tapo j Rū- 

sius paversti. Kiti buvo išpardavi- 
nėti vergijon Rusijos didžiūnams. 
)ar kiti buvo parduoti Totoriam? 

ir išgabendinti A 7. i jon, kur j it 
mums nežinomam likimui pateko 

Tuomi tai Mstislavo žygiu, tu- 

las Rusu bajoras, Stepanas Ivička 

pasigavo labai gražią Lietuvaitę j 
/ardu Olytė. Ji buvo turtingo Lie 1 

uvos bajo.o duktė. Kuomet Ru i 

sai su savo grobiais sugrįžo Ru-'j 
sijoti, tasai Kučka irgi grįžo j 
<avo žemę, kurį buvo arti upaite^Į 
vadinamos Smarodittka, ir palei j 
upę vadinamą Maskva. Jisai par- 
sigabeno su savim Lietuvaitę Oly-Į 
tę ir apsivedė su jaja. 

Olytės gražumas pagarsėjo po 

visą apielinkę. Todėl to 'krašto 

ktiiazius Jurgis, sykį tyčia apsi- 
► ankė pas Kučką. ir nuo pirm 
pamatymo Į Olytę įsimylėjo. Ne 

galėdams vi'.-nok jos nuo Kučko 
ttimti. pakol vyras gyvas, sumano' 
<lastą. Jisai gavo kokią ten prie 
<abę prie Kučkos, kad tasai j 
leviežlybai priėmęs, legališku bu 

i 11 jj pasmerkė myriop ir patic 
>ajoro prrnle jį nuskandino. Ta> 

mvo arti Maskvos upės. Paskiau 
)aj</ro pačią, gražiąja Olytę, knia- 

/.ius Jurgis parsivežė pas save 

į Riazanių. 
Olyte turėjo dukterj, vardu 

Kita, kuri buvo su bajoru Kuč- 

Va prigyventa. Ta mergaitė, su- 

augusi j metus, lyginosi savo mo- 

tinai gražybėje. Toclel kniaziaus 

Jurgio sunus Andrius paėmė ją 
sau už pačią (tas, manoma, dėjosi 
apie 1143 in.). Suprantama, kad 

jus molina Olyte dar UeluVoji 
gyvendama, bu v o Lietuviu stab- 

meldiškoje tikibje; bet' nugabenta 
j Kusijąj Olytė tapo apkrikštyta 
krikščione, Rytu tikėjimo. Tokia- 

me pat tikėjime ta|>o išauginta ir 

bajoraitė Kita. Si margaitė buvu- 
i labai dievobaiminga, ir išėjusi 

už vyro Andriaus, ji priprašė 
savo vyrą, kad apsigyventi] josios 
nelaimingojo tėvo, bajoro Kuč- 

kos, žemėse. 
Toliaus padavimas rašo, kao 

lievobaiminga T'Iiui, au* savo tvl- 
vo kapo, prie tojo prūdo, kuriame 

jisai tapo nuskandintas, pamačiusi 
gražią cerkvę, kurios užlaikymui 
atidavusi dalį savo kraičio ir ke- 
letą ka*mų. Ta cerkvė vėlesniu 
laiku buvusi garsingft i>o vardi 
Aplankymo Panelės šv. 

Pasakojama, jegei kasmet jS d. 

liepos sulyg Rusų kalendoriaus, 
,tenai būdavę laikomos gedulingos 
pamaldos už diušias bajoro Kuč- 
;os ir bajorienės < )lytės. Ilgainiui 

tosios smulkmenos tapo primirštos, 
nes prasto mokslo j>opai neišm'atu 

užlaikyti atmintį arba užrašus apie 
taip svarbias ypatas, kurios uždė- 

jo Maskvos miestą. 
Maskvos miesto pradžia buvc 

kaip tik ant šitos vietos. Apie 
Kitos pastatytą cerkvę /pradčjr 
statytis bakūžėlės, kromeliai, lia- 

nai, ir taip prasidėjo miestas. J< 
/ardas tuomet dar nebuvo "Mas- 
kva." Jo Vardas buvo "Kitai-go- 
rod." Mat kniazius Andrius, gerb- 
iamas savo pačios Kitos vardą 

išstatė ant upės Smorodinkos py- 
•altę, pavadindamas ją "Kito.- 
•niestu/'ką žmonės ir Vadino "Ivi- 

ta-goroid" arba "Kitangorol." 
Pa i bi'vo pradžia Maskvos mies- 
o. Ir dabar dar yra Maskvoje 
v'ieta-pricmiestis, kuris vadinasi 

ivitai-gorod." 
Vėliaus šis miestas inaugo. Prie 

■o prisidėjo apvaruotas tvirtove 
Kremlius. Ir tik vėliaus šis miestas 
>riėmė vardą Maskvos nuo varde 

"M'asikvos" upės. 
Pas Rusus daug vėlesniuose 

amžiuose buvo dainuojama pada- 
vimu dainelė apie "Kitą Litvinką" 

Kitą Lietuvaitę), apie josios ne- 

aimes ir liūdną mirtį: kad buk 

';į vyras liepęs tūloje upėje nu- 

vkandinti, kuri upė nuo to laiko 
'Kitos upe" buvusi žmonių Vadi- 
lama. Už tą jos du broliai keršy- 
lami, tą kniazių užmušę. — Tai 
hivo tasai pats padavimas, tiktai 
)er genkartes 1>cei damas, matomai, 
Suvo žmonių savotiškai iškraipytas. 

Kiek tame partavime yra teisy- 
)ės — tiek to. Visgi tai yra žingei- 
lus padavimas. 

J. O. Sirvydas. 

Nuo pat laiko, kaip skai- 
tai "Lietuvą", męs tave 

"duona'' penėjome. 

PIRK FAR 
Sekančios fanuos turi būti parduotos beveik už 

pusę kainos, todėl norintiems gerų farmų ir pigiai 
nusipirkti, tai meldžiame tuojaus atvažiuoti pasi- 
žiūrėti. 

80 akerių farma, 10 akerių išdirbtos žemės, su 

užsėtais javais, geria šluba ir bar ne dėl gyvuliu, 
randasi 4 myliose nuo miesto ant gero kelio ir 
arti mokslaines, kaina tik $1.500. 
PARSIDUODA 160 akerių farma, apie pusė 
dirbamos žemės, o kita — ganyklos, 4 kambarin 
stuba, ant akmenų fudamento, ir gera bar nė su 

padėjimu, šieno šantė, tik 3 mylios nuo miesto, 
ant gero kelio kaina $3,500. 

V ARSI DUODA 70 akerių puiki farma, beveik 
visa dirbama žemė, juodžemis su moliu, aptveria 
dratine tvora, su sodu, stuba 2 lubų, 8 kambarių, 
ant cemento fundameto, didelė barnė, ir kiti visi 
budinkai, ir mašinos. Užsėti laukai: kviečiais 
2y2 akerių, bulvėmis 7 akeriai, avižomis 15 akerių, 
dobilais 12 akerių, ir daug kitokių javų, su gyvu 
liais, 10 karvių, 7 veršiai, 3 arkliai, 40 vištų. k'an 
dasi tik 2 mylios nuo miesto, ant gero kelio, ant 

pat kranto gražaus ežero ir visų kitų parankiniui. 
Labai linksmoj vietoj. Norintieji, luoiaus atsi. au 

kite. 

Liberty Land & įmesta! Co. 
P. 0. Rhinelander 

Woodboro, Wisconsin 

PAč'ŽDLY V u MA S 
NEV1SAD0S GliDVJA. 

Ponas Skitpaitis susitikus -a\n 

pažįstamu ant gairės, buvo bai- 
siai įpykus ir bc priežastie jieš- 
kojo priekabiu. 

—Kas tau pasidarė: — užklau- 
j sė jo draugas Maudraitis. 

— Kas pasidarė? — atkirto 
Skupaitis. — Ar tu girdėjai vi- 
sc>ki 11 pamokslų, priežodžių ir pa- 
tarimu ikaip ve* kad "pačėdlyvu- 
mas priveda prie turto," kad "su- 
ėėdytas skalikas, tai vis vien kai 
uždirbtus skatikas" ir t. t. 

— Girdėjau — tai y va i Mintin- 
gi pamokinimai, bet ko tu ant jų 
pyksti? — užklausė Mandraitis. 

— Išmintingi, sakai..? \\ ell 
vistas tas yra melagystė ir hum- 
b'igas. l'ačėdlyvumas veda ne prie 
turto, bet prie bankruto, jeigu 
neesi atsargus. 

— Kaip tai? Kas atsitiko? 
— YYell aš tau pasakysiu, kas 

atsitiko. Aš norėjau u/.ėėilyti ni- 
keli ir mėginau pats nusišveisti sau 

čeverykus. Vos pasilenkiau, nu- 

krito mano akiniai ir subirėjo i 
šmočiukus. Po to truko man pet- 
r.ašo.s ir pagalios patėmijau, ka<l 
neapsižiurėjęs užmyniau ant trijų 
dcšinitukinių cig'arų, ką iš kišia- 
niaus iškrito. Tas ėeverykn šveiti- 
mas atsieina man puspenkto <k> 
Hario—tai kur čia, po šimts vel- 

nių aš užeėdyjau? 

Nesveikos Moterys 
noprivalo dėti r.iekais tų skausmų, 
dieglių, gėlimų, netikslumų ir ne- 

sveikumų, kuria s joo taip dažnai 
serga. Nera reikalo sirgti, ar tuioti, 
šitas kliūtis. Prašalink ja? iš pat 
pradžios. Vartok gerai žinomą 
vaistą moterims ir merginoms, imk 

gevera's 
Regulator 

(Severos Regulatoriją), Jis yra 
puikum stiprintoju ir vaistu nuo 
moterų ligų. Jis veikia ramiai, grei- 
tai ir palengvina kaip bematai. Ja- 
me nėra nieko kenksmingo sveika- 
tai. Kiekviena moteris turėtų jį 
išmėginti. Kaina $1.25 bonkai, 
gaunamas visose aptiekose. 

W. F. SEVERĄ CO. 

CEDĄR RAPIDS, IOVVA 

SUGAR MįĮSJ BE §įįlM 
A. teaspoonful trair.ę 

nothm^,"Vbn sjy.Mrt a. 

kejptiyi tcaspoonful 
s.tvcd each nical for 
110 daya for eack of tb: 
100.000.000 parsons 
in. tha Unitoi States 
maltos .1 pilc a', bįi a? '.lw 
^bolvorth. biuldii>>ov?ncr»nJ!i to 5Uppkr tta CBtliV nrm'tv! 

of tlui aatioii. 

ofiso lol.Canai m Nmij rot. C««ai2U 
*•'- »-» O plPt llimii tą di»m 

Dr. A. L Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Gyvenimus; 
731 W. 18th St., netoli HilstedSt 

Ofisas; 

1900 S. Halsted St., kanpaa 19toi 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinamu". angl.svort ir Hoiuvi» 

kon kalhų, aritmetikos, ktygvedy 
-tos, s-ouografijoB, typcwritiag, 
pirkl>bos tetaių, Suv. V.ilst. lston 
jos, abelnos istorijos. seogrnfijo* 
politikinėa ekonomijos.. tiilietyatėa 
daillara&yBt8». 

Mokinimo valaude*: <c^o 8 ryto 
Iki ū po plcfŲ: vaK. r'o 7:30 Iki 
9:<>S 
3106 So. Halstci Bt., 01iicag», UI. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

3315 Sg. Halsted St„ Chica»o, UI. 
Tcl. Boulcvard 7179 

Mildos 
Į Teatras 

3138-42 S. Halsted St. 

l'rasideila 7 valuti 4j kas vakaru. 

Suliiemi ir ocdiliemi 2 va'. po piet^ 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

! čia prirokuojama ir karės mokestis 
Ti i yra puikiausiavieta 
praleidimui liuosolaiko 

I3SUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

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

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

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jūsų pačtorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 

turų pnaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusų Priederme! Tuomi Sucėtdysit 
Gyvastis! Tuomi Laimės šia Karę! 

i F. P. BRADCHULIS j 
L A W Y E R 

Lietuvis Advakatas 

j 105 W. Monroe St. Cor. Clark 
Room 1207 

I Tclephone Central 220 

i Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 .St 
j Phone Y ar d3 2390 Chicago, III. 

*DR. O, C. HfclNE* 
! DENT1STAS 
; OFISAS: Kiinp. 31 Ir Sq. HalstedSt. 
! (Gyien mis ilrJ Apiiekoi). CHICAŠO.J 

BUK ŠOFERIU. 

tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikaa yra Rauti sc.u tinkamą vie* 
lis šoferių reikalavimae kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimą 
kirk vionam pabaigusiam kurr.us 
u u bu mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių ruSių. Prityrę ma-šinlstal 
pamokis tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Mušu mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kiti; prietaisų. 
Užtikriname tamtstai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Pedrral Ass'u of Auto 
Sngineers, 1214-16 Jackson Bld. 
(Inc.) 

Užlaikymas maisto 
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f Tžlaikymas maisto visuo- 
^ mct buvo kampiniu ak- 
meniu šios dideles ist. .igos. i, ° 

Atsargus vengimas eikvo- 
jimo buvo jo vadovaujanti 
žvaigždė. 
Buvo tai pryšakyje visokio 
judėjimo pagerinimui budų 
sutaisymui maisto geriausios 
kokybės del Amerikos žmo- 
nių. 
Tai yra vienintelė priežastis 
dėlko Wilsono Ženklelis yra 
priimtas Amerikos moterų 
pilnoje jo verteje. Jos žino, 
kad jis užtikrina joms mai- 
stą, kuris suteiks sveikatą 
ir prisidės prie pačedumo. 

Tym 



VISIEMS "LIETUVOS" 
DlENKASCIO RĖMĖJAMS! 
V įsi, kurie turite surinkę dien- 

i,i:'h;h srru, teikitės juos prista- 
tyti dieurašči » organizavimo ko- 

.• >ij.ii. "Lietuvos" administraci- 
joj, Xi-4 \\ 33rd St. 

\ isi, kuriu turite dar tokių 
"kostunicriii." kurie nėra pilnai 
u/ savo serus užmokėję, bukite 
malonus, tuojaus sukolektuoti 
reštą, ilgiaus nelaukdami, nes lai- 
kas jau artinasi, kuomet visk.'į 
rtikia užbaigti 

1'agaHos visi, kurie žadate, ar 

/.a'irjote prisidėti prie naujo dien- 
t.tštio suorganizavimo, bukit nia- 

lonųs tą padaryti t u o j a u s, 

nes tuomi labai dnitį* mums dar- 
'.»> palengvinsite. Meldžiame ne- 

laukti pat paskutinės clieho'S. 
Ateinančios savaitės pėtnyėioj, 

rugpjūčio 23 d. Mildos svetainėj, 
apie «S valandą vakare, atsibus 
didelis, paskutinis susirinkimas 
visu ehica.ųinių naujo dienraščio 
Crininkij, kur bus peržiūrėtas ir 
ulvark v tas visas dienraščio or- 

ganizavimo darbas. Iki tam su- 

irinkimui privalo but iškolek- 
ttn»ti ir tam susirinkimui prista- 
tyti \ dar nepilnai užmokėti 
sėrai. 

Iki tam laikui visi išsijuosę 
pasidarbuokime, kad visas dar- 
ias iki tai dienai butų užbaigtas. 

Taigi —"v i s i vyrai ir 
Bautrius!" Prie darbo! 

Užspiuola. Žinoma? 'lenkų šo- 
vinistiška< laikraštis "Dziennik 
Zuią/kovvy,'" lenkų "Zuiązko" 
organas, su nepaprastu piktumu 
užsipuola ant "The Lithuanian 
I Jo. f ter," mažo laikraštuko, kurį 
leidžia anglų kalboje p. T. Ša- 
niis is Kingston, Pa. Įsikarščia- 
vusis lenkų organas deda ilgą 
-■traipsuj—ilgesnį beveik negu vi- 
sas "Doostcr'is" ir pamargina ji 
pilnai visokiais pravardžiavimais 
ir koliojimais lietuvių — amatas, 
kurį "Dziennik Zvvią/.kovvy" nuo- 

dugniai pažįsta ir mėgsta. St. 

Pataisymas. Pereitam ritime-, 
ryj "Lietuvos" buvo pažymėta, 
kad laike p. Martinkaats išleistu- 
vių j laivyną, buvo surinkta Lie- 
tuvos N'eprigulmybės Fondui 
$10.00 aukų. Tas buvo klaida. 

Turėjo buti $18.00 aukų, vieton 
$tO.OO. 

Gero laimikio! SioHijs dino- 
mis iš Chicagos ir vėl išvažiavo 
diktokas skaitlius jaunų lietuvių 
pas Dtdę Sanią į leariumenę. 
Tarp ji: išvažiavo ir p. V. Stul- 
pinas, kuris plačiai buvo žino- 
mas tarp cbicagiečių janinimo. 
V. Stulpinas buvo mokinęsis me- 

chaniko.-; Armotir Institute, lan- 
kė St. I'»ede kolegiją ir mokinosi 
Dcl'aul universufcte, kur jis ėmė 

"Acounting" kursą. Išvažiavo j 
Catnp Johnst n, l*'la. Vi.siemi 

jauniems lietuviams kareiviams 

gero laimi'rio! G. 

Gal bus Chicagoj prezidentas. 
Chicagos miestą norėtų turėti 
avo svečiu "Darbo Dienos" ap- 

vaikšviojimc prezidentą YVilsoną. 
Tu., tikslu miestas pasiuntė Wa- 
liingtonan specialu užkvietimo 

komisiją. 
Prezidentas žadėjo atvykti 

Cliiea&on ir laikyti prakalbą, jei- 
gu tik laikas leis jam iš \Yash- 

ingt/»no išvažiuoti. 
Apart prezidento \Vilsono, iŠ 

kitu žymiu svečiu Chicaga tą 
ilicn turės dar ir Samiiiel Gom- 
i'Crsą, Amerikos Darbo Federa- 

jo prezidentą. 

Įvairumai. Pefeitą panedėlį į 
"Lietuvos" redakciją buvo atsi- 
lankęs p. Joras (.ritė iš Cleve- 
<!and, (>, su avo giminaičiu, p. 
Kairiu iš Cicero. 

P-as (iritė yra vienas iš senų 
darbininku tautiškoje dirvoje ir 

yra daug pasidarbavęs Clevelan- 
do, ynač SLA. ir TM'D. vieti- 
• čse kuopose. Jis yra taipgi se- 

ras čikagietis, nes yra gyvenęs 
Chicagoje prieš 15—16 metų. 

Chicagoje stfstojo pakeliui, at- 

lankyti savo senus pažįstamus, 
ir išvažiavo net j Portland, Ore., 
su visa šeimyna, kitr mano nuo- 

latos apsigyventi. 
P-as Gritė nuo ilgų-ilgų metų 

yra senas "Lietuvos0 skaitytojas 
sr vienas iš geriausių jos draugų 

ir rėmėju. Didžiai žingeidavo 
Lietuvos" dienraščio įsteigimu 

ir žadėjo tam tikslui pasidarbuo- 
ti ir j Portlandą nuvažiavęs. 

P-as Kairys yra taipgi senas 

"Lietuvos", draugas ir veiklus 
jaunas vyras. 

P-as J. A. Peppets, pasta- 
ruoju laiku inivęs Chicagoje ir 

pats liuosnoriu pastojęs kariit- 

menėn, yra dabar Camp Johns- 
toun, Fla. P-as Peppets yra 
Amerikoj augęs lietuvis, advo- 
katas. Kariumenėj yra dabar 
instruktorium. 

— Si.iutfc seno čikagiečio p-o 
P»igelio, jautfcisni \ incas Migelis, 
baigusis agronomijos mokslą ir 

dirbusis ant įtikiu Kanadoje, nu- 

vykt. dabar i Se«ttlc, \Yash„ 
kaip r.pie tai gavo žinią jo tėvas, 
l'-as Migelis dirba kaipo banki- 
nis nrėdninkas Metropolitan 
State Banke. 

MEZLIAVA. 
} NUKENTĖJUSIOS LIETUVOS IŽ- 

DĄ PEP. AMERIKOS LI9TUVIŲ 
CTNTRALIN! KOMITETĄ. 

VVilkes Rarre, Pa. — Susitvėrė 
naujas Cenhallo Komiteto skyrius. 
Davė pasižadėjimus mokėti kas mė- 
nuo ir užsimokėjo pirmąją inokestj 
Sie nariai: And. Baltuška ir Juozas 
Kundrotą — I>o 5()c., Pijus Mokslą 
veckas. J. G. Alenskas ir Kazys Ki 

v/.eiia — po 25c., K. Demikis — loc. 
Viso $1.85 

Binghar.iton, N. Y. — švento Jono 
Draugystė surinko aukų piknii.n ga- 
gužės 30 d. nuo šių ypatų: i'. Sia..- 
ėlulis. M BalČėtis ir A. Bagušovi- 
čia — pf 50c.; K. Kučinskas — 46c.; 
J. Stanislovai!is — 29 c.; J. Zakaraus- 
kas, A. Žukas, Pr. Steckė, F. Rač- 
kauskas, K. Ivanauskas, J. Birčiunas, 
J. Sadonis, M. Meškunas, S. Berčiū- 
nas, S. Marozas, S. Periednis, R. Sta- 
n,!slovaifis, J. Mikalauskas, A. Vaičiu- 
lis, S. Paplauskas, S. Deveeikis, V. 
Mašl.uudkas — po 25c.; J. Ališa';sk;i 

20c.; J. Balis, P. Benis ir A. Gar-' 
tii^ — po 10c.; smulkeis lc.; nuo Į 
jeniaus pasilikusių — $1.50. 
vi«o $s.r>o 

Suv. Valst. Kareivis K. L. Kair.s 
pasižadėjo mokėti kas mėnuo po $1.00 
Ir užsimokėjo už du mėnesiu. 
Viso $2.00 

V/aterbry, Conn. Dr.vė paavtadė- 
j mu3 ir užsimokėjo pirmąją mokestj 
po $1.0;) Rapolas Urbelis ir Jonas 
&t»lekis.> Viso ... 62.00 

New Britain. Conn. — Už birželio 
mėn. užaimokėjo: Draugijos — šv. 
Juozapo, Apšvletos, šv. Kazl»r»ero ir 
li.l'.U. KHubas — po $3.00; Drau- 
B'jos Vytauto, Zirgvaildo, S.L.A. 
24 kuopa, šv. Jurgio — po $2.00: 
Draugijos — L. Sunų ir Dukterų, šv. 
Onos — po $1.00; šv. Andriejaus 
Draugija už geguži ir biržei j — $6.00. 
Te K. Skyriaus nariai, už gegužj h 

birželi: J. Mikalauskas, M. Truskis, 
A. Mil.nlanskas, A. Vikrlkas, M. Dau- 

nis, .T. F'oškus, P. Pilkionis, V. Zi 

mitravifcius.M. Ižganaitis, K. Oied 

raftls, J. Ragauskiutė, J. Maksimavi 
čia, J. Aržiuolaitis ir A. Aržuola'tiF 
— po $2.00; P. Krikštanavičlus — 

S4.50; J. Skritulskr- — $4.00; P. Pi 

lipanskas, M. Neimanas, A. Rėktus, A 

Valinčius, V. Gilfavičius, A. Petraus- 
kas. P. Zellonis, J. Drijauskat*, L. 

Ramanauskas, B. Griškevičius, H 

L^uir.navičius, P. Liikaitis, J. Petke- 
I vlč!a. Z. Mickevičia, .T. Ragelis, .T 

Neulis (už vieną mėnesj) ir M. Ra- 

r'/iuniuto — po $1.00; P. Kavaliaus- 

kas, K. DeniSovičius, P. Bražinskas— 

po 5(10.; už vieną mėnesj: J. Žemaitis, 
P. Maske'is — po 50c. A. Ausenka 
J. Kitkauskas ir J. Zdaivčiukas — po 
25c. Viso mėnesiniu mokesčių — 

$84.75. Per mass-mitingą foovo 3 d 

1918 m. surinkta $125.90, šiaip jplau 
ką $1.00. Viso $211.65. 

Elizabeth, N. J. — C. K. Skyrių? 
mokestis už liepos m.: .T. Budria, A 

P. Zailskas, F. J. Lapinskas, J. Za- 

llonis j— po $1.00; A. Svotelis ir A 

Balinskis (už 2 mėn.) — po $2.00; 
B. Kopustaitls, I.. Kopūstas ir J. Le 

3iaviČius po 50c., Kartu $8.50. Siun- 

timo kaštai 13c. Viso $8.37 
Chicago, III. — Vincas šliauterif 

davė prižadėjimą ir užsimokėjo ui 

Šešis mėnesius po $1.00. Viso ... $6.00 
Binghamton, N. Y. Tėvynės Mylė 

tojit Draugijos 15 kuopa. atsiuntė 

auku $4.61 
Brooklyn, N. Y., Zuzana ir Veroni 

ka Norvaisiutės ir Antanas Norvai 
Ka po $1.00; J. O. SLrvydaa (už '■ 

rnėn. po 50c.) $2.00. $5.00 
Waterbury, Com. — Susitvėrė nau- 

jas C. K. Skyrius. Davė pasižadėji 
mus ir užsimokėjo pirmąją mokesti: 
K. Kažemėl.ns $5.00, A. J. Poviiaikr 

$2.00, J. Zemantauskas, M. Stangas 
J. Rin Ivvičius, E. Andriunas, J. Aldu 
konis, M. Karosas, A. P. Osteika, N. 

Radavičius, A. Brazinkas, J. Mike- 

lionis, J. D. Matas — po $1,0«">; K 

Blazaiti0. A. Račiūnas, A. Gureckin, .T. 

Antanavičius, A. Aleksandravičių?, A. 

La^dauskas, K. Raičius, I. Kutelis 
— po 50c. Viso $22.00 

Plains, Pa. — Naujas Skyrius. Už- 

simokėjo pirmąją mokestj: J. Derins 
ir A. Notaltis — po $1.00, A. Ve*er 

kar.skas, P. Maslauskas, J. Rimavi- 

čius, ,T. Norvaišas ri P. i.rukonas — 

po 50c. Viso $4.50 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 

auka Iš Tautiškų fentų $200.00; Au- 

kos atsiustos tojo Susivienijimo Sei- 
imti: Mezlevai $22.00, belaisviu su- 

š» pmtii $2.45, nukenlfijusiem's nuo 

k ar 6h $82.25. Viso $306.70 
Pavienių Nariu Makostjs: Romanas 

Karuža $3.00. Laura ir Zofija Karu- 
žiutės, A. Kazlas — ]>o $1.00, Juoza- 

pas žokonin, \Vestfieid, Mass., davo 

pasižadėjimu ir užsimokėjo už t! mė- 
nesius po $2.00, kuriu $18.00, F. ži- 
Valkauskas už 2 mon. $5.00. 
Viso $23.00 

Linden, N. J., surinktos aukos per 
hpv'alkščiojlmą liepos 4 d., parengtą 
S.L.A. 285 kp. Aukautojai: .). šal- 
inis, A. Laucius, J. Popieris — po 
50c.. J. V. Liutkauska 40c., J. Kaza- 
kevičius 30c., F. Gutauskas, F. Bartu- 

sevičius .T. Zelinkauskas, K. I 'narta, 
K. Kraujaiis, J. Tvaskus. K. lindi-!, 
K. Mazonas ir .T. Augutis — po 25c. 
Smulkiais surinkta 1 30. V'.s o $G.OO 

Auka ntlo Ja m s IJelben iš Albion, 
Mieli. $5-00 

Viso gauta $t»i7.18 
Pirmiau buvo pakvituota 

pinigais 
Daiktais 

$206,297.82 
... $20.000.00 

Viso surinkta $220,915.00 
Augščiau paminėtosios y pa tos ir 

draugijos jau atlieka savo pareigas 
link mūsų bodiįi šalies. O kur da 

šimtai tūkstančių musų broliu ir se- 

sučių, gyvenančių, laimingai šioje ša- 

lyje? Ar jiems ne brangi musų tėvy- 
nės laisvė Ir gerovė? Ar jie paval- 
gę ir apsirėdę, nežino, l:ud kiti musų 
broliai ir sesutės, seneliai ir kūdikė- 

liai. išblaškyti po svetimus kampus, 
kenčia badą, visiškai neturi kuomi 

apsirėdyti nei apsiauti, neturi kur 

galvos priglausti, nes ši baisioji karė 
atėmė nuo jų viską? Kas jiems su- 

telks pagolbą, eji 110 męs patjs, Lie. 

t'ivos sunųs ir dukters? Kiekvienos 
šalies gyventojai moka mokestis, ko- 

l;'as jos valdžia paskiria. Mos-gi, 1 io- 

tnviai, trokšdami jsteigti savo val- 

džią ir turėti liuosą savo šalj, pri- 
vnl tino patjs paskirt sau mokestis ir 

mokėti jas i Nukentėjusios Lietuvos 

Iždą, iš kurio teikiama pagalba musų 

žmonėms, ir ntiketėjusiai nuo karės 

musų tėvynei. 
Visi kreipkitės i Amerikos Lietu- 

vių Cent.ralj Komitetą, kuris meiliai 
suteik' jums paaiškinimus, kaip mo- 

l:t">ti mokestis Lietuvai. Centralio Ko- 
miteto adresas toks: LITHUANIAM 
CENTRAL WAR RELIEF COMMIT- 
TEE. Inc., 320 Fifth Ave., New York. 

ŪKININKĖMS DUODAMA 
PAGELBA. 

Nei vieno vyro pasisekimas ne- 

priklauso tiek nuo praktiško ga- 
bumo savo moters, kaip ūkinin- 
ko. liet daug ūkininkų susidu- 
ria su sunkenybėmis dėlei sto- 

kos žinojimo parankesnių budų 
savo dienos darbo atlikimui. Ap- 
skričio Moters-Agentai dresas: 
Department of Agriculture, \Ya- 
shington, i). C. Į gali paduoti 
svarbių nurodymų ukininkystės 
apielinkėse. Tie apskričių agen- 
tai paakvatina ūkininkų moteris 
ir dukteris susijieškoti tokius jau 
patyrimo budus, kokie jau ūki- 
ninkams jų darbo srytyje yra ži- 
nomi. 

"Negaišink savo .žingsniu" yra 
tai šafiksmas Namin...į Nurody 
mų agentu. Daug moterų my- 
'ias suvaikščioja su kibirais van- 

dens, kur tuo tarpu už keletu do- 
liarių galima jvesti vande > dū- 
ląs. Jos bereikalingai lankstosi 

ant srutiniu ir rėčkų, kuomet tuo 

tarpu su visai menku triusu jas 
galima pakelti iki smagiam aug- 
štumųi. 

Viena iš parankiausių darbą 
sučėdijančių pr'.jtaisų yra namų 
darbo beugninis virtuvas (pe- 
iksi. Ūkininkės gerai žino, kad 

jų spirginimo (kepimo) ir javų 
virinimo būdas niekam buvo ti 
kęs, o beugniniai virtuvai parode 
joms parankesnį budy to paties 
padarymui. Taipgi beledinis šal- 
dytuvas ūkių, kur negalima gau- 
ii ledo ir kur nėra šaltų skiepų, 
yra pasekmingai \ irtojamas ant 

ūkių. 
Daugelis ūkininkių žino geres- 

nius 'budus savo darbo paleng- 
vinimui, tariaus dėlei stokos pi- 
nigų toki budai yra neprieinami 
lies brangus. Apskričio Moterį- 
Agentai duoda ukinirfkėms pata- 
rimus. kaip jos gali savo asme- 

nišką ūkės darbą .pakeisti į di- 
desnį skaitlių doliarių ir centų, 
arba uždarbį, nes jos pamokinu 
ūkininkes, kaip geriausiai sau 

pagelbėti ypatingai tame, kaip 
tinkamai sudėti ir pirklybai pri- 
statyti pardavinėjimo tavorus 

(užderėjimus). Kaip sveikatos 
palaikymui, taip ir iš kitų atžvil- 

giu tos moteris-agentai prigelb- 
sti ūkininkėms. 

"Lietuvos" skaitytojau! Ar 
pats jau pagelbėjai mums 

prie įsteigimo dienraščio? 
Męs laukiame tavo žodžio. 

PUIKUS IŠROKAV1MAI. 
Jeigu vaistas pivblikai lilco liC- 

gyje trisdešimts metų. lai turi 
I>111 puikus išrokavimai, jeigu ]»:i- 
cijentai vaistui pasitikėjo. I rinc- 
rio Amerikoniškas Kartaus \ yno 
Kliiksiras didžiuojasi dideliu po- 
pui iariškuni u per tris de-ėtkns 
metų. Kodėl? Tclel, kad jos ne- 

apvilia, vaisia* labai pnmnus 
gert, tuom pačiu laiku labai veik- 
lus. Jis išvalo vidusius, sujudina 
alki ir prigelbsti virškinimui. 

\ i s i pilvo nesmagumai — užkie- 

tėjimas, nevirškinimas, viduriu 

išputymas, galvos skaudi jinuis. 
a beirtas silpnumas ir tt. pranyks. 
Mušu Motto yra: mos visuomet 
galime jums tiesiog i akis žiūrėt 

Mes vartojame geriausius kar- 
pius žiedus ir puiku raudoną vyiki 
del Trinerio Amerikoniško Klik- 
om). Todėl ji-; tiek daug tūkstan- 
čiu draugu turi. Si.to aptiekto 

Trinerio Linimentas taipgi yra 
nesulyginamas vaistas, Pamėgin- 
kite ji neuralgijoje, strėnų gėlime, 
išsinerime, sutinime ir 1.1. 35 ir 

65 centai aptiekose. Per krasą 
45 ir 75 centai.—Joseph Trincr 

C'ompany, 1333—1343 So. Ash- 
land A v., Chicago, 111.—Apgars. 

rr-sijš'eš^ąumaL 
L. P. Motkiuks (angliškai rašosi 

Louis P. Matrick), pastojusia ka- 
riumenen ir neseniai išvažiavusia 
Prancuzijon, pajieško savo brolio, 
gyvennnčio t'hlcagoje ant West 
Side. Tegul atsišaukia prie Kazio 
Jokšis, {>52 VV. Madison S;., 

Chiengo, III. 
Gaus žinių apie savo brolj. 

Ant pardavimo 120 akru farma. 
Labai puiki tirštai lietuviais apgy- 
vt nta vieta. Bėga per vldurj lauko 
gausiai žuvingas upelis. Gali* lauku 
statoma lietuviška bažnyčia. Laukas 
tvora aptvertas. 35 akrai išvalytos 
žemės, o likusi dalis — ganyklos 
mišl.us su budinkaia. Parsiduoda su 
gyvuliais ir mašinomis, arba ir tik 
viena farma. Priežastis pardavimo: 
savininkas menkos sveikatos. D.'l 
platesniu informacijų kreipbitės pas: 

Geo. Way\va<l, it 1, 
IroiifS, Mieli. 

Pajieškau siuvėjos mokančios siut 
sukneg ir abelnai prio moterišku dra- 
bužiu dirpt. Pastovus darbas, gera 
mokestis. Atsišaukite pas. 

3352 So. Halsted St. 

FARMOS. 
Reikia stebėtis koiU oas mur Sjmet 

javai puikus, laigi tokiose kolonijose 
lietuviai turėtų pirkti sau žemės. 

Rašykit j mušu Draugyjos sekreto- 
rių Joaii Martin, o jis sutriks jums 
tikras žinias, kaip lengviau ir tikriau 

nupirkti sau žemos. 
Jau butų laikas pamesti aėbraut su 

Agentais. Mušu vienas Ūkininkas 
bus ateinančią subatą "Naujienose" 
1841 So. Halsted St. tai norėdami 

drauge su juom važiuoti, ateikit po 

pint nuo p, iki C ir klauskit Miehi- 

gau Ūkininko: 

PRANEŠIMAS 
LIBERTY BONDSi) 
LOGNtNINKAMS 
Franešu visiems jog atida- 
riau Liberty Bondsu sky- 
rių, kuriame kiekvienas gali 
pirkti arba parduoti visu 

trijų laidu Liberty Bondsus 
ir pasiskolinti ant jų pini- 
gu. Jeigu kam priseina par- 
duoti savo Liberty Bondsus 

ba ant ju pasiskolinti, 
tai kreipkitčs asmeniškai 
arba laišku sekančiu ant- 

rašu: 

John I. Bagdziunas 
2334 So. Oakley A ve., 

Kampas 23 Place, Chicago, III. 
Privažiuoti galima 18-tos. 22-ros. 
Western Ave„ arba Blue Island 
Ave. gatvekariais. Valandos 
kasdien nuo 8:30 ryte iki 8:30 
vakare. Seredonvs ir pėtnyčio- 
mis nuo 8:30 ryte iki 6 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 ryte iki 12 
po pietų. 

JOSEPH A. AMBROS1US 
* LIETDVIS ADVOKATAS » 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: — 

69 W. \Vashington Street 
Romsi 1008-1009, Tel. Central 2579 

3214 So. Halsttd St., T;l. Yirdi 7271 
* CHICAOO, ILL.' » 

Tak;k*M Y*r4» C»W 

Dr. P. G. Wiegner 
Prilaužą yalandos: nu» 8 iki 12 il ryta 

Ir dus 7 Iki 9 vakar* 

3325 S. Halstcd St. Ckicago, III. 

Geriausias hudas del įlrinimo 
Neturi stckiiut tici viename name 

O-ro RIchier'lo 

Jau 11110 50 metu yra vienu iš numylCtų 
naminių būdų pas lctuvnutus ir 

visame pasaulyj. 
Tikras tiktai su pažymėta marles 

"TKARA" 
3jc. ir Cjc. buteliuku* vi«n«o Jijitlekoc: :'.rbu 

uno 
l:. AI). KICHTRR & CO. 

VJ-SO \Vushln|;lon Litrcct, Ncw Yor!:. N. Y. 

Tcl. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Llctuvla Jydytoja* tr Chirurgai 
8259 So. liulstcd St, Chlcago, I1L 

Gydo vistkiaB ilgas moterių, valkų 
ir vyrų. Speciallškal gydo limpančias, 
ūf-slseiiėJuaiaB lr paslaptiDgaa vyra 
Ugaa. 

Plione Cana! 5395 

j. G. MEZLAISZKIS 
(ieneralis 

į Konlraktorius ir Namu Slatejas 
2123 W. 23rd ST. CHICAGO 

Dr. K. Drangells 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phsne Drover 5052 

Ch'ca^o 

■ u. 1 J Mano veidas Mano veidas 
po vartojimui prieš vartojimą 
Tiktai moteris gali moteriai pagelbėti. 

Del ju*g, merginos ir moterjs, ku- 
rios turite plauku? ir nubertus veidus 

I ir abelnai odos nevalumus, aš turiu 
del jusiĮ Creama, kuris yra sutaisy- 
tas pagal Europos daktaru receptus. 
Ir jeigu jus vartosite šį creama vos 
keletą kartų, tie bjaurus nuberimai 
ir šlakuotumai visai pranyks ir jūsų 
veidas bus švelnus, kaip aksomas 
taip dailus, kaip marmoras, ką męs 
gvarantuojame, arba sugrąžinsime pi- 
nigus. Kaina už puoduką, draugje su 
nurodymais, kaip vartoti, tiktai $2.00. 

Jdėkite savo laišl.un 25 centus 
markėmis, arba sidabriniais, o liku- 
sius užmokėsite, kuomet aplaikysite 
siuntlnj. 

Jus- galite šj creamą pirkti tiktai 
pas mus. 

Rašykite pas: 
Mrs. Nellie Y. Wojnar. 

P,11 E. 75-Ui St„ New York, N. Y. 

Ką Reikia 
išrasti 

JAIGU norite žinoti, kai iš- 
rasti ir koki išradimai gali 
Luti reikalingi, tai rašyk 
reikalaudamas niustj Lietu- 
viškoje kalboje knygutę p. 
v. "LIETUVIŠKAS IŠRADĖ- 
JAS" kurig, kiekvienam 'iš- 
siunčiame "DYKAI" '.r Ji 
JumS imrodys ką. IBRAS'fT. 
KAIP GAUTI PATENTU 
ir KAIP JI PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine- 

25G B,-oa<lway (LA) Nevv York H.? 

| VYRIŠKŲ DRĄSUMŲ t>lGUMA&! j .Mę.i neesame oankcriai, be', uię? £v;irantuojame Tamstai ^uiM- j ; <!.> •> :i ov.i ».nt l°u:ut<U>>. pinigu. kam tu u drauužiuu ()'A futls. 

I Vyrams i' vaklnau s padarome aut oiderio n-ujus ehitu* >r ovj1*- ^ kuiną m;o iki yM.UO iu P'.isę kainos.' '1 ruptitėtj ufiitlotus im. 
$25.09 iki f'10.00 iin^ crd&rio darytus niūtua (r o\i'rkotut> |».n duoda 

j m.e po ifitj.ro ir hrunglBtv 
Naujas ir trup>'f ;1| dėvėtus Uolines nuo 51.H0 jr brarifi aus. 
Valkų siutai Iki $T.5()-. akryntO* Ir vntyzat. 

^ S. G O h D O N 
1415 S.OUTH HALSTLO STRTET CH>CAOO. lt-*.. 

5toras atdaras kasdienę !r vukurais Ik! ? vai. Sn'>;uo:m« esti atdaras iki 11 vai. vuk rc. Ned61die:ilala — Iki ** vai. vukure. 
.'TUO lĮETUTi T'' Tmrtrt«irrr ■ r 1 ■■ — m"r' —■— 

[Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
į Pomirtinių išmokėjo — $92.715 
| Ligoje pašalpų $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos-j 
$6.00 $9.00 ir $12 00 į savaitę. 

rELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 
kus ir kulturiškus reikalus. 

rfMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ" su ilius- 
~ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
^ sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudcs, pašalpc^ ir kulturos 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopoarba norėdamas pla- 
tesniu informacijų, rašyk pas Centro fskretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
^ 307 VVEST 30TM STREET, NZVV YORK CITY, 

Yisiems žingeidu žinoti 

PIE KARE 
Užsisakkitc knygą, vardu: 

VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai išėjo iš spaudos gar- 

saus francuzu raštjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios rūšies kariškos ma- 

šinos. Apie vandens vagilių 
atliekamus darbus. Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- 
la kitus laivus apvagia juos 
ir visą turtą vežasi su savim 
į namus, kuriuos turi pasista- 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 
vena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą. 
Jus neisit gult iki neuž "igsite 

Mylintieji skaityti, įgykite tą knygą, o Jus ją perskai- : 
tysite daugiau negu vieną kartą. 

Iškirpę kuponą, įdėkite į laišką su .doliariu, ir pasius- 
kit: mums šiuo adressu: 

"Lietuva", 814 W. 33rd St., Ghicap, iii. 
"LIETUVA". 

Čia prir.iunčiu $ j \i ką malonėsite prisiųsti man 
"Lietuvos" išleistą knygą; "Vėliavos Akvvaizdojė. 

v 
Vardas Adresas 

i 
Miestas 

į \ 

Koncertinų Išdirbystė 

Pearl Qucen Koncortina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Parduodame už žemiausių kainą, kur kitur taip ne-] 
gausi. M'ašinėlių laiškams drukucti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius] 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra-j 
malonus lietuviškais rekordais ir koncertiniu geriau-j 
siu Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. J 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome] 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus ■, atsakan- 

čiai. Kurie prisius trijų cent'i k-asa-ženlklj gaus 
kataliogą veltui. j 

STEPONAS P. KA7LAWSKI« 
4632 So. Ashland Ave. : : Chicago, JU. : : Telephone Drover 7309 



Tik 2 Savaites Pasiliko 
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Dienraščio Šerus 
NELAUK 

Šeras 10 doliarių. 
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