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Lietuvos Taryba 
grąsina kaizeriui 

Revoliucija. 
Skerdynes Perograde 

j 

Vokiečiai užėmė Kronstadtą, kur Le- 
ninas buvo pabėgęs 

Talkininkai vis varo teuto- 
nus atgal ir ima daug 

belaisvių. 

Amerikos kariuomenė jau Siben.oj, 
LIETUVIAI GRĄSINA LU- 

DENDORFUI REVOLIUCIJA. 

Londonas, rugpjučio 19 
d.—Lietuviai pareikalavo teikės 

pasirinkti sau locrtą karalių ir 

atsisako pripažint Vokietijos ski- 

riamą karalių. Taip praneša te 

ltgramas iš Amsterdamo E x 

c h a n g e Telegraph kompa 
nijai Londone. 

Šisai telegramas paaiškina, 
kad gen. Ludendorfas, dešinėji 
von Hindenburgo ranka ir tikra 
sai vadas militariškų Vokietijos 
jiegų gavo nuo Lietuvos Tary- 
bos iškilmingą protestą prie bile 

mėginimą skirti karalių, kuris 

yra nepriimtinas Lietuvos žmo- 

nės. Jeigu Vokietija, nepaisy- 
dama Lietuvos žmonių noro, to- 

lų karalių visgi paskirtų, tai Lie 
tuvos Taryba sako, kad tuomet 

gręsia žmonių revoliucija. 

ŠIMTAI UŽMUŠTA 
PETROGRADE. 

Londonas, rugpjučio 21 d. — 

Šimtai žmonių tapo užmušta ir 
sužeista Petrograde, kuomet įvy- 
ko tikras mušis Petrogrado gat- 
vėse tat p latviu raudonos gvar- 
dijos (bolševikiškos) ir miniu, 

sukilusių dėlei maisto stokos. 
Žmonės, neturėdami maisto per 
dvi dienas, surengė demonstra- 

ciją gatvėmis ir šaukė: "Salin su 

voki'Čiais! Šalin su Kremlinu 

(bolsevikais)!" Mušis atsitiko 
prieš Smolny Institutu, kuriame 
randasi bolševikų štabas. 

TALKININKAI KRATO 

VOKIEČIŲ FRONTĄ. 
Paryžius, rugpjūčio 20 d. — 

Trijuose svarbiuose sektoriuose 
ant vakarų fronto vokiečiai, po 
talkininku spaudimu, buvo pri 
versti apleisti labai didelės stra- 

tegiškos svarbos pozicijas. 
Į vakarus nuo Armentieres 

Lys sektore, vokiečiai pasitrau- 
kė atgal ant fronto beveik šešitj 
mylių ilgio, palikdami anglu ran- 

kose miestą Merville. 

Tarp upių Matz ir ()isc fran 

cuzai prasimušė net iki 1 asign\ 
miesto priemiesčių ir taipgi už 

griebė miest;j Pimprez. 
J šiaur-vakarius nuo Soissoni 

franeuzai nuvertė vokiečius be 
v'"ik ant mylios atral ant fronte 

devynių myliu ileio. Čia fran 
cuzai užtrriebė keletą kaimų i 

2,200 belaisviu. 
N'eofičialės ižinios praneša, ka< 

anglai užgliebė geležinkelio sto 

tj priemiestyj Roye, kuris yr; 

.pats nugarkaulis vokiečių atsi- 

gynimo fronte tarp ntpių Somme 
ir Oise. 

Manoma, Kad Vokiečiai 
Vėl Trauksis. 

Patėmijama, kad vokiečių at- 

sigynimas' ant Pikardijos fronto 
su kiekviena diena darosi vis 
silpnesnis ir todėl galima tikėtis, 
kad netrukus vokiečiai gal pra- 
dės trauktis atgal ilgu frontu nuo 

Ypreso net iki Reimso. 

IMA 8,too VOKIEČIŲ. 
Paryžius, rugpjučio 21 d. 

Gcn. Mangin'o armija vakar pa- 
ėmė 8,000 vokiečių belaisvėn, pri- 
varydama tokiu budu skaitlių 
paimtų belaisvių laike paskuti- 
nių dviejų dienų iki 11,000 vien 
tik ant fronto Lasigny-Oise-Ais- 
ne. Būriai vokiškų belaisvių dar 
vis varoma užpakalin. Didelis 
skaitlius kariškos medžiagos taip- 
gi pakliuvo francuzams. 

AMERIKOS PULKAS 
VLADIVOSTOKE. 

Vladivostokas, rugpjučio 15 d. 
('Suvėlinta). — Transportas, ve- 

žantis pirmą dalį Amerikos ka- 
riumenės atvyko šiądien jx) piet 
į Vladivostoką. Jis išplaukė iš 
Manila, ant Filipinų salų ir už- 
ėmė pusaštuntos dienos kelionės. 

Amerikos kareiviai įplaukė uo- 

stau su dideliu triukšmu ir šau- 
kimais. katp linksmi amerikonai 
yra papratę tai daryti. Buvusie 
ant kranto čecho-slovakai ir gy- 
ventojai iškėlė jiems triukšmin- 
gą susitikimą. Rytoj atplaukia 
kiti Amerikoniškos kariumenės 
transportai. 

1 

Japonai Išsėdo. 

Japonų kariumenė išsėdo šią- 
dien kitam uoste, N'kolskoje ir 
tuojaus numaršavo j Usuri upės 
frontą, kur bolševikai ir austro- 
vokiški belaisviai, kuriuos bolše- 
vikai apginklavo, turi esą apie 
ioo.uco vyru. 

Gen. Diedrichs, vadas čecho- 
slovakų armijos Siberijoj pada- 
vė talkininkų atstovams memo- 

randumą, kuriame jis pataria, 
kari talkininkai suteiktų galimai 
didžiausią .pagclbą ir kad kuo- 

} greičiausia pradėti pirmy neigi] 
linkui miesto Irkutsko. Jis nu- 

rodinėja, kad jeigu talkininkai 
nepasieks Irkutsko j šešias sa 

' vaites. tai čccho-slovakai, esan- 

tieji vakarinėj Siberijoj ir atkir- 
lJsti nuo VJadivostol.o čecho-slo 

vakų, negalės išlaikyti vakarinės 
Si'berijos savo rankose. 

Sulyg gcn. Diedrichso nuomo- 

nės, tas paliktu visą Kiusiją ant 

pilnos vokiečių malonės. 

DIDELĖS RIAUŠĖS JAPO- 
NIJOJ. 

Tokio, rugpjučio i<S d. — Di- 
delės riausės iškilo Japonijos svar- 
bes 11 tuose miestuose. Priežastim, 
sako na, yra brandumas mai>t », 

ypač ryžiaus. kuris pas japonus 
užima vietą duonom. 

Tekio mieste minio; u/; uo'n 
I biznio ir teatrų distrrktus. Apie 
du šimtai krautuvių, restauracijų 

! ir ryžiaus sandelių t'apo užpulta. 
Nfririos taipgi mėgino užpulti vi- 
daus reikalų ministeriją, bet ne- 

,pasekmingai. 
Tokio miestą užėmė stiprios jie- 

gos policijos ir pėstininkų. Valdžia 
užginė laikraščiams talpinti bile 
kokas žinias apie šitas riaušis. 

šaukia kariumenę. 
Kariumenė tapo iššaukta beveik 

visuose sverbesniuose Japonijos 
miestuose. Mieste Xagava, kuris 
yra pagarsėjęs p rcelianos išclir- 
bystėmis, riaušėse dal) vavo apie 
30,cxx) žmonių. Keliose vietose 
kareiviai šaudė j riaušininkus. 

| Mieste Kobe kareiviai ir policija 
turėjo pavartoti kardi s ir durtu- 
vus prieš sukilusias minias. Dide- 
lė ryžiaus sankrova, keletas dirb- 

tuvių ir daugelis ryži'aus krautu- 
vių tapo sudeginta. 

Kituose miestuose mini s užpuolė 
int ipolicijus r.u bambuko liansomis. 

Iš Tokio laikraščių atsargaus 
.urodinejimo galima išvesti, ka 

maisto riaušys po visą Japoniją 
yra nu-odymu, jog ta šalis artina- 
si prie socialio krizio. 

Riaušėse dalyvauja ne tik bied- 
nųjų kliasa, bet ir vidurinis luo- 
mas, kuris taipgi protestuoja prie 
labartinj ekonomišką padėjimą. 

Riašės, kaip pranešama, tau- 

kiai yra anti-kapitalištiškos rū- 

šies, nes riaušininkai užpuldinėja 
tankiausiai turtingųjų namus. Lai- 
ke karės Japonijoj daug žmonių 
pralobo, daug naujų milijonierių 
priviso, bet maistas nepaprastai 
(pabrango ir neturtingieji žmonės 

jaučia didelį skurdą, nes algo: 
nėra užtektinai apmokamas. 

Valdžia mėgina gelbsti. 
Riaušės <Ielei stokos rvžiaus tai| 

išsiplatino, kad valdžia sušauki 
sp"cialj iiSinisterių kabineto posė- 
dį, kuriame nutarta paskirti 
$5,000,000 nupirkimui ryžiaus ir 
išdalinimui jo tarp žmonių pigio- 
mis kainomis. 

Japonijos m i k a d <> (ciesorius). 
išgirdęs apie riaušių priežastį, pa- 

dovanojo ryžiaus fondan $1,50') 
000. 

'lokio mieste kareiviai pasodin- 
ta ant gatvek'arių. prikrautų rv- 

žium, ir jie dalina ryžių biednes- 
niuose distriktuose. 

Keletas milijonierių padovanojo 
po $100,000 ryžiaus nupirkimui. 
Garsios japonų šeimynos Mitsui 
ir Ivvaski aukavo po $5oo,ooo tam 

pačiam tikslui. 
Ryžiaus esą Japonijoj netrūksta, 

bet jj esą laiko susikrovę farme- 
riai ir perkupčiai, laukdami auk- 
štesnių kainų. 

Sudegino Teatrus. 
Osaka mieste minios užpu lė 

krautuves ir maisto sąkrovas ir pa- 
degė teatru, ir kilus nam-us. Iš- 
šaukia kariumenė tai>o žmonių už- 

pulta. Gatvckariai n'aktimis ne- 

vaikščioja. 
| Pranešama, kad Maizuru mieste, 
,kur 2,000 darbininkų iš laivyno 
(arsenalo prisidėjo prie riaušininkų, 
j daug ypatų tapo sužeista laike 
susirėmimo su policij'a. 

Keturi Milijonai Amerikonų gali Iš- 
lošti Karę bile Laiku. 

Taip sako gcn. March, aiškindamas drafto padidinimą. 
Washington, D. C. Pereitu 

ketvergę pirmininkas senato ka- 

riškus komisijos, senatorius 
Chamberlain, raportavo bilių 
naujo sumanymo apie draltą 
abelnai senato sesijai. 

Laike perstatymo šito biliaus 
senatui, senatorius Chambcrlain 

paaiškino, kad gcn. Mareli yra 
komisijai sakys, jog 4 milijonai 
amerikonų po vienu vadovu ga- 
lėtii persilaužti per vokiečiu fron- 

tą bile laiku, kuomet tik jie pa- 
norės. 

Jeigu drafto amžius bus nusta- 

tytas nuo 18 iki 45 metų. tai re- 

Įkrutavimas liuosnorių pats savi- 
mi pasibaigs. 

I 
Ateinančiais Metais Visi Bus 

Prancūzijoj. 

Sulyg senatoriaus Chambcr- 
lain pranešimo, gen. Mareli yra 
sekančiai pasakys senato kariš- 
kai komisijai: 

"Suvienytų Valstijų valdžia— 
sak-.'s gen. March—buvo talki- 
nu,kų prašyta sutaisyti tokį di- 
cle'į karišką programą, kad rei- 
kej ■> labai atsargiai persitikrinti, 
ar iręs galėtume tokį programą 
išpildyti, ar ne, o viena to pa- 
didinto programo vp'atybė buvo 
pristatyti kareivių. 

"Karės departamento nuomo- 

nė yra. kad nristatyti Francuzi- 
jon maximum [didžiausį] 
skaitliu kareivių, idant toki u bu- 
du sutrumpinti karę. Iš skaitli- 
nių. kokias mums pristatė "pro- 
vost marshal-general," męs per- 
sitikrinome, kad męs galime pra- 
dėti programą, sulyg kurio męs 
pristatysime Francuzijon iki bir- 

želio 30 d. 1919 m. aštuonias- 
dėšimts divizijų ir turėsime 18 

divizijų namie (Amerikoj). Ši- 
tos divizijos, apskritai paėmus, 
turi po 40,000 vyrų kiekvienoj 
[Vadinasi, sulyg naujo .progra- 
mo Amerika iki birželio 30 d 

ateinančių mėtų turės iš vist 

3.920,000 vyrų po ginklu, iš ku- 

rių 3,200,000 vyrų žada buti 
Francu/i joj. o 720,000 rezervose 

Amerikoj |. 
"Po ilgo ištyrimo Suvienytų 

Valstijų gyventojų, gen. Crow- 
ler priparodė, kad reikėjo ka- 
reiviavimo amžių sumažinti iki 
18 melų ir pakelti iki 45 metų, 
idint gauti užtektinai tinkamų 
vyrų minėto programo išpildy- 
mui. Visus .vyrus, kuriuos męs 

gausime iš šito naujo drafto,— 
maž-daug 2,300.000 vyrų — męs 
tikimės turėti Prancūzijoje iki 
birželio 30 d. 1919 m." 

J'nliaus gen. Mareli -pasakė ka- 

riškai komisijai, kad jis pilnai 
stovi mž tai, kad armija susidėtų 
kiek galima daugiausiai iš jaunų 
vyrų. Jauni vyrai tarp 18 ir 20 

'lietų, sakė jis, ne tik kad neturi 

daug pareigų, -bet jie ir fiziškai 

geriaus tinka kareiviavimui. 

Visas Centras Bus Francuzijoj. 
Poliaus geh. Mareli taip pa- 

sakojo apie tolimesnę Amerikos 

taktiką karėje: 
"Prezidentas—sakė jis—galu- 

tinai pranešė, kad Amerikos ka- 
riška taktika nuo šio laiko bus 
sukoncentruota ant vakarinio 
fronto ir męs atsisakėme nu- 

krypti nuo to šalin. 
".Vmerikos tikslu yra sukon- 

centruoti (sutraukti) užtektinai 

kareivių, idant suplakti Vokieti- 

ją. Vienatinis būdas, kuriuo Vo- 

| kieti ja gali buti sumušta, yra ta- 

me, kad prie to eiti su visa spė- 
ka. 

"Nuo mus priguli laimėti ši- 

tą karę ir męs galime ją laimė- 
ti. Kaip ilgai tas luižims, tai tas 

priklausys kaip sykis nuo to, ką 
męs darysime. Jeigu męs trauk- 
sim-ir-trauksim su šituo reikalu 
ir pastatysim tik mažą jiegą te- 
nai Europoje, tai męs tuomi lo- 
šime j vokiečių rankas. Aš ti 
kiu, kad jeigu męs turėsime 
4,000,000 Amerikoniškoj armijoj 
po vienu vyriausiu vadu, tai męs 
galėsime perlaužti vokišką lini- 
ją kuomet tik męs panorėsime. 

1 'Šitas naujas įstatymas—tęsė 
toliaus generolas — leis mums 
remtis vien tik ant vyru kliasos 1 • 

j,pirmos net iki birželio 30 d. 
1919 m." 

Karės, sekretorius Baker nuo 

savęs pridėjo sekančiai: 

"Bilius, kaip jis parašytas, turi 
mano pilną patvirtinimą. Ma- 
no locna nuomonė išpradžių bu- 
vo kad, vieton 18 metų rube- 
žiaus, butų nustatyta 19 metų. 
Bet po nuodugninio apsvarsty- 
mo aš priėjau prie nuomonės, 
kad 18 metų privalo but nusta- 

tyta, idant gauti reikalingi} skait- 
lių vyrų." 

Senatorius Chambcrlain tikisi, 
kad senatas suspės perleisti šitą 
naują btlių apie kareiviavimą iki 
ateinančiai subatai, t.y. iki rug- 
pjučio 24 d. 

TERORAS PETROGRADE. 

Washington, D. C., rugpjučio 
20 d.—įSulyg oficialių pranešimų 
iš Stockholmo, Petrograde siau- 
čia bolševikų teroras. Apskait- 
liuojama, kad niuo pradžios rug- 
pjučio 30,000 ypatų tapo suareš- 
tuota iš tarpo armijos aficierų 
ir vidurinės kliasos piliečių. 

Bolševikų vadai, sakoma, yra 
ant kariško laivo Z a r i a prie 
Kronštadto ir prisirengę plaukti 
Vokietijon, jeigu sukilimas prieš 
bolševikus .pasisektų. 

Vokiški agentai Stockholme 

pasakojo rugpjučio 14 d., kad vo- 

kiečiai kraustosi iš Maskvos ne 

todėl, kad jie 'bijotųsi, bet todėl, 
kad jie tikrai jautė, jog bolševi- 
kai bus nuversti netolimoj atei- 
tyj. Sulyg jų nuomonės bolše- 

vikų vietą gal įbut užims Černov 
ir jo revoliucijinė partija, kuri 
gal but tuojaus sušauktų naują 
Steigiamąjį Susirinkimą, kuris 
butų vokiečių pripažintas. 

PRIEŠINASI LIETUVOS 
KARALYSTEI. 

Zurich, Šveicarijoj, rugpjūčio 
uj dieną. Vokiškas laikraštis 
S~hvvacbische T a g- 
\v a c h t svarsto apie gandus, 
sulyg kuriu manoma sutverti ke- 
letą naujų karalijų iš Rusijos 
buvusių pakrašč'ų, kaip Finlian- 
dijoj, Lietuvoj, Kurše ir 1.1. Mi- 
nėtas laikraštis perscrgsti Vokie- 

tijos valdžią, kad esą Vokietijos 
kareiviai kovoja ne tam, kad pa- 
sodinti keletą vokiškų kunigaik- 
ščių, ant sostų šitų naujų mažų 
šalių priešai vokiečių tautos no- 

rą. Laikraštis išreiškia nuomo- 

nę, kad visa vokiečių tauta su 

desperatiška energija priešinsis 
monarcliiškiems Vokietijos val- 
džios plianatns Finliandijoj, Lie- 

tuvoj ir visur kitur. 

B CIK PERSHINGO 

PATRIJOTAS. 
Tuojaus nusipirk, ar pasi- 
žadėk pirkti Karės Taupini- 
mo Ženklelių (War Savings 

Starnps (WSS.). 

j Dienraščio Reikaluose. 

Merginos kloja po šimtinę. 

Chicaga pradeda judėti. 
Eina Jonas pas Mikitų. 
"Imsim, sako, šėrą-kitą..." 
—Gerai Jonai tu sakai, 
Jei neimtum, but švakai... 

* * 

AMSTERDAMO MERGINOS. 
Toki įau laikai užėjo, kad mer- 

ginos vaikinams turi sarmatą pa- 
daryti. Ana Rusijoj merginos 
susarmatino ruskių kareivius ir, 
pasiėmę šautuvius, pačios nuėjo 
vokiečių šaudyti. 

Beveik taip-pat ir čia Ameri- 
koj dabar pasitaiko. Kuomet 
reikia paimti didžiulę dienraščio 
tvirtovę, tai tas greičiaus išpuo- 
la vaikinams negu merginoms 
padaryti. Bet ne visur vaikinai 
yra vajauni, tai tokiems Amster- 
damo dvi merginos, p-lės V. Ur- 
bonaitė ir A. Stariutė, padarė 
didelę sarmatą ir podraug duo- 
da gerą pavyzd j. Panelė V. Ur- 
bonaitė rašo sekančiai: 

"Sumaniau ir aš nušauti nors 

dešimts šėrų naiujam dienraščiui 
ir štai čia prisiunčiu $100.00 už 
tuos dešimts šėrų. Matau, kad 
iš visur vaikinai šiudo, o iš Am- 
sterdamo, tai m u sėt reik mer- 

ginom pradėti šaldyti. Tai tą1 
męs su savo drauge A. Stariu- 
tė ir pradedam, šaudatnos jusų 
naujo dienraščio sutvėrimui nors 

po dešimts šėrų. Gal ir vaiki- 
niai dabar pasiakvatys." 

O panelė A. Starkitė, prisiųs- 
dama taipgi šimtinę už savo de- 
šimts šėrų, patėmija sekančiai: 

"Kad jau karė, tai karė! Tu- 
rim atlikti darbą, kad paskui ga- 
lėtum visi jo vaisiais pasidžiaug- 
ti. Siunčiu šimtą doliarių už de- 
šimts dienraščio šėrų ir norėčiau 

žinoti, ar d?ug vaikinu atsiras. 
ku e mus, merginas, subytis." 

* * 

DAKTARAI REMIA 
"LIETUVOS" DIENRAŠTĮ. 
Šiomis dienomis Chicagos lie- 

tu viai-daktarai išsiuntinėjo Ame- 

rikos lietuvių daktarams sekantį 
atsiliepimą: 
Gerbiamas Daktare:— 

"Daktaras, be abejonės, esi 

persitikrinęs, kad 'laikraščiai lo- 
šia žymę r «lę kiekvienos tautos 

gyvenime. Ypatingai tas yra pas 
mus lietuvius, nes lietuviai yra 
pripratę tikėti ir laikyti už šven- 

tą. kas laikraščiuose rašoma. 
Todėl mums geri laikraščiai ir 

jų likimas privalo rūpėti. N'ors 

męs lietuviai turime silpną spau- 
dą, tečiaus tarpe tnusų laikraščių 
yra tokių, kuriuos męs daktarai 
labiausiai visomis pajiegomis pri- 
valome remti. 

"Lietuvos" Nuopelnai. 
Jiuk visi žinome, kaip jau 

keletas metų tam atgal laik- 

raštis "L i e tu v a," išmesda- 
mas iš savo skilčių visus 
humbugiškų daktarų' apgarsini- 
mus, sulaužė su tais daktarais 

padarytus kontraktus, išnešan- 
čius po kelis tūkstančius dolia- 

rių. Ir nuo to laiko "Lietuva" 

pradėjo atakuoti visus lietuviš- 
kus laikraščius, kurie tik dėjo 

tokiu daktarų apgarsinimus. 
Nors tas darbas "Lietuvai" at- 
nešė didelius nuostolius ir dar- 
bas 'buvo labai sunkus, nes ir 
męs daktarai šiame dalyke ma- 

žai gelbėjome. vienok po kelių 
metų priėjo prie to, kad šiandien 
beveik visi lietuviški laikraščiai 
tapo priversti tuos apgarsinimus 
išmesti. 

Už tai męs, noroms ar neno- 

roms, turime laikraščiui "Lietu- 
vai"' atiduoti kreditą. 

iDabar, kada tas laikraštis 
"'Lietuva" tampa dienraščiu, m.s 
turime ištiesti savo pagelbos ran- 

ką—nupirkti nors po kelis dien- 
raščio šėrus. Šis dienraštis lie- 

tuvių daktarų paramos yra užsi- 
tarnavęs ir todėl męs turime jj 
paremti. 

Pirkdami dienraščio šėrus, męs 
pagelbėsime įvykdinti tokj dien- 
raštį, kurs yra prielankus musų 
profesijai ir jo skiltįs atdaros 
profesijos reikalams. Juk laik- 
raštis "Lietuva" yra, abelnai 
žvelgiant, užsitarnavęs lietuvių 
•paramos, nes turime pripažinti, 
kad šis laikrašti-; iki šiai dienai 
yra išlaikęs savo rimtą taktą. 
Męs jau dauguma Chicagos dak- 

tarų esame paėmę po 10 šėrų ir 
nutarėme kreiptis j visus Ameri- 
koje gyvenančius lietuvius dak- 
tarus, kad ir jie tą pati pada- 
rytu. Męs kreipiamės j Tamis- 
tą, kaipo j savo profesijos drau- 
gą ir meldžiame pamatyti reika- 
lo svarbą ir paremti šį reikalą, 
nuperkant nors 10 "Lietuvos" 
•Dienraščio Bendrovės Šeru. 

Tikimės, kad Tamista mus pil- 
nai suprantate ir apkaimuojate šį 
musų laišką. 

Mes, profesijos žmonės, esame 

visuomet apkrauti įvairiais dar- 
bais bei tautiniais padotkais dau- 
giau negu tuli turtingesni Ame- 
rikos lietuviai, bet męs turime 
atsiminti, kad mušu liaudis yra 
dar tamsi, taigi mes negalime 
palikti tą liaudį tokiame liūdna- 
me likime. Todėl męs, daktarai, 
ypatingai ir esame priversti pa- 
aukauti save kartais net ir per- 
daug lietuvių reikalams. 

šiame momente męs turime 
didelę daugybę reikalu, palytin- 
čių mušu tautą, bet įsteigimas 
plačiu ] ažiurų dienraščio kaip 
"Lietuva" yra bene vienu iš svar- 

biausiu dalykų šioje valandoje." 

Nusibodo Vienam(—Siunčia 
3 Šerus. 

Nusibodo Kazimierui Kveda- 
rui vienam tarp svetimų gyven- 
ti. Vienas-ir-vienas, nei su sa- 

vais žmogus nesusieini. Gerai 
dar, kad "Lietuva" jį kas savai- 

| te palinksmindavo. Mano grįžti 
tarp lietuvių gyventi, o kol kas 

norėtų, kad "Lietuvos" naujas 
| dienraštis tuo tarpu kogreičiau- 
siai pradėtų ji kasdien linksmin- 
ti. Todėl ir siunčia jis $30.00 

'už tris dienraščio šėrus. 
P-as Kvedaras gyvena 3arnes- 

ville, Oliio valstijoj. 

ATYDAI DIENRAŠČIO ŠĖRININKŲ CHICAGOJE. 
Šią pėtnyčią, rugpjūčio 23 d., 8 vai. 30 min. vakare, 

atsibus Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted gat., ant 3-ių lubų 
susirinkimas visų Chicagos dienraščio ščrininkų. Visi šeri- 
ninkai teiksfs pribūti ir dasiiinoti, kaip dienraščio reikalai 
stovi. ORGANIZAVIMO KOMITETAS. 



"I.ictuva" Jam Per 20 Metų Tar- 
davo, Dabar Jis Jai Pasitarnauja. 

P-as M. Kazlauskas iš Dan- 
bury, Conn., yra "Lietuvos" skai- 
tytoju per jo metu suviršum. 
Todėl jis ją gerai pažįsta ir gali 
teisingu paliudijimą išduoti. Jis 
jau buvo .pasiėmęs vieną dienraš- 
čio šėrą. Dabar, pasiimdamas 
dar vieną šorą, jis rašo sekan- 
čiai : 

"Matydamas, kad dar vis trūk- 
sta dienraščiui šėrininkų, siunčiu 
dešimtinę dar už vieną šėrą, nes 

mos turime neatbūtinai "Lietu- 
vos' dienraštį sau įsitaisyti. 

Aš esu "Lietuvos" skaitytoju 
per jo mefų suviršum, ir per tą 
laiką ji man teisingai tarnavo, 
visas žinias pranešė iš viso svie- 
to, daug pamokinimų ir patari- 
mų man davė. Todėl gi aš vė- 

linu kožnam lietuviuivr lietuvai- 
tei, o ypatingai "Lietuvos" skai- 
tytojams prisidėti prie šito svar- 

baus darbo. 
Kiap man rodosi, busiu šiatuc 

miestelyj "tūzas" -—gylių..." 
Nuo Pacifiko. 

Tai taip rašo vyras nuo At- 
lantiko pakraščio, o dabar pažiū- 
rėkim, kaip atsiliepia kitas lie- 
tuvis už 4,000 myliij nuo jo, iš 
Paciiiko pakraščio. 

P-as Juozas S. Revett iš Bre- 
merton, \Vash., .prisiųsdamas 
$^0.00 už du laikraščio šėru, ra- 

šo sekančiai: 
"2.nogus negali apsieiti be 

duonos, kuri kasdien stiprina jo 
kūną, kad galėtų gyventi ir dar- 
buotis. Apšviestas žmogus ir 
visa tauta taipgi negali apsieiti 
be maisto, kuris reikalingas ne 

tik jo -pilvui, bet ir jo galvai. 
Kaip tžmogus mirtų be kasdieni- 
nės duonos, taip šiądien ir tauta 

mirtų, jeigu neturėtų savo gal- 
ivoms kasdieninio maisto — gerų 
dienraščių, 

Kuomet musų apšviesti ir ta- 
lentuoti viengenčiai susispies 
apie dienraštį, t«i kiek gero nut- 

sų visuomene gali iš to tu- 

rėti, kiek musų žmonės gali i- 
to -per dienraštį pasimokinti. 

Ko-operacija yra toks sudava 
dijimas, kur daugelis krūvon su- 

sidėję nuveikia dideiius darbu* 
pramonėj, biznyje. Taip-pat ir 
čia męs ko-operatyviškai susidė- 
ję, galime pasidaryti sau galingą 
•ginklą apšvietos platinimui, o 

musų apšviesti žmonės taip-pat 
ko-operatyviškai savo talentus ir 

mokslą krūvon sudėję ir jį. pa- 
skleidę per vieną dienraštį, gali 
daug, labai daug naudos musu 

•broliams lietuviams padaryti. 
Tą mintyje turėdamas, siunčiu 

$20.00 mž du šėru dienraščiui ir 
veli j kuogeriausios kloties." 

* * 

Du Kalakutai iš Worcesterio. 
Pasiskaitykit ve šitą laiškelį: 
"Męs du Worcesterio kalaku- 

tai, matome, kad, po šimts kni- 

pelių, jųs ten turite nelaimę Chi- 
cagoje, nes tos tvirtovės vis dar 
nenubombardavote. Tai ve siun 
č^ame jums dar porą kulkų: gal 
ir užbaigsite tą bjaurybę bom- 
bardavę. Šitas dvi kulkas siun- 
čia junis: Rafoflas Bučinskas ir. 

kaip socialistai jį vadina, "tauti- 
ninkų rėksnys" Jokūbas Rauk- 

tis, abudu iš \Vorccstcr, Mass." 
» * 

Simano Daukanto Draugyste— 
Paklausykit, Jus Draugas Kalba. 

P-as A. Savitskis iŠ Hancock, 
Mieli., rašo sekančiai: 

"Labai man linksma buvo pa- 

matyti laikraštyje, kad Simano 
Daukanto Dr-stė (iš Chicagos) 
tafp gražiai parėmė dienraštį. 
Stiprus jie vyrai, tą žinau, ne.< 

-if .pats jau trečias metas priklau- 
sau prie jos. Bet pasakysiu, kad 

prie tokios prakilnios draugys- 
tės, kuri remia tokius naudin- 

gus tautiškus darbus, tai yra gar- 
bė 'bile vienam ir prigulėti. O 

aš, būdamas Simano Daukanto 

{Draugystės sąnariu, irgi negaliu 
atsilikti nuo savo kitu draugu 
ir todėl taipgi ir aš prisidedu 
prie dienraščio. 

įLai gyvuoja Simano Daukan- 
to Draugystė! 

Aš taipgi priklausau ir prie šv. 

(Mateušo Apaštalo Draugystės— 
1-i/Vpgi jau bus treti metaij Ir ten 

žinau, kad ^ra stiprių vyrų, kai 

arauloų ir gerų lietuvių. Musų 
amerikoniška kariumenė dabar 
laužia uodegą kaizeriui su gink-< 
laiSi Q męs, broliai lietuviai, tu- 

rime čia susiprasti, suorganizuo- 
ti visus lietuvius, kad jie susi 

•prastu gerai ir kad mokėtų ge- 
rai atsiginti nito to kaizeriško 
smako, kuris šalinasi praryti mu- 

šu mie!.w. Lietuvą tėvynę. 
O kas mūsų brolius lietuvius 

geriaus suorganizuos \r prie ap- 
švietimo prives, jeigu ie gc.as 
dienraštis? Aš džiaugi r ji, kad 
Simano Daukanto Dr-stė, prie 
kurios aš priklausau, tą supran- 
ta; džiaugčiausi, jeigu ir Šv. Ma- 
teušo Dr-ste taip: tai suprastų 
ir šitokį gerą darbą, musų dien- 
raštį, paremtų. (J apie tai aš 

neabejoju, nes ten taipgi yra Šau- 
nių vyrų. 

F .veikinimai abiems toms 

diaugystėms ir visiems drau- 

gams ! 

Prie abiejų draugysčių priklau- 
sau, tai nuo kiekvienos ir po šč- 
rą sau užsirašau." 

A. Savitskis. 
* * 

Važiuoja Anon Pusėn Atlantiko 
Balos Bet Dar Šerą Paima. 

Jurgis Kapočius ir 1 tanas 

Smilgevičius—abudu šauni Dėdės 
Šamo vaikinai, abudu jau po šo- 
rą dienraščiui buvo pasiėmę. Bet 
jie kareiviai,—žino, kaip narsus 

karžygiai daro: jie išsyk tvirto- 
vės nepaėmei, tai atakuok dar 
sykį. o už išgrajintą neduok. 

Taigi ir jiedu užsisakė sau dar 
po vieną dienraščio šėrą ir pra- 
neša podraug, kad netrukus jau 
/.ada išvažiuoti. 

♦ * 

Cicero, 111. susitvėrė dienraščio 
štabas, kuris rekrutuos dienraš- 
čio armiją tame Chicagos prie- 
miestyj. P-as J. 'Kirdulis yra 
štabo perdėtinis; Dr. Gurskis, 
turintis savo ofisą prie 4847 \\ 
14th St., yra sekretorius. Abu- 
lu jau seni veteranai ant taut's- 

,<os dirvos ir todėl tikmasi gerų 
pasekmių. 

* * 

P-as Jonas I. Bagdžiunas, Chi- 
cagos parkų komisijonierius ir 
L'niversal State Banko kasierius 
uždėjo geni pamatą Cbicaginiaiu 
trumui, kuris prasidėjo šią sa- 

vaitę, paklodamas "Lietuvos" 
dienraščiui $200.00 už dvidešimts 
šėrų. 

"Duokit man truputį laiko — 

tarė p. Bagdžiunas—dar apsiskai- 
tysiu, tai vėliaus gal dar koletą 
šėrų aukrapštysiu. 

"Ar dienraštis reikalingas/ 
VVell, jeigu nebūtų reikalingas, 
tai neduočiau nei sulužusio cen- 

to. Chicagai geras dienraštis yra 
labai -eikalingas." 

* » 

Naujas "Tūzas.' 
M iki •• M. Dūdas, iš Chicagos, 

atsimint senus laikus, kuomet 
jis, būdavo, su vvestsidiečiais 
larbavosi tautiškuose reikaluose, 
kad net rūkdavo. Dabar jis lan- 
<0 oriai vystės mechanikų mo- 

kyklą ir todėl nelabai turi 'aiko 
dienra'čiu užsiimti. Bet vilką 
vis traukia girion. Taip ir p. 
Dudą vis traukia darban. Porą 
vakarų išlėkęs vyras nubambino 
23 šėrus, savo .pridėjo dar pen- 
kis, tokiu bud u -padarydamas 

t:> c kreditui 28 šėrus. 
Vadinas, naujas narys garbin- 

r0n "f.izų" šeimynon. 
* * 

Dienraščio Armija Vis Auga. 
Šiį savaitę į "Lietuvos" dien- 

raščio armiją prie 500 jau bu- 
vusių kareivių, .prisidėjo dar se- 

kantieji narsuoliai. paimdami 
dienraščio šėrų sekančiai: 

Iš C h i c a g o, III.: 
Jonas I., Bagdžiunas 20 

6. Martinkus 1 

J. Bijanskas — 1 

J. Evvaldas — 1 

S. Stanevičius 1 

Petras Kraujalis 5 
Kaz. Balčiūnas 1 

Mat. Vinckunas 2 

Jon. Bučiunas 1 

Mik. Juška 1 

fonas Biežis 5 
Kaz. Salučka 1 

Jmst. Stalilionis 1 

[uozas Stalilionis 1 

Aldona Stalilionis t 

Emilija Stalilionis 1 

M. M. Dūdas 5 

j Danielius Dūdas 1 

'Algirdas Dūdas --i 

Petras Dūdas ~i 
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KARĖS AKĮS. T 
I' »-cikslčlis parodo ėielą cilv milžinišku prožektorių (stipriu elektriškų liainptj), kurias 

vartoja nakties laiku mušiu frontuose, ka«l riešas negalėtų netikCtai užklupti. 

J š Kitur Pavieniais: 
A. Stariutė, Amsterdam, N.Y. 10 

V. Urbonaitė, Amsterdam, .. 10 

Kaz. Kvedaras, Barnesvill, (>. 3 
M. Kazlauskas, Danbury, 

Conn. (dar antru sykiu) .... 1 

J. S. Revctt, Bremerton 2 

{tat. Birinskas, VVorcestcr .... 1 

Jok. Rauktis, \Vorcester 1 

•A. Savitskis, Hancock, Mieli. ..2 

Jur. Kapočius, Suv. Valstijų 
Armija (antnu sykiu') 1 

Pr. Smilgevičius, Suv. Vai- .. 

stijų Armija (antru sykiu).. 1 

T. Kalauskas, Idomar, Pa 1 

A. Kavaliauskas,, Mahanoy 
City, Pa 1 

J. Pazuokaitis, Philadelpbia .. 1 

[•g. Malinauskas, Long Island 1 

J. įSinkevičius, Pittsburg, Pa...i 
A. Paicius, Pittsburg, Pa 1 

IV. J anka, Rockford, 111 1 

R. Tribula, Philadelphia, Pa...i 
V*. Kačinskas Amsterdam, ....1 
F. Barštaitis, LaSalle, 111 1 

M. A. Šarka, Rhinclander 1 

Svarbus Numeris. 
SVARBUS NUMERIS. 

8—23—18 

Jeigu ant Jusu laikraščio adre- 
so numeris yra tukis, kaip tas 

viršuje, arba pirmasis dar net 

mažesnis, tai skubėkite sutvarky- 
ti savo reikalus. 

Numerio Reikšmė. Pirmasis 
numeris reišikia mėnesį, antra- 
sis — to mėnesio 'diena ir pas- 
kutinis — metus. 

Taigi viršminėtas numeris tu- 
ri šitą prasme: 

Kuomet Jus tuk gaunate laik- 
raštį "Lietuvą,'' ant geltono po- 
pierėlio Jų.s matote sav-o pravar- 
dę ir .tuojaus už jos matote tris 
dviem brūkšneliais perbrauktus 
numerius, o tie numeriai Jums 
parodo, kad esate užsimokėję už 

laikraštį "Lietuvą" iki 8—23— i.S, 
kas reiškia RUGPJUČIO 23 d. 
1918 111. 

Kiekvienas laikraščio "Lietu- 
va" numeris Jums parodo ir 

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

negalite to nežiinoti. 

Jusų geras darbas. Kuomet 
jus užmokate už laikraš'i pre- 
numeratą ant laiko, Jus padarote 
labai daug ^ero mums: suvedi- 
nate mūsų darbą, d"i atvirutės, 
o 'kartais dair 'prie tų dviejų ir 
laišką. O visa tai mums kainuo- 
ja darbą, laiką ir (pinigus. 

Sučėdinate ikrasos patarnavimo 
darbą, o toum remiate valdžią 
jos siędieninėje svarbioje valan- 
doje. Jųs 'pirm?aus to nepadarėte, 
nes visai tas Jums mislion nea- 

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

Jus gerai žinote, ikad ant vis- 
ko 'kainos labai pakįlo. Tas pa- 
lietė ir mus — pabrango popiera, 
ant 'kurios spauzdiname Jusų 
laikraštį "Lietuvfj"; pabrango 
darbininkai, iktvric atlieka darbą, 
prie spausdinimo Jums laikraš- 
čio, o tnusų 'kaina už laikraštį 
nepakilo. Kad ji ir nepakiltų, 
męs tik vieno nuo Jusų laukia 
me — Lailcu užsimokėti už laik- 
raštį "Lietuvą." 

Siųskitę pinigus, 
Lithuanian P-itb. Co. 

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

REGISTRUOKIS, JEIGU 
TAU SUĖJO 21 METAI! 

VVashington, D. C. Karės 
departamentus prušu atkar- 
toti sekantį pranešimu ir 
valdžios paliepimu: 

"Visi jauni vyrai, kuriems 
suėjo -ii metai nuo birželio 
(June) 5 dienos siu metų, 
arba sueis 21 metai iki 24 d. 
rugpjūčiu (August?) šių me- 

ti], privalo užsiregistruoti 24 
dieną rugpjučio 1918 m. 

"Visi šitie vyrai privalo 
tuojaus kreiptis prie savo 

vietinių tarybų (Local 
Koard'ų), kurie * paaiškins 
kur ir kokiu laiku jie turi 
užsiregistruoti." 

Tie vyrai, kuriems sueis 
21 metai rugpjučio 24 d., 
Jaip-pat privalo registruotis 
tą pačią dieną. 

T ė myk i t! Rugjučio 
24 d. turi registruotis visi 
jauni vyrai, kuriems suėjo 
21 metai nuo birželio 5 d. 
šių metų—ir vis viena, ar 

jų tėvai yra piliečiai, ar ne. 

6itas paliepimas nepalyti 
naujo draito, kurį dabar 
svarsto kongresas ir kuris 
įves kareiviavimo amžių nuo 

18-os iki 45 metų. Šitiems 
pastariemsiems bus paskirta 
kita registracijos diena vė- 

liaus—rugsėjo mėnesyj. 

AIDOBLISTŲ BYLA 
PASIBAIGĖ. 

Chicago, 111. Aidoblistu byla. 
kuri tęr.cr-1 keletą mėnesių, C"liica- 
goje prieš fedaralį teisėją Landi., 
užsibaigė j>ercita subatą. Prisai- 
kintieji teisėjai išnešė verdiktą, 
kad šimtas apskųstųjų aidoblistu, 
sykiu su savo vadovu W. 1 layuoo- 
<Iu, yra kalti. Jie buvo kaltinami 
už suokalbį priešintis ir kenkti 
karės vedimui. Prisaikintieji tei- 
sėj ai« buvo uždaryti 55 minutas ir 
priėjo prie savo nusprendimo tuo- 
jaus laike pirmo balsavimo. 

Aidoblistu (IWW) 'byla prasi- 
dėjo balandžio 1 d. š. m. Užėmė 
29 dienas laiko pakol išrinkta 12 

prisaikintų teisėjų (džiury), ant 
kuriu ir viena ir kita pusė sutiko. 
Prisaikintieji teisėjai klausė liu- 

dijimo valdžios prokuro ir aidob- 
listu pusės (langiaus negu tris mė- 
nesius. 

Bausmė už suokalbį kenkti ka- 
rtis vedimui, t. y. už nelojališku- 
mą, įstatymų nustatyta sekan- 
čiai : mažiausia 2 metu ir dau- į giausia 20 metų kalėjimo. Pini- 
gines bausmės — nuo $500 iki 
$5,000 kiekvienam. 

Valdžios prokuroras F rauk K. 
Xebftker iš Salt Lake City dirbo 
šioje byloj daugiaus negu metus 
laiko. Atvykęs Chicagon j>crnai 
rugpjuėio mėnesyj, jis suplianavo 
suimti patį centrą Aidobli.tij ii 
rugsėjo mėnesyj trfpo vienu syk u 

netikėtai suareštuota ap'e '7° v>" 
riaušių aidoblistu lyderiu, o viri 
jų ofisai iškrėsti ir povierai bei 
dokumentai užgriebti. 

Užbaigus visus l'.udijiu'uv'. is 

abiejų pusių, teisėjas davė po 
dvi valandas laiko abiems pusėms 
— valdžios prokurorui ir aidcblis- 

t ii advokatui — sutraukti viską 
krūvon ir perstatyti visą reikalą 
privatiniems teisėjams. 

Aidoblistu advokatas nusprendė 
to nedaryti, sakydamas, kad jis 
iš savo pusės apleis paprastai pri- 
imtą praktiką. "Aš prašau jus 
tarė jis prisaikintiems teisėjams 
■— išduoti teisingą ir krikščionišką 
verdiktą." 

I'o to teisėjas Landis pradėjo 
skaityti instrukcijas prisaikintiems 
teisėjams, paaiškindamas, kad jie 
yra pilniausi teisėjai kasi ink nu- 

sprendimo (pačiu faktu šioje by- 
boje, t.y. jie, ir tik jie, o ne kas 

kitas, turi teisę nuspręsti, ar kal- 
tinamieji yra kalti, ar nekalti taip 
kaip prokuratūra juos k'.iltina. 

Jeigu jie atras, kaid taip — jie 
kalti, tai teismas nustatys bausmę. 

Po to teisėjas Landis smulkiai 
išai&ino prisaikinkiems teisėjams, 
ką įstatymai sl'aito suokalbiu, už- 

kurį kaltinamieji yra patraukti 
[teisman. Teisėjas Landis suteikė 
šitas informacijas labai bešališkai, 
ką ir aidoblistu vadas Havvvod 
patvirtino, sakydamas, kad in- 

strukcijos prisaikintiems teisė- 

jams teisingai padarytos. 
Pritaikintais teisėjais šioje il- 

goje byloje buvo sekanti vyrai: 
i. John Clcgg iš Ottavva, sivlvg 

užsiėmimo pliumberiu kontrakto- 
rius; 

j. Charles X. Cheever iš Liber- 
tyviHe. farmeris; 

3. Charles Loose iš Chicagos, 
drukorius; 

4. Rush Campbell iš Chicagos. 
sailsmanas; 

5. II. E. Llaker iš Ottava, far- 
mcris; 

6. (ieorgc Link iš l'cru, "kloak- 
meikeris 

7. John C'askin iš Ch'cagos. 
pliumbcris; 

8. F.mnictt llall i Chicago 
elcktirikas; 

<). F. \V. Brayton i> Moris, ge- 
ležinės krautuvės savininkas; 

10. Raymond \Volcott iš Bata- 
vi jos, sanitariumo direktorių..; 

it. JLd\vard A. Burbank iš 

Marvey, .painteris; 
12. Henry A. Pertin iš Cliica- 

gos, taimkypcris. 

Trumpa Istorija I.W.W. Bylos. 
Aidoblistų byla prasidėjo i d. 

balandžio šių metu. Ji buvo pa- 
remta ant "indaitmcmtu" (skun- 
dų), kuriuos: pripažino fedcralė 
grand džiury rugsėjo 28 d. 19I7 
m. Jšviso buvo skundžiama 166 
asmenys, taip jų vieua moteris. 

Valdžios skundas buvo padari 
tas po to. kaip valdžios sekretui 
aegntai ir detektyvai netikėtai už- 

klupo aidcblistų vyriausius ofisus 
Chicagojc ir visur kitur visete 
Suvienytose Valstijose ir užgriebė 
labai daug įvairių dokumetų, bro- 

šurų, laiškų, knygų ir kitokios 
medžiagos. 

Daugiausiai viso to buvo už- 

griebta Chicagoj. ] > f i c I laistei 
ir Madison gatvių buvo pats Ai- 
doblistų centras. Cia buvo centra- 

liniai cfisai visų : vctiiv.ilaueių 
r,WAV. skyrių, jų tarpe ir lietu- 
viška -kyritis, i'lrdinėju -is "Dar- 
bininkų Balsą." Vyriausiu vadu 
ra l.uvo W. P. ITavv I, kur!-" 
Suvo 'ccnlralitiiu re'r rc'.jrir.'ri ir 
ždi ninku. 

Byla prasidėjo su 114 apskųs- 
ų — kitus paleido dar prieš bylą 
Tarp apskustų buvo ir lietuvis, 
[uozas Laukis, minėto "Darbiniu- 

kų Balso" redaktorius. Jis i> > 

m\- mėnesių vicnu''.< taj paleis- 
tas sykiu su keliolika kitu, prieš 
kuriuos skundą prokuroras pats 
panaikino jau bylai prasidėjus, j 

.Valdžios prokuroras savo skun- 
dimą prirodinėjo liudijimais ir 
dokumentais net iki birželio 19 d. 
Apskustieji buvo kaltinami už 

sauoiazą,' t.y. tyčiai naikinimą 
.r gadinimą mašinerijų atsickimui 
•avo tikslu. Sttlyg p rok u n; re sa- 

cotažas buvo naudojamas visur 
,)0 visą šąli, kur aidobli-.tų orga- 
nizacijos gyvavo — tarp dokų 
darbininkų Atlantiko pakraštyje 
tarp lubermanų šiaur-vakarinėse 
valstijose, tarp darbininkų ant 

farmų Dakotų valstijose, tarp 
sodu 11 darbininkų Californijoj, 
tarp mainierių Arizonoj, Monta- 
noj ir Pcnnsylvanijoj ir kitose 
industrijose. 

Tapo taipgi pristatyti liudijimą' 
apie priešinimąsi kareiviavimo 
draftui. 

Kiinimosi pusės liudijimai pra- 
si<lčjc> birželio 20 ir tesėsi net iki 

pereitos savaitės galo. Svarbiausiu 
liudiniku iš jų pusės buvo pats 
\V. 1). Uay\vf*)d. Aidoblistų ad- 
vokatai mėgino prirodyti, kad ai- 

doblistų visi pasielgimai ir darbai 
buvo nukreipti linkui pagerinimo 
darbininkų būvio, o ne prieš 
trukdymą šios šalies karės vedi- 
mo. 

PABLUDO -NUSIKIRTO 
SAU RANKĄ. 

Evansvillc, Ind. Louis Ed- 
vards, turtingas faianeris šiose 
aipielinl^se, susirgo ti f o šiltine. 
Pabludęs, jis niekeno nepatėmy- 
tas išėjo iš namų nakčia ir, sura- 

dęs kirvį, nusikirto sau ranką. 
Jį atvežė ligonbutin j Evans- 

villc, bet čia jis netrukus mirė. 

SEPTYNI MILIJONAI 
PASKOLŲ FARMERIAMS. 
Washington, D. C. Vasaros 

laikais farmeriai paprastai reika- 
lauja piniginės pagelbos apdirbi- 
mui žemės ir nuėmimui javų nuc 

laukų. Valdžia jiems suteikia t.*j 
pagelbą formoje paskolų per fc- 
derališkus bankus. 

Pereitą liepos mėnesį t armė- 

nams buvo išduota tokių paskolą 
už $7,853,901. Birželio mėnesy; 
panašių paskolų buvo išduota be- 
veik ant $500,000 daugiaus. Ii 
viso iki šiolei valdžia yra išdavus 
farmeriams paskolų $117,249.044 

Daugiausiai paskolų reikalavo 
Spckane distriktas, nes $1,229 
73o, o mažiausiai Baltimores dist- 
riktas, kur pareikalauta nepilnų 
$200,000. 

MOTINA YRA SAVO 
SUNAUS SESUO. 

Chicago, 111. Kaip tas gali iš- 
eiti? \Ycll, tas nėra baika, ir 
tas atsitiko Chicagoje. Paklau- 
sykit ! 

Aną dien Mrs. Cecilia Morris 
Bock inėjo j teisėjo Cook teis- 

mą su savo dviejų metų sumini 

\\ illiamu, o už pusvalandžio, 
kuomet jiedu išėjo iš teismo, jie 
jau buvo 11c tik motina ir sul- 

inis, liet visai legališkai motina 
likosi taipgi ir sesuo savo su- 

naus. 

Tas atsitiko štai kaip: 
Mrs. Cecilia Buck, motina ma- 

žiuko \YiHiamo, persiskyrė su 

savo vyru, Toedoru Bock, apie 
atgal todėl, kad jisai ne- 

norėjo pastoti Amerikos piliečiu. 
Persiskyrus su savo vyru, ji gy- 
veno su savo tėvu. Sulyg įsta- 
tymu mažas YYilliamas negalėjo 
l>uti Amerikos piliečiu, nes jo 
tėvas tokiu nėra ir nenori Imti. 
Gi ponia Rock yra amerikone ir 

gera patrijotė ir todėl nori, kad 
ir jos vaikas butų Amerikos pi- 
liečiu. liet kaip tą padarius? 

\Ye11, o nuo ko yra advokatai? 
Tapo sugalvotas toks išėjimas: 
jai..ią \Yi 1 lianią prisiėmė už sa- 

vo sunu ponios Rock tėvas, ma- 

žo AVilliaino diedukas. Teismas 
išdavė tame reikale legališkas 
popieras ir tokiu budu jaunas 
\Villiamukas galės savo mamą 
vadinti savo sesute. 

IŠSIGELBĖJO IŠ DEGANČIŲ 
JŪRIŲ. 

Norfolk. Va. Rugpjūčio 19 d. 
Nepaprastas atsitikimas buvo, 
kuomet pereitos savaitės pėtny- 
čioj vokiškas submarinas torpe- 
davo ir paskandino netoli Ame- 
rikos pakraščio anglų laivą Mir- 

\ot vežusį kerosiną (oil). 

Keturiosdešimts vyrų laivu 
jgulo-s pereitą nedėldienį i> ryto 
išsi lo \orfolke ir papasakojo, 
kas su jais atsitiko. 

iVienas jūreivis Dunald pasa- 
koja, kad jis buvo ant šešių lai- 
vų, kuriuos subniarinai torpeda- 
vo, bet šisai paskutinis atsitiki- 
mas 'buvęs aršiainsis iš visų. 

"Męs nematėme submaritio — 

pasakojo Donai.—Torpeda patai- 
kė mus ir laivas paliuko šonan. 
Kerosinas pradėjo lietis j jūres 
ir liepsna jį pagavo. Po to ant- 
ra torpeda pataikė laivą ir per- 
skėlė laivą beveik pusiau. Vie- 
na gelbėjimosi valtis apsivertė, 
kaip tik tuo laiku, kada ji pasie- 
kė vandens ir 10 vyrų ėuvo prie 
to. Jie įkrito j degančias kero- 
sino vilnis. 

"Męs turėjome plaukti per de- 
gančio ant vandens paviršės kc- 
rosino vilnis apie valandą laiko. 
Išroclč, lyg visos jūrės butų už- 

sidegę. Kuomet kerosinas pasi- 
liejo iš laivo ir užsidegė, tai ant 

.pusantros angl. mylios aplink tą 
vietą jairės pradėjo degti." 

BLĖTINĖ IŠ "DANGAUS." 
Hammond, Ind. iSenukė 93 

metų, Mrs. Susan Tingley, aną 
dicn vakare sėdėjo ant kiemo, 
netoli Hammond miestelio. Ne- 
tikėtai 'blėtinė,—tokia, kaip pa- 

prastai kerosinui vartojama, — 

nukrito iš dangaus tiesiog senu- 

kei ant peties. 
Manoma, kad šita blėtinė nu- 

krito nuo orlaivio, nors vakare 
jokio orlaivio nematyta. Ant 
blėtinės buvo parašas "Lubricat- 
ing Oil" (Aliejus tepimui). 

Senukės petys tapo perlauž- 
us, kas parodo, kad blėtinė nu- 

krito su dideliu greitumu, reiš- 
kia iš didelės augštumos. 

!Š OARBO LAUKO. 
DARBO DIENA. 

ff Chicago, 111. Darbo diena 
įšiuosmet išpuola 2 d. rugsėjo, bet 
Chicagos darbininku organizaci- 
jos jau dabar rengiasi prie tos 
savo šventės apVaikščiojimo. 

Darbo Dienoje Chicagą žada 
aplankyti Prezidentas \Yilson ir 
Chicagos darbininkai žada iškel- 
ti didžiausias iškilmes, kaip "Dar- 
bo Dienos," taip ir prezidento 
\Yilsono atsilankymo pažymėji- 
mui. 

Tą dieną jvyks didžiausia Chi- 
cagos istorijoj paroda, kurią ren- 

gia Chicagos darbininkai po va- 

dovyste Amerikos Darbo Fede- 
racijos čikaginis įkyrius. 

Laikraštis C h i c a g o L a 

bor X c w s iš tos priežasties 
rašo: 

"Tikėdamasi, ka< 1 prezidentas 
\Yilsonas bus su mumis (tą 
dicn), rengiam įsai komitetas : u- 

plianavo tokį priėmimą, kuris 
užtemdi.'is viską, ka^ buvo tokios 
rūšies iki šiolei bent kada ban- 
doma daryti. Milžiniškiausis "be- 
nas" iš 2,500 muzikantu susitiks 

gerbiamą sveti | Prezidentą] prie 
traukinio su hyninu "The Star 

'Sanpgled Banner" ir j»alydos jį 
iki jo hoteliui. 

"\ ėliaus jis bus paprašytas 
buti parodos grand-maršalu, idant 
maršuotų priešakyj parodos net 

iki parodos peržiūrėjimo platfor- 
mos, prieš kurią pereis maršuo- 
dami Chicagos darbininkai, ma- 

žiausiai 150,000 j u." 
N'ekurie darbo organizacijų va- 

dai apskaitliuoja, kad parodoj 
dalyvaus mažiausiai joo.ooo or- 

ganizuotų Chicagos darbininkų 
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su daugybe išrėdytų vežimu, ku- 
riais bus parodyta, ką darbinin- 
kai daro šios šalies apgynimui ir 
kur bus išreikšta darbininkų pa- 
triotizmas ir ištikimybė šios ša- 
lie^ valdžiai. 

AR ST^EIKIERIAI GALI 
BUTI DRAFTUOTI. 

fl VVashington, D C. Yra nau- 

jas įstatymas, žinomas vardu 
"\York or Kight" (Dirbk arba 
Kariauk. Sulyg jo, kas nedirba 
naudingo darbo ,kas tinginiauja, 
arba "bomauja,' gali buti tuo- 

jatis paimtas tiesiog kariumenėn, 
nes tauta šiame karės laike rei- 
kalanija kaip kareivių, taip ir 

ilarbininkų ir visi privalo atlikti 
savo užduotj sulyg savo geriau- 
sios išgalės. 

l'.et tankiai atsiranda tokių, 
kurie gerus įstatymus panaudoja 
blogiems dalykams. Taip norėta 

padaryti ir su šiuo įstatymu. N'e- 
kuriose vietose, kur kilo darbi- 
ninkų streikai už savo būvio pa- 
geritvmą, darbininkai mėgino 
darbininkus įbaidyti, kad esą 
jeigu jie nedirba, tai jie, žinoma, 
"tinginiauja." o jeigu jie tingi- 
niauja, tai jie, sulyg įstatymo 
"Fight or \Vovk," privalo buti 

paimti kariumenėn. 

Lengva iš to suprasti, kurlink 
tempė toki nesąžiniški darbdaviai 
Jie norėjo kiekvieną, kad ir tei- 
singiausi, streiką sulaužyti, bau- 

gindami darbininkus paėmimu 
kariumenėn. 

'! as vienok jiems nepasisekė. 
Karės departamento sekretorius 
Baker pranešė, jog streikieriu 

negalima ne tik draftuoti, bet 

negalima jų nei augštesnėn klia- 
son kelti todėl, kad jie, streikuo- 
dami, jokio darbo nedirba. 

(ii YVisconsino gubernatorius 
Philipp praneša, k?ad darbininkai, 
kurie darbininkams grasina draf- 

tu, ar bent kokiu budu mėgina 
tą išnaudoti darbininku teisingų 
reikalavimų .žabojimui, yra už 

tai verti ašti us pasmerkimo. 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
MAINOSE. 

Washington ,D. C, Suvieny- 
tų Valstijų kasyklų biuras pra- 
neša, kad laike pereito balandžio 
mėnesio visose valstijose, apart 
PennsyVvaniją ir Kentucky, tapo 
užmušta 106 mainieriai. Tą patį 
mėnesį ir tose pačiose vietose 

pernai metą užmuštų skaitlius 
buvo daugiaus negu dvigubas, nes 

siekė 222 ypatų. 
■ ■ 

PREZIDENTO ATSIŠAUKI- 
MAS PRIE ANGLIAKASIŲ, j 

WaShington, D. C. — Prezi- 
dentas VVitson išleido proklamaci- 
ją, kurioje jis kviečia visus anglia- 
kasius pridėti visas pastangas, 
idant šiuosmet netruktų anglių. 

Prdkliamacijoj prezidentas VVil- 

son, farp kit-ko, saiko sekančiai: 
"Dabartinis anglių trukumas 

7'indo didelį pavojų — faktiškai 

did/.iausį pavojų, ku":s prieš mus 

stovi — ir todėl jis reikalauja 
greito ir energiško žingsnio kaip 
iš pusės kasyklų savininkų, taip 
ir iš pusės mainierių. Re ganėtino 
pristatymo anglių mūsų kariškas 

programas susivėlins, musų ka- 

riaujančių Francu 7.i joj jiegų iš- 

r. * šumas bus sumažintas; musų 

kareivių gyvastįs bus pastatytos 
bereikalingai pavojun ir jų var- 

gai bus l)ereikalingai padidinti, o 

apart to bus daug vargo daugelyj 
šios šalies namų laike ateinančios 
žiemoj. , 

"Aš gerai suprantu, kad jūsų 
skaitlius yra pusėtinai sumažintas 

per draftą, per liuosnorj pasida- 
vimą armijon. *** Vienok tas tru- 

kumas gali buti prašalintas ir už- 

tektinai anglies gali buti prikasta 
nežiūrint to, jeigu kiekvienas žmo- 

gus, esantis šioj industrijoj — 

nuo augšciausio perdėtinio iki 

jauniausiam vaikui — atliks savo 

darbą geriausiai laike pilnų darbo 

dienos valandų. 
"Darbdaviai turi but rūpestingi, 

kaip dar niekados iki šiolei jie ne- 

btivo, *** idant įvesti kuogeriausias 
d/.; jc* išlygas ir suteikti sąžinišką 
pasielgimą su kiekvienu, taip kad 

kiekvienas darbininkas turėtų pro- 

ga atlikti savo darbą kuogeriausiai, 
Mainieriai privalo stoti darban 

kiekvieną dieną, nebent neišvengia- 
mos priežastįs juos nuo to sulai- 

kytų, ir jie netik privalo išbūt 

mamose pilną laiką, bet taipc 

privalo rūpintis, kad išgauti (lan- 
giaus anglies negu kadanors pir- 
miau. 

1 "Kiti darbininkai aplik mainas 
privalo dirbti lygiai sąžiniškai ir 

regnliariškai. idant mainierių dar- 
bas nebūtų gaišinamas jokiu btKlu." 

Tolfous prezidentas paaiškino, 
kad mainierių skaitlius dar labiaus 
gali sumažėti is priežasties drafto,, 
lx?t kad mainieriams, kurie yra rei- 
kalingi mamose bus duotas paliuo 
savimas nuo kareiviavimo. Prezi- 
dentas prašo kad tie mainieriai 
kurie bt*s tokiu bud u paliuosuot' 
mio kareiviavimo, priimtu tok; 
paliuosavimą. 

Mat nekurie mainieriai tokir 
paHuosavimo nenori ir velija pa 
stoti armijon, k.ifl j t? nevadinti; 
"sliakeriars." Prezidentas pras< 
jų draugų ir kaimynu, kad tnai 
nierius, priėmusiu* paliuosavimą 
nuo karinmenės, laikytų augštoj 
pagarboj, nes jie mainose atlieka 

taip-pat patriotišką užduot], kaip 
ir kareiviai transejose. 

"Vienatinis darbininkas, ikuri; 
užsitarnauja pasmerkimo, — sak< 
prezidentas VVilson, — yra tas 

kuris neatiduoda šaliai laike šit< 
krizio geri'ausio patarnavimo, kok 
jis tik gali duoti." 

iš vim 
Į| Reimso miestas yra pagarsė- 

jęs ne tik savo puikiausia kated- 
ra. Jis yra garsus ir šampane 
išdirbinėjir.iu. Pereitą mėnesį, 
kuomet vokiečiai buvo pradėję 
savo paskutinį ofensyvą, vokiš- 
kos armijos vyriausybė, sakoma, 
prižadėjo savo kareiviams visą 
šampaną, kokį jie tik ras Reimso 
požeminėse krautuvėse. Apskait- 
liuojama, kad jo vertė siekia sep- 

tynių milijonų doliarių. 
Bet ir tas "kyši*'' nepagelbėjo 

vokiečiams Reimso paimti. Da- 
bar viena šampano firma paskel- 
bė, kad dešimtą dalį viso savo 

šampano, keletą tūkstančių bu 

telių—ji atiduoda Reimso apgy- 
nėjams, talkininkų kariumenei. 

Į| Jūrėse, pakraščiuose Austra- 
lijos, surasta minų. Manoma, 
kad vokiški laivai, keletas kurių 
anais metais buvo ištrukę ir me- 

džiojo talkininkų laivus, šitas 
minas nuleido j jūres tuse vie- 

tose, kuriomis talkininkų laivai 

paprastai plaukioja. 

|Į Leitenantas Rene Fonck, 
franeuzų įlakunas, nušovė tris vo- 

kiečių orlaivius'] vieną dieną. 
Iki šiolei jis yra jau nušovęs ly- 
giai 60 vokiškų orlaivių. 

|| Dr. von Kuehlmann, buvu- 
sis vokiečių užrubežio reikalų 
ministeris, anot žinios iŠ Berlino, 
pastojo armijon. Jis pirmiaus 
turėjo rangą majoro bavariškų 
kirasijierių pulke. 

Į| Prakišdami rmišius ties M'arm 

ir Pikardoj, vokiečiai, apart savr 

nuostolių, prakišo dar arti dviejų 
milijonų bušelių kviečių, ki rie 
vokiečiams dabar yra kuone bran- 

gesni ir už auksą. 
Vokiečiai, laike savo pavasa- 

riniu ir vasarinių ofensyvų, buvo 

n,/.ėmę ir lakus, kuriuos perini 
rudenį francuzai buvo apsėję kvie- 
čiais. Framcuzai gyventojai pabė- 
go. Vokiečiai rūpestingai dabo- 

jo, kad šitie laukai neimtu su- 

naikinti ir buvo jau besirengę prie 
pjutės. Bet atėjo netikėtas talki- 
ninku ofcnsyvas ir dabar jau tal- 

kininkų kareiviai su pagctba su- 

grįžusių farmerių kviečius pjauna. 
Apskaičiuojama, kad tarp upių 

Marne ir Aisne talkininkai atėmė 

50,000 akrų apsėtų laukų, o Pi 

kardijoj 25,000 akrų. Tas duos 

francuzams apie 1,800,000 bušelių 
Icvicčių. 

[Į Julius Rosenu'ald iš Cbicago, 
atvyko į Paryžių, kaipo ameriko- 

niškų žydų tarybos atstovas. Jo 
užduotimi yra rūpintis visais rei- 

kalais, kurie paliečia žydų gerovę. 

jj Dr. Gorgas, generalis Ame- 
rikos kariškas daktaras, pa^elbė. 
kad valdžiai reikalinga, iki atei- 
nančio' liepos r dienai 50,000 mo- 

telių prižiūrėjimui ligonių ir su 

žeistųjų kareivių. 
Šitos moteris privalo turėti 

"High School" išsilavinimą. Jos 

[(Copyrlfht) 

"SPIEČIUS." 

Kaizerį užpuolė talkininkų "bičių spiečius." Karikatūra .parodo, kad orlaiviai karčjc turi 
labai didelę vertę ir ^ali priešą skaudžiai "įkąsti." 

bus pasiųstos j kariškus ligonbu- 
čius kaip čia Amerikoj, taip ir 

Prancūzijoj. 
|| \ okietijos kron-princo (so 

lo įpėdinio) žmona, sykiu su 

Meklenburgo kunigaikščiu, padarė 
kelionę submarinu į salą Helgo- 
lartdą, netoli nuo Vokietijos pa- 
kraščiu. Ir ji tai pa<larė, .'siklau- 
sius nei kai erio, nei savo vyro. 
Berlino laikraščiai patėmija, kad 
esą getai padaryti tai vieną syki, 
bet kad esą busiančioji kaizerio 
nė neprivalo rizikuoti savo gy- 
vasties "tokiais eksperimentais." 

|| .Mieste Montevideo, Pietinėj 
\merikoj, buvo kėsintasi užmuš- 

ei Uraguajtus respublikos prez. 
Viera. Čia buvo paskelbtas gene- 
ralis streikas ir iš to buvo kilę 
Julelės riaušys. 

|j Navatnų atsitikimu pasitaiko 
musių laukuose. Iš Paryžiaus pra- 
neša, kad 'laike mūšio ties upe 
Vesle vienas amerikoniškas karei- 
vis pametė savo krepšį su savo 

pinigais. Po Skeliu dienų kitas 
cmerikoniškas kareivis rado mti- 

sio lauke tą krepšį su savininko 
vardu. Jis jį perdavė Raudorfam 
Kryžiui, kuris surado savininką 
ir sugrąžino jam jo krepšį. 

Išrodo, kad pamestus pinigus 
lyg lengviau yra surasti ant mū- 

šio lauko negu tokioj, sakysim, 
Chicagoj, arba Ne\v Yorke. 

|| Ruminija, nuo pat pradžios 
savo įstojimo į šią karę, nustojo 
daugiaus negu 800,000 žmonių. 
<as išneša apie 11% visų Rumu- 

nijos gyventojų. Propcrcijonališ- 
<ai imant, gal jokia kita šalis ne- 

nustojo taip didelio nuošimčio. 
Karės mūšiai, badas ir ligos 

tumešė didžiausį skaitlių aukų, 
'■>et didelis skaitlius belaisvių 
taipgi išmirė. 

Apie tai praneša R. Rossetti, 
Dulkininkas Rumunijos rrmijos, 
it vykusis Paryžiun. Jis speciali s- 

kai yra tyrinėjęs šį klausimą. 

UETlMi AMUilKOii, 
IŠ SO. OMAHA, NEBR. 

Lenkai dėlei Šliupo prakalbų. 
Vietiniai lenkai žinojo api< Dr. 
Šliupo atsilankymą So. Omahoj, 
nes dar prieš liepos 25 d. anglų 
spaudai buvo pranešta apie jo 
atsilankymą ,pas vietiniais lietu- 
vius. 

Po Dr. Šliupo prakalbu, liepos 
26 d. vietiniame lenkų laikraštyj 
G w i a z d a Z a c h o d u (Vaka- 
rų žvaigždė) tilpo sekanstis pra- 
nešimas: 

"Dr. Jonas Šliupas iš Scran- 
ton, Pa., kuris nesenai pargrį- 
žo iš Vokietijos (?), Lietu- 
vos (?) ir Rusijos, lietuvis ii 
gimimo ir atkakliausis lenkt 
priešas, vakar kalbėjo savo tė 

vynainiams "o b y v a t e 1 i u s' 

Akramavičiaus salėje, prie 36 
tos ir "U" gatvės. 

"Pribuvo jis čionai, mato 

mai, reikale rinkimo aukų pa 

vargusiems lietuviams, karės 
•palytėtiems. 

"Ką ten vakar Dr. šliupas 
kalbėjo ir ar trankė kukiais 
nors įžeidimais ant lenku, lai 
to nežinome, bet mename, kad 

taip. Pamažut, pamažu, tai vi- 
si dasiižinosim. Tik tiek pri- 
dėsime, kad Vilniuje, Lietu- 
vos sostapilėje, randasi 21 len- 
kti bažnyčia [bet kas jiems ja? 
davė?], o tik viena Šv. Mikolo 
bažnyčia yra lietuvių." 
Iš to matome, kad kaip vilk;, 

vis traukia girion, taip lenkiu 
vis traukia Lietuvon. Šitą len 
ku laikraštj skaito ir kai-kuric 
So. Omahos lietuviai. Dabar 
lietuviai, žinodami, kad ir 
"Gvviazda Zachodu" pučia len- 

kiškų imperialistų ir šovinistt 
dudon, neprivalėtų tokių save 

tautos .priešų remti. 
Anglų laikraštyje The C) m a- 

Ii a Daily N e vv s (liepos 2^ 
d. ) tilpo ilgas straipsnis antgal 
viu "Pitiless Hands Crushinc 
Nation.— Tragedy of Lithuania 
at tlie hands of Hat n told b\ 
Omaha visitor" (Beširdės rau 

kos truškina Tautą.— Lietuvoj 
tragediją, nuo Hunų rankų, at 

pasakoja Omahos svetys"). 
Šiame straipsnyje til]x) pasi 

kalbėjimas Dr. Šliupo su laik 
raščio reporteriu. Pasikalbėjime 
daug atpasakota apie Lietuvo; 
ir lietuvių dabartinį padėjimą, 
bet vietomis yra neakuratišku 
mų, kurie, t urbti t, iš reporteri" 
klaidos paeina. Pavyzdžiui, pa 
minėta, kad prof. Jablonskis bu- 
vys vokiečių įmestas kalėjimam 
kuomet męs žinome, kad Jabdon- 
skis yra Voroneže ir tą nelai- 

mingą mūsų tėvynainį patiko ta 
nelaimė iš rusiškai-lietu viškų 
bolševikų .pusės. Taipgi yra pa- 
žymėta, kad Dr. Šliupas turėjęs 
audiencijas su prezidentu \\ il- 
sonu prieš savo išvažiavimą Ku- 
ropon, kas taip-pat nebuvo iki 
šiolei girdėta. Tarp Dr. ŠI i ii]>« > 

veikalų paminėta veikalas "Na- 
tionalities Forgotten" (Užmirš- 
tos Tautos), taipgi negirdėtas vei- 
kalas. 

Dr. Šliupo kelionės po Ame- 
riką tikslas yra paduotas, kaipo 
rinkimas aukų atbndavojimui 
Vilniaus universiteto. 

Su amerikoniškais reporteriai? 
yra ta 'bėda, kad jie parašo nt 

tik tą, kas jiems sakoma, bei 

tankiai ir tą, ko jiems nesako 

ma, ar kitaip sakoma. 
A. A 

IŠ MAHANOY CITY, PA. 
"Lavonas'' prisikėlė. "Saulė" 

aprašo apie sekanti atsitikimą: 
Tūlas Andrims Cmas (?), ser- 

gantis epilepsija (nuomariu), pa- 
bėgo is SchuylkiM llavcn (prie- 
glaudos. Jis rasta ant gatvės 
negyvas ir "lavoną" nusiusta 
gnjboriaus Traskausko Įstaigon. 

Traskauskas, priėmsę lavoną, 
paguldė ir buvo besirengiąs, kaip 
paprastai, imties už darbo. Išėji 
parsinešti vandens idant lavoną 
■pirmiausiai nuplausta. 

(jalite sau išsivaizdinti, kaip 
išrodė Traskauskas, kuomet, su 

grįžęs su vandeniu, jis atrado "la 
voną" besėdint aut stalo ir besi- 
sypsojant graiboriui... 

Ką graborius padarė? \Yell... 
jeigu vokiečiai po Marna Imti 

turėję tokias greitas kojas, kaij 
,). Truskauskas. tai nei viena? 
butu nelaisvėn nepakliuvęs. 

Mat Andrius, kurį rengtasi lai- 

doti, buvo nenumiręs, o tik ap- 
miręs. 

IŠ RAGINE, W1S. 
Rengia vakarinę mokyklą. Be- 

laikant susirinkimą TMD. ui 

os kuopos liepos 31 d., tapo pa- 
keltas klaavsimas kaulink Įkuri 
mo vakarinės mokyklos suaugu 
siems. šis sumanymas rado u/ 

lojautą pas TM1,). narius ir da: 
yvaVusie susirinkime nariai pa- 
sižadėjo lankyti vakarinę mokyk- 
lą, kaip tik bus viskas suruošta. 
Visoms kitoms draugijoms lui^ 
parašyti laiškai, kviečiant visur 
narius prisidėti prie šio namliu 
go sumanymo—mokyklos įsteigi- 
mo. 

Dabar jau yra susirašę ir už 
simokėję po 50c. šios ypatos: 
M. Kasparaitis, J. Bakutis, J. 
Dokšus, A. Sultonas. A. Darkin- 
tas, J. Rimkus, J Tauskėla, O. 
Dokšienė, J. Dokšus, A. Vaičius 
ir Klem. Yilkouis. 

Pradžia yra gera ir kuriems 
tik neužminsi, tai kiekvienas pri 
taria su noru. Manome, kad 

pradžioje mažiausiai turėsime su 

virš 50 mokiniu. 
Ši mokykla bus atidaryta pra- 

džioje rugsėjy, mėnesio. Kol-kas 
diena ir vieta dar tikrai nenu- 

tarta. Apie tai pranešiu vėliaus. 
Mokyklos lyglaikinis programas 
yra sudarytas sekantis: 

i) Mokykla steigiama tuomi 
tikslu, idant suaugusieji galėtu 
pasimokinti vakarais, liuosomis 
valandomis, nors vieną vakarą i 

savaitę. 
ž) Lekcijos bus galima imti 

šios: 
a)' Lietuvių kalbos gramatika 
b) Aritmetika 
c) Geografija 
d) Anglų kalba 
e) Lietuvos istorija. 
3) Visi lankantieji vakarinę 

mokyklą mokiniai privalo mokė- 
ti tafn tikrą mokesti—nedaitigiau 
kiap $1.00 j mėnesi. Iš šių 
jplaukų bus apmokėta mokyto- 
jui ir svetainė. 

4) Visi reikalai dėl mokyklos 
palaikymo yra kontrolėj visų lan- 

kančių mokinių, išrenkant tani 

tikrą valdybą. 
Augščiaus pažymėti programo 

paragrafai yra iki pirmutiniam 
susirinkimui, o toliaus visi susi- 

rašusieji išdirbs platesni progra- 
mą, tinkamą prie aplinkybių. 

Darbas yra naudingas ir la- 
bai yra verta, kad vieni lietuviai 

jj paremtų, o kiti, ypač mūsų 

jaunimas, idant tuomi pasinau- 
dotų. mokyklą belankant. 

Jam artinasi, broliai ir sesutės, 
j laikai, kada męs patįs lietuvia' 

.save valdysimės ir patįs savo 
reikalais rūpinsimės savo laisvoj 
tėvynėj. Taigi naudokimės ♦la- 
bui' visomis progomis, kad ko 
nors naudingo išmokti, ik-s tam 
sifilis žmonėms niekur negali bu 
ti gerai. Tamsus žmogus ne- 

daug kam yra ir vertas, o Lie 
tnvai dabar reikalinga daugiau 
sia apšviestu, prasilavinusiu 
žmonių. 

Norintieji gauti Uaugiaus ži- 
nių apie viršminėtą mokykla, 
kreipkitės tuo tart ui prir siti 
ypatų, kurie sudaro laikiną ko 
miletą: M. Kasparaitis U'\V 
Lliatliam St.), J. Uoksus ( 12.51 
l'lurry St.) ir J. Rimkus I73.Į 
Racine St.) 

M Kasparaitis 

IŠ KEARNEY IR 
HARRISON, N. J. 

Gražus būrys kovotoju už Lie 
tuvą. Rugpjuėio 7 d. atsibūvu 
prakalbos, parengtos Lietuvos 
N'eprigulmybės Fondo 13-to sky 
riaus. Kalbėjo Dr. J. Šliu; ;is. 

Programo vedėjas, p. J. Y 
Baltrukonis, atidarė prakalbas 
>aaiškindamas jų tiksi:} ir per- 
statė vietinį TMI). chorą, kuris 
po vadovyste ]). J. Kriaučuno su 
dainavo Lietuvos llymną "Lie- 
tuva, Tėvynė Mūsų." 

Dr. J. Šliupas savo prakalboje 
•ana aiškiai nupiešė Lietuvos da- 
bartinį padėjimą, jos troškimus, 
vokiečių šeimyninkavimą Lietu- 
voje ir bolševikišką tvarką Ru- 
sijoj. 

Prakalbai užsibaigus, T M D. 
choras dar sudainavo "Bijūnėlį" 
ir "Važiavau dieną" (St. Šim- 
kaus kompozicija). 

Buvo renkamos taipgi aukos 
Lietuvos Neprigulmybės Fondui. 
\ukavo sekanti: A. Žugžda — 

$.>.00; M. jekelevičius, J. Ke- 
mėža ir T. Motuzą po $1.00; Vr. 
Baltuška, M. Baublis, A. Ma- 
culis ir J. Kubilius po 50c. 
Smulkių aukų ^urinkta $1.2.77. 
\ iso surinkta $10.77.. 

Ruupjuėio S d. atsibuvo L. X. 
Fondo 13-to skyriaus susirinki- 
mas. Tik tiek apgailėtina, kad 
buvo didelė šiluma, tai susirin- 
kiman nedaug atsilankė. Bet 
visgi prisirašė dar šeši nauji na- 

rini, užsimokėdami 25c. j mėnesį. 
Toliaus, kada atvės, tai tiki- 

masi susirinkimus lankys visi na- 

riai ir dar po vieną naują atsi- 
ves prisirašyti. Dabar, kol-kas. 
pasidarbavus p. J. Y. Baltruko- 
niui, skyrius gerai stovi: turi na- 

rių jau 66. Lai buna garbė už- 
manytojams kaip (J. \. Baltru- 
koniui ir J. Kubiliui), taip ir ki- 
tiems rėmėjams to puikaus dar- 
bo. nuo kurio priklauso Lietuvos 
laisvė ir likimas. 

Skyriaus Korespondentas. 

IŠ PITTSBURG, PA. 

Prašo patalpinti. "Draugas' 
iki šiolei netalpino atitaisymo 
apie neteisingą šmeižimą L. M. 
D. Birutės choro, kas buvo til- 

pę "Draugo" numeryj 121, nors 

minėtas "Birutės" choras jam se- 

nai buvo tokio atitaisymo reika- 
lavęs. Todėl meldžiame "Lietu 
vos," idant ji suteiktų vietos at- 

sakymui j tuos šmeižtus: 
Dar gegužio mėnesyj "Biru- 

tės" choras buvo surengęs kon- 
certą naudai lietuviu nuo karės 
nukentėjusiu. "Draugo" laikraš- 
tyj 'buvo tilpusi apie tai labai 
neteisinga korespondencija tulo 
p. Parapijono. 

Tasai p. I'arapijonas iškone- 
veikė pati koncertą, kad viskas 

esą buvę ku<įprasčiausiai atlikta, 
o kad pats "Birutės" choras esąs 

pilnoj "bedieviškoj kontrolėj" ir 

kad jis esą užsiima vien bedie- 
vybės .platinimu. 

Žinoma, sakyti, kad choras sa- 

.'o dainomis +****ėtų kokią ten 

"bedievybe" į i nti, yra aiškiu 

aiškiausis žir.i v. nas, ir tai gali 
padaryti tik biem.as, sufanitizuo- 
tas protas. Visi Pittsburgo ir 

aplinkiniu lietuviai žino, kad "Bi- 
rutės" choras neužsiima jokio- 
mis bedievybės misijomis, vien 
tik dainų dainavimui. 

Dar toj korespondencijoj buvo 
pono Parapijono aprašyta, buk 
viskas buvo taip prastai atlik- 
ta, kad "visa publika" esą zur- 

zėjo. Publikos zurzint nepatė- 
myta, bet patėmyta, kad vietinis 
Vargonininkas, p. Jonas Jankevi- 
čius, tai tikrai kraipėsi ant savo 

sėdynės, zurzėjo ir švilpė, kas 

jam, kaipo vargonininkui, visai 
nepriderėjo daryti, nes nuo *ar- 

gonininko galima butą tikėtis 
jau jeigu pe mandagesnio, tai 
•bent žmoniškesnio užsilaikymo 
panašiose vietose. 

(ialtj gale buvo dar pasakyta, 
kad esą "Birutės" choras "pa- 
vogys" dainas nuo Sv. Kazimie- 
ru choro (kurio vadovai yra tasai 
pats p. Jankevičius), Mat "Bi- 
rutės" choras dainuoja ir tas dai* 
nas, kurias dainuoii minėtas Šv. 
Kazimiero choras, o p. Parapijo- 
mis turbūt mano, kad lietuvių 
tautiškos dainos gali buti tik to 
jų choro monopolius. 

Jis, matomai, nesupranta ir to, 
kad tautiškos lietuvių dainos vra 

visų lietuvių savastis. 

Pittsburgietis. 

PRANEŠIMAS. 
Kadangi dėl tūlų nesusiprati- 

mų rezignavau iš A LTS. susi- 
nėsimų sekretoriaus urėdo, bet 
pakol apie tai ir paskyrimą nau- 
jo sekretoriaus oficialiai per C. 
\\ nepranešta, tai visi kreipiasi 
prie manęs, kas padaro berei- 
kalingo darbo ir užvilkina daly- 
kus, todėl šiuomi pranešu apie 
įvykusią permainą ir prašau, tu- 
rinčiu reikalą, kreiptis ne prie 
manys, bet prie A LTS. Prezi- 
dento St. K. Vitaičio, 307 \V. 
30tb St., Ne\v York, X. Y. 

Su pagarba, 
R. Adžgauskas, 

'bu vu si s ALTS. Sus. Sekr. 

V 
• 0 

Zinios-Zineles. 
Nevvark, N. J. 

== Lietuviif Jaunuomenės K. 
P. Kliubas nutarė pirkti "\Yar 
bavings Stamps" už $200.00. 
Kliubas taipgi nutarė "atsiskirti 
nuo socialistu' ir atmokėti jiems. 
Priežastis "perskyrų" esanti ta- 
me, kad "bolševikai jaiu pradėjo 
kliubą užvaldyti." 

-- J. Dobužis (taip dabar va- 

dinasi kun. Dobužinskas, nusi- 
metęs nuo savo pravardės len- 
kišką "uodegą"), išvažiuodamas 
į Šveicariją, pasakė prakalbą. Ji- 
sai nųsiskundęs, kad "nėra kam 
dirbti pas katalikus" ir raginęs 
aukauti visokiems fondams. 

Worcester, Mass. 
= Lietuvys P. J. Baranaus- 

kas turi sodeli, o sedelyj obelai- 
tę. Škiosmet obelaitė pradėjo 
antru syk žydėti ir antrą vaisių 
megzsti. 

= Tūlas Jurgis Bulševičius 
tapo nugabentas ligonbutin su 

sunkia žaizda pilve, o Aleksan- 
dra Ekzonis ir /"liūs Golomev- 
skis tapo suarė: uoti. Vis tai 
pasekmė peštynių, laike kurių, 
anot Bulševičiaus, Ekzonis v» 

rė ii peiliu j pilvą. Bulševiciau 

padėjimas, sakoma, pavojingas ir 
abejojama, ar pagis. 

Iš \Vorcesterio tankiai prane- 
šama apie žiaurias muštynes tar- 

pe lietuvių. 

Ashland, Wis. 
— Netoli nuo čia esančioj pa- 

rako Dupont Co. dirbtuvėj pa- 
sitaikė eksplozija, laike kurios 
žuvo (i žmonės, jų tarpe ir vie- 
nas lietuvis, Vladas Daugskur- 
<lis, paėjęs hm k iš Laukovos pa- 
rapijos. 

Brooklyn, N. Y. 
— Čia susitvėrė lietuvių nauja 

ko-operatyvė bendrovė taisymui 
automobilių. 

Cleveland, Ohio. 
— Vietinė TMD. kuopa, sy- 

kiu su kitomis draugijomis, pra- 
dėjo rūpintis, kad sutverti čia 
Amerikos Lietuvių Centralinio 
Komiteto skyrių, kurio užduo- 
tim bus organizuoti mezliavos 
reikalą, t.v. kad geri lietuviai pa- 
tjs užsidėtų reguliariškais mėne- 

siniais mokesčiais Lietuvos rei- 
kalams. 

Pittsburg. Pa. 
= Čia tapo atnaujintas klau- 

simas jsteigimo "Lietuviškų Lai- 
svų Kapinių." Norima įsteigi 
kapines, kuri )se visi lavonai bu- 
tu lygus, idant jų neskirstytų 
vienus j patvoriais, o kitus kitur. 
Tam tikslui šaukiama draugys- 
čių susirinkimas. Darbe vado- 
vauja vietinė Lietuvių Mokslo 

I Draugija. 



AČIU U Z PREZENTĄ. 
Lietuvos Taryba, kai praneša 

telegramas iš Amsterdamo, su- 

taisė mažą, gražų prezeiitą Vo- 
kietijai. Vokiečiai buvo susirūpi- 
nę, kokį čia vokišką kunigaikštį, 
kaipo prezentą, pasiusti lietu- 
viams ui/, karalių i V ilnių. 

Lietuvos Taryba — ta pati 
Taryba, kurią nekurie mušu 

"mandrųs" politikai taip baisiai 
"kritikavo1' už jos menamą pro- 
vokiškumą, ta taryba nusiun- 
tė vokiečiams žinutę, kad už pre- 
zentą ačių, bet kad jis nėra reika- 
lingas. () jeigu vokiečiai vis su jo 
įteikimu spirtųsi, ta» ia taryba aiš- 
kiai pabriežia, kad Lietuvoje l>us 
"laitas".... *. 

Galima tikėti, kad Lietuvos 
Taryba išpradžių nebuvo š:,.irkšti 
prieš Vokiečių valdžią. O ką ji 
galėjo padaryti? Bet laikui be- 
bėgant, ji šaknis vis giliau leido. 
Ir nors šiek-tiek šaknis įleidus, 
sustiprėjus, ji nemano tylėti. ?i- 
sai '"iškilmingas protestas" prieš 
vokiečiu užmačias yra vienas iš 
pirmų aiškių prajovų, parodan- 
čių, kaip mi;s tikime, tikrąjį Lie- 
t'ivos Tarybos ir abelnai lietuvių 
sentimentą. 

Tegul tik ji sustiprės ir gaus 
.-•rogą geriaus susiorganizuoti ir 
tvirčiair.s por tai ant Lietuvos 
žmonių atsiremti, tuomet vokie- 
čiai išgirs dar kitokią giesmele 
Mvs įsivaizdiname sau, kas butų 
jeigu Lietuvos Taryba ir Lietu- 
vos žmonės jaustų už savo pečiu 
talkininkų .paramą ir užtikrinimą 
-ietuvai neprigulrr.ybės. Rytini? 

irontas, kaip mums išrodo, galėtt; 
tuomet buti nc vien tik galimybė 
bet įvykusis faktas. 

KUR JIE GLOBOS JIEŠKO.. 
Prieš keletą mėnesių Leninai 

su Trockiu, .padarę su vokiečiais 
"taiką" Li .avių Bręstoj, "pa- 
bėgo" iš Petrogrado i Maskvą 
Pasauliui jie ipaleido burbulą 
kad jie trauksis nors ir Sibiran 
bet vokiečiams nepasiduosią. 

Tai buvo vien tik dulkių pu 
t imas į pasaulio akis. Per vis« 
tą laiką Leninas su Trockiu el 

gėsi su Rusija taip, kaip ir pat' 
geriausi kaizerio generolai elg 
tusi. O kuomet "prilipo ožys 
liepto galą," kuomet nedideli 
čėcbo-slovakų ir rusų ji ga 
pradėjo pp. Trockį su Leninu u; 

skvernų gaudyti, kur jie sau pa 
gelbos ir globos jieško? Ar pai 
Rusijos darbininkus, ar pas Ru 
sijos kaimiečius, ar pas Rusijos 
žmones, kurių prieteliais jie dė 
josi ir kiiirių vardų, kaip jie sa 

kėsi, jie Rusiją valdo? Ne, visa 
ne! 

Nors teisinga y.a, kad nelaimė 
je visuomet pas savo geriausiu; 
draugus bėgsi, bet nei Rusijos 
kaimiečiai, nei Rusijos darbinin 
kai, mitom0i, nėra draugais ne 

Ldninui, nei Troekiui. nes tie 
t iog pabėgo j Kronštadtą, c 

Kronstadtas ant rytojaus po to 
k:iio pranešama, tapo užimta; 
vokiečių. 

Leninas su Trodkiu 'žinojo 
kur bėgti... Bet ir Rusijos žmo 
nes — darbininkai ir kaimiečia 
— .pagalios suprato "lekciją,' 
kad "ne viskas yra auksas, ka.< 
blizga," — kad ne visi yra ji: 
tikri draugai, kurie tokiais persi- 
stato ir darbininku vardu mėgs- 
ta kalbėti. 

Gaila vien tik to, kad šita 
lekcija, ant nelaimės, jiems bai- 
siai brangiai atsiėjo. 

DARBININKAI IR SOCIA- 
LISTAI. 

"Laisvėje," kuri tarp mušu 

socialistų yra prielankiausia bol- 
ševikams, tilpc gana įdomus tū- 
lo p. "Inteligento" straipsnis 
antgalviu "Apie Santikius tarp 
Inteligentijos ir Darbininku." 

Ta'-p kit-ko ten, gal ir neno- 

roms, pabriežiama skirtumas tarp 
socialistų ir darbininkų. Xuro.lirie- 
jama. kad už socialistų Interna- 
cionalo griuvimą nereik kaltinti 
vien socialistu inteligentų, bet 

taipgi ir "viršūnes profesijirtio 
judėjimo." kitaip sakant — or- 

ganizuotus darbininkus, darbinin- 
kų unijas. Jis rašo: 

"Vokietijos unijos, tanios ru- 

sų unijos, vadovaujamos dar- 
bininko Gvozdevo, austrų uni- 

jos, tūlos Anglijos unijos, o 

dabar ir Amen..., j Darbo Fe- 

deracija —• visos jos veik per- 
dėm yra vadovaujamos dar- 
bininkais biurokratais ir visos 
jor- eina prieš tarptautini so- 

cializmą. Ir vokiečių Legien, 
ir \mcrikos Gomipers. ir rusų 
( ivozdev ir Švedijos Linquist 
[ \ i s tai vadai darbininkiškų 
unijų Į vi^i j it- darbininkai 

kraujas nuo kraujo, kūnas 
mio kuno darbininkų kliasos, 
ir visi jie išdavikai musu rei- 
kalo." 

Tasai "mūsų reikalas" yra no 

kas kitas, kaip tarptautinis so- 

cializmas. Aišku, kad tarp to 

"musų reikalo" ir "darbininkų 
reikalu" turi buti stambus skirtu- 
mas. Darbininkams sunku yra įsi- 
vazdinti, sakysim, toki Ciomper- 
są savo reikalu išdavikų, kuomet 
po jo vadovyste trilijonai Ame- 
rikos darbininkų unijų ne tik 

gauna nuo iki 10.00 doliarių 
j dieną, bet savo įtekme ir mil- 

žinišką permainą daro šios ša- 
lies visame sutvarkyme, evoliuci- 
l»s keliai. 

Iš kitos gi pusės nutsų socialis- 
rni-vacfui, palinkusie prie "revoliu- 

cijos," neiškovojo darbininkam 
įei sulužusio cento, nekalbant jau 
įpie kitką. Rusija, teisybė, yra iš- 
hnimas. Ket kitų šalių, o neabejo- 
tinai ir pačios Rusijos, darbinin- 
kai nelabai skubinasi da/.iaugti;- 
tais gerumynais, kuriuos darbi- 
ninkams "iškovojo" Kusijos so- 

cialistai. 
Tas parodo, kad geriausiais 

larbininkų vadais teorijoj yra 
socialistai. Tas yra teisybė. Ii 
i<ita nemažesnė teisybė yra šita 
<ad praktiškame gyvenime men 

■ciausiais darbininkų vadais yrz 
— tie patjs socialistai. 

"ŠEŠKAI..." 
Nekurie lenku laikraščiai 

"Dziennik Z\viązkowy," pavyz- 
džiui) pradėjo talpinti surasiu 

lenkų, pabėgusiu zfr užsirašusii 
;r nestojusiu i lenku legijonus 
Surašuose paduodama vardas 

pravardė, amžius, adresas, iš kui 

paeina ir kuomet užsirašė j len 
kiškus legijonus. 

Visi jie yra 'garsinami skiriu 
je antgalviu "Tchorzc" (ieškai) 
kas pas lenkus reiškia "bailį" ii 

yra ženklu didžiausios paniekos 
Tokiu kulti lenkai naudoja savr 

visuomeniškos opinijos spaudim; 
ant tu savo "rodakų,." kurie da 
vė žodį garbės ir jo nedalaikė. 

Kaip matyt iš su rašų, tok i t 

'"šeškų" tarp lenkų yra nemažai 
Dar vienas ytin įdomus dalykai 

yra tas, kad garsindami tulų pa 
bėgėlių vietą gimimo iš Gardino 

■ Vilniaus, ar Kauno gub., jie skai 
to tas vietas "Krolestvo Polskie' 
(Lenkų karalija). 

NAUJAS MĖGINIMAS. 

Šią savaitę Baltiinorėj prasidėje 
■ gana nepaprastas lietuvių susiva 
i žiavimas. Visos taip vadinamo: 
: katalikiško* lietuvių organizacijos 

.su keliais išėmimais, sušaukė save 

seimus tau pačian miestan ir tu< 

t pačiu laiku. Tokių organizaciji 
yra aštuonios: Lietuvių Darbinin 

kų Sąjungą, Moksleivių Susivie 

nijimas, Spaudos Draugija, Mote- 

rių Sąjunga, Kunigų Sąjungą 
Vargoninkų Sąjunga, Blaivininkt 
Susivienijimas ir Tautoj Fondas 

Atlaikę savo seimus kiekvienz 

paskiriom, visos jos laikys dai 

bendrą posėdį taip vadinamarr 

Lietuvių R.-K. Federacijos kor>- 

grese. 
Šitoks seimų sutvarkimas yra 

pirmas savo rųŠies tarp Ameri- 
kos lietuvių ir jo mieriu, beabėjo- 
nės, (yra sucentralizuoti, t. y. su- 

traukti ankstesnin ryšin visas spė- 
kas musų 'dešiniosios sriovės. 

1 Tai yra žingeidus eksperimentas 
ir kitos sriovės, be abejonės, 

į atkreips j jj savo atydą. Ar jis 
vra praV'škas, tas galės pasirodyti 

Įtik tolimesnėj ateityj, nes paga 
I pirma mėginimą, kuomet kiekvie- 
! nas naujas sumanymas paprasta1 
,nikeli,i p.is mus daug entuziazmo 

apie t nikio pliano praktiškumą dar 

nebus galima spręsti. 
Galima manyti, kad ne viską 

eis taip slidžiai, kaip kad tas iš 
rodo ant j>opieros. nes aukšta spė 
kų koncentracija yra gabma tik- 
tai ten, kur žmonės yra gerai su- 

sipratę ir dar geriaus disciplinuoti 
o apart to ir visi jie privalo turėti 
vieną aiškų bendrą tikslą. 

Kad viskas tas butų dabar pa? 
musų dešiniuosius, apie tatai ga 

Įima drūčiai abejoti. Pas juos sti 

kiekviena diena, kaip rodosi, vis 

aiškiau formuojasi dvi frakcijos. 
\ iena jų yra, kurią galima butu 

pavadint grynai klerikališka frak- 

cija, kunigu vadovaujama ir besi- 
stengianti visą sriovę apdovanoti 
kunigine hegemonija (vadovyste). 
•Kitą dešiniosios sriovės frakcija, 
kurią galima butu pavadinti svie- 

tiškųjų katalikų frakcija, kaįp 
sykis nori ^katalikus nuo tos kuni 

ginės vadovystės svietiškuose vei- 
kaluose paliuosuoti. 

Šitoj pastarojoj frakcijoj vado- 

vauja \ lyčiai. 
Vyčių priešinimąsi yra liek drū- 

tas, kad jie griežtai atsisakė mai- 

nyti savo seimą, nutartą Clevelan- 
dan, ir nevažiavo lialtimorėn. 

Rymo-Katalikų Susivienijimas, 
kuris, apart Vyčių, yra tvi/čiausia 

dešiniųjų sriovės organizacija, taip 
pat nėra i tą bendrą kongresą 
Įtrauktas. 

Taigi dalyvaujančios kongrese 
j organizacijos, nors skaitlingos, bet 

I išrodo stiprios tik ant |x>pieros, 
| išskyrus Kunigu Sąjungą, kuri 

l yra nedidelė, bet kuri neabejotinai 
dominuos (ims viršų) ir visam 

"kongrese. Nekurie mena. kad Vy- 
čiai kaip sykis todėl nenorėjo ii 

kongresan važiuoti. 
Kaip ten neimtu, visgi bus žin- 

geidi! daboti to kongreso pasek- 
mes. Jis turi neabejotinas "11in- 

denburginio ofensvvo" žymes — 

mėginimą sustiprinti grynai kle 

rikalę j t aką dešiniojoj sriovėj, 
Įtaką, kuri paskutiniais laikais su- 

silaukė netikėtinu pasipriesininu; 
pačios sriovės viduryj. 

BAŽNYČIA IR VALSTIJA. 
Kuomet kalbame ir svarstome 

.įpie busimąją ncprigulmingą 
Lietuvą, tarp lietuvių partijų, 

| tarp lietuvių visokių pakraipų 
pasirodo mažesnis ar didesnis 

nuomonių skirtumas dėlei vidu- 

jinės Lietuvos tvarkos. Vieni skir- 
tumai yra mažesni, kiti didesni. 
Bene didžiausis skirtumas nuo- 

monių iškįla tuomet, kada prisi- 
eina kalbėti apie tai, koki santi- 
kiai privalo būti neprigulmingoj 
Lietuvoj tarp Lietuvos valstijos 
•r bažnyčios, t. y. tarp I .ietuvo 
-ivilės valdžios ir d vaši ši* s val- 

! džios. 
Visi progresyviški, pažangus 

elementai stovi už tai, kad Lie- 
tuvos valdžia ir Lietuvos bažny- 
čia hutu viena nuo kitos atskir- 
tos, t. y. kad civile (svietiška) 
valdžia nesimaišytų j bažnyčios 
į tikėjimo reikalus, nustatytus ii 

gvarantuotus šalies konstitucija 
ir kad bažnyčia, iš kitos pusės 
nesikištų j valstijos rt .kalus. 

To pageidauja ir reikalauja vi- 
si progresyviški, demokratiški 
žmonės, nes tautų istorija, pat^ 
praktiškasai patyrimas pc >dė 
kad toksai sutvarkymas yra ge- 
resnis ir sveikesnis ne tiktai vai- 

1 stijai, bet ir pačiai bažnyčiai. Ir 
.okios nuomonės yra net dauge- 
is sveikiau manančiu lietuvių 

katalikų. 
Iš kitos vienok pusės, tarp lie- 

tuvių yra dar stiprus elementas, 
išimtinai kunigų vado- 

vaujamas, kuris smarkiai stovi 
už tai, kad Lietuvoje bažnyčia 
butų surišta, suvienyta su svie- 
tiška valdžia, arba, kaip politi- 
koje tą vadina, kad tūlas tikėji- 
mas (šiame atsitikime—kataliky- 
bė) butų "viešpataut utis" Lietu- 
voj tikėjimas. 

bisai elementas (kurį pas mus 

tankiai vadinama kunigini u 

elementu, arba klerikalais) 
smarkią kovą varo prieš pirmą- 
jį, augščiau paminėtą elementą, 
reikalamjantį atskirimo bažnyčios 
reikalu nuo valstijos reikalų. Sa- 
vo kovoje jie, klerikalai, nekrei- 
oia clomos j tai, kad vienijimas 
bažnyčios su valstija atneša blė- 
dj valstijai. Jie net, kaip rodo- 
si, nepatėmija ir to, kad ilgai- 
įiui tokia bažnyčios ir valstijos 
ienybė neišvengiamai atneša 

Slėdį ir pačiai bažnyčiai (Rusija 
vra bene geriausis tam pavyz- 
lis). 

Vienatinis ir tankiausiai jų 
vartojamas ginklas savo po/.ici- 
:ai apginti yra kalbėjimas tam- 

ioms savo pasekėjų minioms, 
a<l esa tok:~> "bažnyčios ponie- 
•inimo" reikalauja tikėjimo prie- 
"ai. bedieviai. Todėl, žinan a. kad 
'oks geras katalikas esą su tuom 
utikti negalįs ir tam privaląs 

priešintis. Mušu tikėjimas esąs r 

pavojuj, — šaukia jie. 
Ar ištikro taip yra? Lai į lai i 

atsako kataliku bažnyčios žvaig-į 
ždė, kardinolas (Jibbons—neabe- 
jotinai, stambiausia kataliku fi-i 

gura Amerikoje. 
Laike pokylio iš priežasties 

paskyrimo naujo Rymo-Kataliku 
arkivyskuĮK.' Philadelphijoj, kar- 
dinolas '(jibbons iš Baltimore, j 
Md., laikė prakalbą, kurioje jis 
griežtai išsireiškė <už nemaišymą 
svietiškos politikos su tikybos 
reikalais, sakydamas, kad "val- 

stija yra aukščiausia civiliuose 
Į svietiškuose] reikaluose, kaip 
bažnyčia yra augščiausia dvasi- 
niuose reikaluose." (ii apie "vie- 

nijimą," arba maišymą bažnyti- 
niu reikalų su svietiška valdžia, 
m i n ė t a s kardinolas (jibbons 
išsireiškė Jabai aiškiai ir neabe- 

jotinai jau ne vieną syki. Siuom 
sykiu viršminėtame pokylyj, mil- 
žiniškame vyskupų ir kunigų su- 

sirinkime, jis kalbėjo sekančiai: 
Su lyg vienybės Valstijos ir 

Bažnyčios gali kas paklausti, 
ar męs norėtun e vienybės su 

valdžia. Mano bičiuoliai! Aš 
nenoriu, kad musų šalyje bu- 
tu išvien Bažnyčia ir Valstija. 
Jei butu Bažnyčia ir Valstija 
išvien, tad valdininkai turėtu 

teisę patarti, ką męs turime 
skelbti pamoksluose, uždėti 
mums ant burnų apynasrius ir 

padaryti mus nebyliais šuni- 
mis. Trokšui iš visos širdies, 
kad sąlygos, kuriose dabar esa- 

me, pasiliktu ant visados, kad 
Suv. Valstijų kunigai galėtų 
sunaudoti savo talentus ir 

energiją ir savo kraują, jei rei- 

kalas bus, krikščionijos reika- 
lams ir apšvietimui tikinčiųjų. 
Lietuviams katalikams, kurie 

patįs negali įsigilinti į svarbu- 
mą santikių tarp valstijos ir baž- 

nyčios, yra naudinga nepamiršti 
žodžių šio katalikų bažnyčios 
'kunigaikščio," kuomet jie, lietu- 
viai. svarsto sutvarkymą valstijos 
ir bažnyčios busiančio j neprigul- 
niingoj Lietuvoj. 

Žydai ir,"Rusija. 
"Šiądien ant vežimo, rytoj po 

vežimu" — sako ,patarlė, bet ji 
neprideda, kad "poryt ir vėl ga- 
li Imti ant vežimo." O tas gal la- 
bai tiktų, svarstant žydų padė- 
jimą Rusijoj. 

Žydų tauta savo laikais daug. 
labai daug prisikentėjo Rusijoj, 
kuomet prie caru režimo žydų 
pogromai buvo paprastas atsi- 
tikamas. 

Šiądien nėra abejonės, kad 
rusų tauta daug, labai daug ken- 
čia nuo žydų. Nekurie mano, 
kad pirm negu žydai apsidirbs 
su Rusija, neviena dar upė krau- 
jo tenai nutekės. Skriaudos, da- 
romos žydams Rusijoj, buvo ne- 

žmoniškos, bet ir žydų kerštas 
dabar yra j dangų šaukiantis. 

P>et laiko švyfcuoklis ir vėl gali 
atgal pasisukti: gali ateiti tasai 
"po ryt," kuomet rusai ir vėl iš- 
lips iš-po-vežimo, ir kas bus tuo- 
met su žydais Rusijoj, tas yra 
sunku dabar išsivaizdinti. Rusų 
ninių kerštui gali nebūti gaK 

Tuom tarpu pažiūrėkim, koki;j 
rolę žydai dab'ar lošia Rusijoj, 
<uomet jie sėdi ten "ant vežimo." 

"Tėvynės" specialis korespon- 
lentas iš Japonijos paduoda Įdo- 
nių apie tai žinių. 

i\uvertus carizmą žtvclai greitai 
paėmė revoliucijos vadovystę j 
savo rankas. 'Korespondentas t'aip 
apie tai rašo: 

ii •' 

žydų Visur yra. 
"Ji [žydų tauta] ten dabar va- 

dovauja, padedama "Raudonosios 
Gvardijos." susidedančios iš lat- 

viu, lietuviu, vokiečių, lenku, čer- 
kesų. totorių, moldavanų, armė- 

nų, čigonų, truput] žydų, mažumą 
rusų, finų, švedų, ir kitokių Ru- 
sijos ir viso pasaulio tautų ir tau- 

telių. 
Kiekvienos gubernijos Komisa- 

rijate yra 'bent po vieną žydų tau- 
tos atstovą. Taipogi kiekviename 
"Sovieto" prezidiume yra po vieną 
tos tautos atstovą. O kadangi žy- 
dai iš prigimties yra finansistai 
ir pirkliai, tai sulyg to jie ir už- 
ima iždininkų, finansinių ir pramo- 
niniu komitetų Vietas, lygiai kaip 
ir kitokias vietas, kurios, taip sa- 

kant, yrt. arčiau pinigų. 

"Žydai ypatingai stovėjo už pi i-' 
■ ačiū bailini konfiskavimą ir, kuo- 
ne! bankai buvo konfiskuoti, tai; 
šydai, kaipo finansų žinovai ir, 
s]>ecialistai, aižėme bankininku' 
dietas ir, nors jų pinigai kituose 
Jankuose buvo konfiskuoti, tačiaus 
jie daug nesisielioja, nes jie* dabar 
tuos savo pinigus vėl patįs kon- 
troliuoja. 

"Žydai dabar pasplito po visą 
plačiąją Rusų valstybę. Ypatingai 
mėgsta gyventi ,|k> Maskvą, Pet- 

rogradą, Kazanių, Saratovą ir Si- 

biro miestus, ]*> kuriuos jiems 
buvo prie senosios valdžios už- 

ginta gyventi. Maskva pasidarė 
žydu tautos centr'as Rusuose. Ap- 
link Kremlių, Kitai-doradą ir ki- 
tas vietas, kuriose yra rusų šven-j 
tenybės ir buvo daugiausiai val- 
stybės įstaigų, dabar gyvena vieni 

žydai. Rusai gyventojui, revoliu- 

cijos baisenybėmis nugąsdinti, bė- 
ga iš Maskvos, o žydai renkasi 
i K- 

Žydai — Bolševiku žandarai. 

"Žydai yra prižiūrėtojai, ver- 

tėjui, kancleristai. fty<dai pildo 
bolševiku slaptosios policijos rolę. 
Visus parvažiuojančius namo iš 
užsienio patinka žydai ir išklau- 

sinėja — iškvočia: taip sakant, 
ištiria kas per paukštis yra. Jei 
bolševikas, tai gali važiuoti, kur 
nori ir esi apsaugotas, o jei ne, 

tai paprastai tokiam naktį atsitin- 
ka nelaimė: apkrausto jo visus 
daiktus ir kartais pat j kokie "ne- 

žinomi galvažudžiai" nugalabina 
"Žydai visokiu prekybos agentv 

pavidale pripildė Chinus, japonu: 
ir ten sudaro "Rusų Tarybų Res- 

publikos" slaptosios apsaugo* 
avangardą. Jau Japonuose jie iš 

kiekvieno keleivio sužino, ko ji; 
važiuoja namo ir tam parvažia- 
vus bolševikų valdžia jau viską 
žino. Taip. nesenai važiavo namo 

iš Amerikos buvęs vienuolis Ilio- 

doras, tas, kuris iškėlė aikštėn 

Rasputino darbus. Jokohamoj ap- 
link ji sukinėjosi daugiausiai žy- 
deliai ir du jų drauge su juo iš- 
važiavo Rusuosna. Kaip tik par- 
važiavo Iliodoras j Vladivostoką 
ir mėgino traukiniu išvažiuoti i 

Dono srytį — bolševikai vagotu 
ii suėmė, nenurolę priežasčių del- 
ko tai daro, ir nežinia kur dėjo. 
Žodžiu, "apsaugos" darbas laba: 
strorj^iai varamas. 

Vargas, jeigu Žydą pavadintum 
"Židom 

".Žyd'ai yra geriausiai apsau- 
gota ir 'mylimiausioji' rusu žmo- 

nių tauta šiądien. Jeigu vagone- 
traukinyje pa\vzdin kas iškolio? 
lenką —"liachu,"' lietuvį — poga- 
nim žmudinom," niekas nei pu- 
se lupų nieko nesakys. Bet pamė- 
ginkite "I'cbrajų" žydu rusiškai 
pavadinti — tuojau iš kokio kam- 

po atsiras apgiynčjas daugkentė- 
tautos, prirodys, kad tu monar- 

chistas. buvęs pogromščikas h 
net bus nurodyta vieta, kur jų; 
'darėte pogromą ir nespėsite apsi 
žiūrėti—kaip išlėksite lauk pr< 
vagono langą! 

Sibirą bolševikai nutarė vi- 
somis paj legatui s kliudyti ameri- 
konams, anglams ir kitiems tal- 
kininkams eiti biznio tikslais, bet 
vietoje to nutarė pavesti Sibiro 
ekonominį 'gyvenimą sutvarkyt 
žydams. } užsienius bolševikai 
nelabai šiaip ką išleidžia, bet žy 
dams atviros durįs. Atvažiuojan- 
tieji į Japoniją žydai skundžiasi 
kad Rusų liau<lis esanti baisia 
tamsi ir kad "npravliat ruskim. 
ne legkoje dielot. y. valdyt 
rusus, tai yra nelengvas darba.-. 

"Žydai rengiasi jau ir įprie ga- 
limų kilti pogromų. Visur stei- 
giama "Gynimos Komitetai," ii 

žydai apginklojama. Išvažiavę Į 
užsienius skundžiasi, kad Rusu 
liaudimi nei kiek negalima pasi- 
tikėti. Tai esą labai "kovarnii 
narod'' ir už tai žydams, kad ji'' 
norėjo jiems gerą valdžią sutaikyti 
gali atsimokėti pogromu! 

"Kol dar kas bus, tuo tarpr 
žydai skubinasi pasinaudoti u> 

savo bausmes skriaudas ir glė- 
biais veža į užsieni ir pardavinėi' 
rusų pinigus, kad rvetimos vals- 
tybės vėliaus galėtų pareikalaut 
iš Rusų apmokėjimo pilnu kursu 

"Žydų sionistų-tautininkų, kuri; 
tikslas buvo Įkurti nepriklausau!' 
j ydų valstybė Palestinoje, Rusu 
*e šiądien kaip ir nebeliko: vis 
iie '"bolševikai," nors kitas jų ne- 

dali lemtai nei to žodžio ištarti." 

Enęp i&K^/omcn guardnleemo 
-n*?xt "Food A'>~upr>iv 
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KONFUCIJAUS PRISAKYMAS. 
I)aiij4' -imtu metu algai tolimoje Chinijoje gyveno 

didis Jilozofas Konfucijus, kuriu išmintis lmvo šalies ste- 
buklu. Viena dieną Konfucijus ėjo per mišką pa 
niręs gilioje mintyje, kuomet prastas chinų kaimietis ji su- 

i ko ir žemai pasikloniojo, tardamas j jį: "O, didis vyre! 
Męs vargingi sutvėrimai daug girdime apie tavo išmintį, 
apie tav<» tikėjimą, liet daug dalykų tu pasakei, kurių męs 
neišmokome, nesupratome ir tu tnus mokini tiek daug da- 
iykų, iš kurių jų visų męs negalime atminti. Tarp mūsų, 
japrastų žmonių, daugelis kalba apie tavo mokinimus, bet 
:isi tik mažą jų dalelę težino ir jokiu budu mes negalime 
avo didžių žodžių visos reikšmės suprasti. Pasakykite 
nunis, a> tavęs prašau, kaip męs privalome gyventi ir pa- 
laryti. kad tavo mokinimas nors tiek ilgai pasiliktų musų 
nenkuose protuose ir atmintyje, kiek ilgai aš galiu pasto- 
;ėt ant vienos kojos." 

Didis filo/ofas i tai atsakė: "Aš tau duosiu keliuose 
žodžiuose sutrauką reikšmės, kurią aš mokinu. Stok ant 
vienos kęios." Ir kuomet kaimietis išpildė, kas jam buvo 
paliepta. Konfucijus tarė: "Daryk kitiems taip, kaip tu 
norėtum, kad kili tau darytu." 

Nuo laiko, kuomet šis atsitikimas įvyko miške, Azijoje; 
įuo laiko, kuomet šis didis filozofas, mokytojas gyveno, tiek 
daug vandens i amžinas jūres nubėgo, kad žmonių daugu- 
ma nei nežino, kad Konfucijus kuomet nors gyveno ir ste- 
iėtinos filozofijos mokino. Bet taisyklė ir jsakvmas, kurių 
autorius yra Konfucijus ir kuri yra vadinama auksine tai- 
sykle, dar vis tebegyvena ir yra tvirta ir šiandien, ktip tas 
irieššimtmeėius buvo, turi bu t moralės valdymasis pas kiek- 
vieną, kuris trokštų teisingai gyvent ir visiškoje sutikmėje 
ui savo artimais. 

jeigu visi žmonės gyventų teisingai ir sektų šitą tai- 
syklę. tas daug palengvintų mokinimus per religiškas ir fi- 
•ozof iškas knygas. 

Šiame amžiuje, pa vyželiu, didelės svarbos reikalas, ty- 
rinėtas. aprašytas ir apkalbėtts—tai artumas tarp darbdavio 
ir darbininko, ir dar >is artumuinas galėtų but didžiai api- 
>rastintas, iei^u al>i pusi valdytųsi pagal šitą paprastą tai- 

syklę ir vis pamatinę taisyklę, kurią męs išreiškiame patar- 
le:— "Kas netinka tau pačiam, to nedaryk savo artimui." 

Taip mėginama daryti ir daroma, pa vyželiu \Yilson 
i G>. skerdikloj. kur išelirbystės vadai ne tik kad mėgina 
larbiniukiirs užganėdinti, bet dirbtuves ir ofiso darbininkus 
negina pritraukti, kad iie artimai žingeidautų savo darbu, 
Kuomet vėl iš antros pusės, elarbininkai, mėginanti atlikti 
u'ivo užduoti geriausiai dėl dirbtuvės, tuonii gerina patįs 
savo padėjimą. 

"Daryk kitiems tą, ko pats norėtum, kad kiti pačiam da- 
rytu" darbdaviui reiškiač "duok savo darbininkams ge- 
riausį patarnavimą, kokį gali duoti. Tu pats nori dirbti 
numingeij, šviesioje vietoje; todėl žiūrima, kru tik galima, 
<ad darbininką aprupitius su dirbtuve, kur jis gautų orą, 
šviesą ir švarumą. Tu pats norėtum, kad tavo šeimyna 
gyventų gražiuose namuose ir kad pats turėtum laiko ir 
progos praleisti liuosą nuo dienos darbo laiką juose ir gra- 
/.iai šeimyniškai gyventi. Duok savo darbininkui progą, 
<ael ir jis turėtų gražius, visomis gyveninio reikmenomis 
tprupintus namus, kad po dienos darbo jis jaustųsi laimin- 
au savo namuose. Žiūrėk, kad tavo darbininkas butų dorai 
ir gražiai priimamas per tavo pagelbininkus, nes ir tu ne- 

lorėtum but šiurkščiai ir neteisingai priimamu." 
Darbininkui auksinis įstatymas reiškia: "Dabok dirb- 

tuvės turtą tai]), kaip tu dabotum savo turtą. Sugadi- 
nant darbdavio įrankius, tu atimi nuo jo progą pagerinti 
cavo buvį. Dirbk savo darbą sąžiniškai, kaip tu tai elibrtum 
;ats sau. nes tu reikalauji, kad darbelavis butų teisingu imk 

tavęs. 
Atlik tau duotus Įsakymus taip teisingai ir noriai, kaip 

u norėtum, kad tavo reikalavimas butu išpildytas, jeigu tu 
mtum darbdaviu prie dar svarbesnės vietos. Neužmiršk. 
;ad tu pats kuomet nors gali bu t darbdaviu, arba valdy- 
ojumi ir but visame atsidėjusiu ant savo darbininku. Dirbk 

tai]), kaip dirbtum pats sau, po savo paties vadovyste." 
Kiek daug nesusipratimų ir sunkumų butų prašalinta, 

jeigu abi pusi visuomet laikytųsi šios auksinės taisyklės! 
Kaip paprastas ir aiškus prisakymas! "Daryk kitiems 

tą, ko norėtum, kad kiti tau darytų." Taip trumpa, kad 
net chinų kaimietis, kuriam Konfucijus tą pasakė, užlaikė 
ntmintyje trumpu laiku, kuomet jis stovėjo ant vienos kojos. 
P> e t kaip puikiai ir teisingai tas gali but pavartota bile atsi- 
ikime ir ginče už abipusines teises, kokį lengvą mums duo- 

da išvedimą mūsų sunkumuose ant gyvenimo kryžkelės. 
Apgarsinimas. 



"Šalin su Vokiečių 
Lekojais!'1 

I'rieš keletą savaičių mys bu- 
vome išreiški- nuomonę, kad bol- 
ševiku viešpatavimo dienos yra 
suskaitytos. Areštavimai, žmo- 
nių žudymai, kurstymas tamsių 
minių prie skerdimo inteligenti- 
jos ir "buržujų," nugalabinimas 
caro ',>e jokio teismo-—vis tai br.- 
vo ženklai, kad naujagadyniai 
kruvini despotai, nesitikėdami 
monių paramos, eina vis dides- 

nėn desperacijon ir kylančią prieš 
save tautą mėgina paskandinti 
Kruvino teroro bangose. 

Mūsų nuomonė, kaip dabar pa- 
sirodo, buvo teisingai nustatyta. 
Paskutinių dienų atsitikimai pa- 
rodo, kad kuone visa Rusija pra- 
deda kilti .prieš šituos "vokiečių 
lekojus," kaip bolševikus pava- 
dini) patjs bolševikų sandraugai 

Riusijos social-revoliucijonie- 
riai. 

Rusija Kįla. 
Leninas Trockiu, kaip pra- 

nešima, buvo priversti galva- 
triik,či.iis kraustytis iš Maskvos 
j Kronštadtą--saugesni u vieton, 
arčiaus savo ponu vokiečių. 
I'askui juos trauma ir visa jų 
"valdžia." 

Mųs siuom laiku dar nežino- 
me, kas Rusijoj atsitiko laike 
paskutinių kelių mėnesių, ypač 
laike paskutinių kelių savaičių. 
Tiesioginių žinių iš Rusijos, ga- 
lima sakyti, nėra. Bet daug žin- 

geidaus tuo tarpu galima suži- 
noti iš įvairių kuropos laikraš- 

čių, kurie iš arčiaus j Rusijos 
padėjimą įžiūri. 

Iš visa ko matyt, kad Rusijos 
milžinas—rusų tauta — bundaiš 
pirmo revoliucijinio pasigėrimo 
ir, purtvdamasi bei tiesdama sa- 

vo galingas rankas, trauko pan- 
čius kuriuos laike jos "pasigėri- 
mo laisve" jai uždėjo vokiečiai 
su pagelba savo klapčiukų bolše- 
vikų. 

Užmušimas von Mirbaclio, vo- 

kiečių ambasadoriaus Maskvoje 
ir ęen. Kichorno, vokiečių vy- 
riausio vado Ivieve, aiškių aiš- 
kiausiai parodė, kaip Rusijos 
žmonės žiuri i bolševikus ir jų 
pasodintus Rusijoj ponus—vo- 
kiečius, 

liet dar net prięš tai rusai, ir 

ypač ukrajiniečiai, jam- neabejoti- 
nai rodė, kad jiems vokiečiai tru- 

puti perdaug nusibodo. 

Ukrajiniečiai Smarkus Prieš 
"Partnerius." 

5 ved n laikraštis D a g e n s 

X a h y t e r, pavyzdžiui, apraši- 
nėja buvusį bolševikiškų sovietų 
kongresą Maskvoje, kuri sušau- 
kė bolševikai, bet kuris pradėjo 
slkluoti jiems iš rankų, jame 
dalyvavo ir ukrajiniečių sovieto 
kaimiečiai. Jų delegatai bolše- 

vikų kongrese atrėmė bolševikų 
leidžiamus pasKalus, buk ukraji- 
niečiai esą j>ro-vokiečiai. L'kra- 
iinos gyventojai ne tik yra prieš 
vokiečius, bet ir kovoja prieš 
juos. 

"Kalėjimas ir sušaudymai be 
teismo yra dabar kasdieninis da- 

lykas Ukrajinoj—sakė bolševikų 
sovietų kongrese ukrajiniečių at- 

stovas Aleksis Aleksandrov. — 

priemonės yra vokie- 

čių vartojamos tam, idant nu- 

malšinti L'krajinos darbininkų ir 

kaimiečių sukilimus. Bet męs, 

ukrajiniečiai, mokam, kaip kovo- 

ti, net jeigu jus, rusai, to nemo- 

kate, ir męs kovosim ir toliaus. 

"Vokiečiai—tęsė jis toliaus — 

atvyko Ukrajinon, idant gauti 
duonos. Bet jie jos negaus. 
Kaimiečiai atsisakinėja atiduoti 

javus ir kaip tik vokiečiams pa- 
siseka prikrauti javais trauki- 

nius, tai męs juos išsprogdinam. 
Męs išsprogdinome visus artile- 

rijos magazinus L'krajinoj. Vo- 

kiečiai norėjo perkelti milžinišką 
daugybe orlaivių mašinerijos iš 

Odesos ir Nikolajevo Kruppams 
(j Vokietiją). Męs tą išdinami- 
tavome. 

"Vokiečiai bus iššluoti iš L'k- 

iajinos. Jie jau užmokėjo tūk- 
stančiais gyvasčių už save tira- 

niją. Aš noriu jnims pranešti, 
vardan L'krajinos darbininkų ir 

kaimiečių—tęsė toliaus Aleksan- 

drov,—kari dabar visa Ukrajina 
yra sukilus prieš Austro-vokišką 

jungą. Jus vyrai padarėte Lie- 
tuviu I'rastos taiką lTkrajinos 
laisvės kaštais. Aš dabar k\ ie- 

tčiu jus pagelbėti mums mušu 

kovoje." 
!sita nepaprasta kalba buvo pa- 

sakyta, esant bolševikų kongrese 
ir vokiečių ambasadoriui, grafui 
von Mirbach. Jis apleido salt,-, 
didžiai supykęs. ypač ka.l ji iš- 

lydėjo sekančiais šauksmais: "ša- 
lin Mirbachą!" "Salin Lietuvių 
Brastos taiką!" "šalin su M ir 
bacho lekojais bolševikais!" 

j tris dienas po to von Mir- 
bach buvo užmušt'as. 

Kad bolševikai pučia vokiečių 
dudon, taip išrodo ir viršmiuč- 
tam švedų laikraščiui D a g e n s 

X y li e t e r. kuris nuo savęs taip 
rašo: 

"Ar~gi ne navatnas yra daly- 
kas, kari kuomet draugiškoj L'k- 

rajinoj vokiečiai ir austrai yra 
priversti laikyti armiją iš 300.- 
<xx), tai likusioj Rusijos daly j 
jiems nereik kariumenės visiš- 
kai ačiu bolševikams, kurie daro 
vokiečiams viską, ką tik jie gali. 
Jų | vokiečių Į norai yra išpildo- 
mi taip •greitai, kaip kad jie bu-1 
tu pildomi jų locnų gerai discip- 
linuotų žmonių." 

Vokiečiai Jaučia Bolševikų 
Galą. 

Kad 'bolševikų dienos yra su- 

skaitytos, tą pripažįsta ir patįs 
vokiečiai ir todėl jie rengiasi 
prie naujo "trubelio," koki jiems 
Rusija, nuvertus bolševikus, gali 
padaryti. 

Vokiškų socialistų organas 
V o r w a e r t s, paminėjęs von 

Mirbacho ir von Eichorno už- 

mušimą, išvadžioja, kad tasai at- 
sitikimas "prives prie komplika- 
cijų su bolševikais ir męs bijo- 
mės, kad taika su Riusija suteiks 
mums dar daug bėdos." (ii 

1 Paul Rorhbach. rašydamas laik- 
raštyj S u e d d e u t s ę h e 7. e i- 

t u 11 g, sako atvirai: 

"Atėjo laikas, kuomet Vokie- 
tija privalo rimtai apsvarstyti sa- 

vo pastovų atsinešimą linkui Ru- 

sijos. Bolševikų dienos yra su- 

skaitytos. Bolševikų įpėdiniais 
bus "kadetai" (konstitucijiniai 
lemokratai) ir social-revoliucijo 
nieriai." 

Prancūzų laikraščiai, svarsty- 
dami apie (užmušimą von Mir- 

, bacho ir von Eichorno, pripažįs- 
ta, kad tas žingsnis tapo pada- 
rytas ne tik prieš vokiečius, bei 

ir prieš bolševikus, 

Paryžiaus laikraštis E xc e 1 

s i o r, pavyzdžiui, sako, kad "už- 

mušystė buvo nukreipta taip ge- 
rai prieš vokiečius, kaip ir prieš 
bolševikus," o kitas Parvžiaiu 
socialistiškas laikraštis H u m a 

nite išvadžioja apie minėtų auk- 
štu vokiečių užmušimą taip: 

"Tai nėra paprastas užmuši- 
mas." Tai yra atviro sukilimo 
aktas,*** patvirtinantis gandus, 
kad didelė dalis Rusijos žmonių, 
nuilsusi nuo anarchijos ir sve- 

timtautiško [vokiečiui viešpata- 
vimo, yra prisirengusi prie vis- 
ko, idant save pasiliuosucti." 

Londono laikraštis Daily / 

Miro:i ic 1 c sako: "l olitiška 
tžnuišystė prie b i 1 c kokių aplin- 
cybių yra prikii ir desperatiška 
•riemonė. Ket jai pasidėkavo- 
iint* Rusija turėjo daug rėžimo 

jennainų praeityj ir gali turėti 
dar viena.'' 

(domus dalykas, kaip Į bolše 
vikus žiuri tie, kurie jiems tar- 

nauja. 
S^ecialis vokiečių laikraščio 

f» e r I i 11 e r T a g e h 1 a t t'o at- 

stovas, llans Vorst. sugrįžęs iš 

Rusijos, š*ai ką papasakojo: 
"'Visur Rusijoje jausmas prieš 

Vokietiją yra labai kartus... Vie- 
nas aficieras, kuris sakėsi kalbąs 
už 80% savo kliasos, sakė, kad 
jis tarnauja po bolševikais, bet 
tai darąs todėl, kad turi viltį, 
iog koks nors didelis tautinis 
atbudimas nuvers bolševikus ir 
kad Rusija dar galės užbaigti 
karį: j prieš vokiečius]. 

Oaugelis kaimiečių—rašo mi- 
nėtas Hans Vorst toliaus—prisi- 
pažįsta, kad pirmiaus jie buvo 
už bolševikus, nes tasai rėžimas 
jiems davė žemes ir jiems leista 

tvarkyti savo lomus reikalus, 
liet šisai naujasai režimas j > r i 
vi" 1C' prie sapnu pakrikimo, še- 
iniu išdalinimas pasirodė niekai, 
nes tas tapo padaryta be jokio 

fsvstemo ir vienas vietinis s o-l 
! v i e t a s padarydavo kaip sykis' 
J priešingai kitcim sovietui, kas 

j 
į privedė prie begalinių ginču ir 
i betvarkės." 

MUSŲ KARININKAI 

LEIT VYT. GRAIČUNAS. 

Leit. Vytautas Graičunas. Lei- 
tenantas V ytautas (iraiėunas, su- 

ims l)r. \. L. (Iraičuno iš t'lii- 
cagos, yra bene jauniausis orlai- 
vystės aficieras Suvienytu Val- 
stijų lakūnų korpuse, nes tik pe- 
reitą subatą baigė -?o metu. Po- 

draug jis yra, kiek męs iki šiolei 

girdėjome, pirmas lakūnų aficie- 
ras lietuvis. 

Jaunas mūsų tėvynainis, gimu 
sis t'bicagoje, nuo pat mažens 

atsižymėjo dideliais gabumais. 
Augštesnęjį' mokyklą jis baigė Į 
tris metus, vieton keturių, ir tu- 

rėdamas \os 16 metų amžiaus 

jau pastojo Į Chicagos Univer- 
sitetą, kuriame per du metu ge- 
rai mokinosi. Apskelbus Ame- 
rikai kart- prieš Vokietiją, jau- 
nas Vytautas negalėjo išsėdėti 
Universitete ir tuojaus po karės 
apskelbimo jis .pastojo i kariškos 

aviacijos (orlaivystėsį tarnystę 
gegužio mėnesyj 1^17 111. šiuos- 
met. vasario 28 d. jis. turėdama; 
vos 19 metų amžiaus, jgijo afi- 
cierišką lakūnų leitenanto rangą 
Dabar jau jis yra Krancuzijoj. 

LAIŠKU ADRESAVIMO 
SVARBA. 

"Lietuvos" skaitytojas ir ka- 

reivis p. A. S. Kraujalis. tarnau- 

jami- llase Hospital, Camp Gor- 
(lon, (ia., rašo mums laiškelį, ku- 
riame atkreipia lietuvių atydą j 
tai, kaip svarbu yra atydžiai, aiš- 
<iai ir tvarkiai užadresuoti laiš- 
ką, siunčiant jį kareiviui. 

Kareiviai laukia laiškų, kaip 
Ii malonės. Laiškus 

krasa pristato į "kempes" regu- 
liariškai, bet dėlei adresų neaiš- 
kumo. dėlei j ii betvarkumo, toki 
laiškai tankiai -perguli "kempės' 
ofise po savaitę ir po kelias, kol 
juos kareivis gauna. A. S. Krau- 
jalis rašo apie tai sekančiai: 

"Su laiškais pas mus yra ge- 
ras systemas. Pašaukia tavo 

pravardę. Tu turi pasakyti var- 

dą, pravardę reik "suspelvti" po 
vieną raidę, jeigu klerkas tave 

ypatiškai nepažįsta—mat kad ki- 
tas tavo laiško nepaimtų. 

"I.aiškus 'greitai .pristato, bet 
lietuviai, paliokai, ruskiai ir kiti 
gauna laiškus, kurie tankiai yra 
jau po savaitę k rasoj e išgulėję. 
Nes tos tris tautos yra papratę 
adresuoti laiškus kaip icapuolė, 
—nuo pat viršaus kopertos, o 

apačia koperto "lieka tuščia. Kra- 
sos markę, vieton užlipdyti pa- 
čiam kampe iš viršaus po deši- 
nei koperto, tai tankiai u/lipdo 
hile kur ir bile kaip. Daugelis, 
vieton vienos markės už 3 cen- 

tus, li.pdo po dvi arba tris mar- 

kes mažesnės vertės ir kuone už- 

lipdo jomis tavo pravardę. Ar- 

ba pačtori'us, užmušdamas pečėtj 
ant markių, užlupa juodą žymę 
ir skersai visą taCo pravardę ir 

klerkas "kempėje" gali ir pa 
siusti — tavo pravardės įžiūrėti 
negali. Tai ir guli tavo laiškas 
krasoje, kol jj kas nors išsilia- 
■bizavos. 

"Kareivis, laukdamas ir nesu- 

laukdamas laišku, yra nusiminęs, 
kitas vėl keikia susirietęs, kad 
laišku nėra. O laiškų jam yra, 
bet dėlei netikusiai parašyto ad- 
reso jie ipelėja pačtoje." 

Gerai butų. kad musų žmonės 

atkreiptų j adresų rašymą dides- 
nę atydą, kad kopertus adresuo- 
tų žmoniškai ir pravardes rašytų 
aiškiai. 

(ierai -u /.adresuotas kopcrtas 
taip išrodo: 

M arkė 

Prt. a. S. Kraujalis, 
Base Hospltul, Wurd 'i, 
Co. A, 1-St. D. B. lG7-th D. B. 

Camp Gordon, G*. 

Vardas-pravardė reik pradėti 
rašyti pačiam viduryj koperto, 
o kitas eilutes tuojaus vieną po 
kitai. Markė dešiniam kampe 
iš viršaus. Siuntėjo gi adresas 
gali buti ant koperto užpakalio. 

Taip užadresuotas laiškas yra 
aiškus ir jis greitai pasieks ka- 
rei v j. 

GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši- 
muose, išleistuose Amerikos Ka- 
rės Departamento Washingtone 
randame sekančias lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

P a t ė m i j i m a «. Imame tik 
tas pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Todėl 
yra svarbu, kad lietuviai pasto- 
janti } kariumenę, pasiduotu bu- 
vo tikrai skambančiomis lietuviš- 
komis pravardėmis, Tie, kuria pa- 
siduoda kariumenėj, arba laike 
registracijos savo pravardes su 

"ski," arba su ant galo, 
yra ivana^Ųs i lenkus ir jų męs 

negalime nuo lenku atskirti; todėl 
tankiausiai tokių ir nepaduodame 
Lietuviai privalo savo pravardes 
laike užsiregistravimo, arba jau ir 

kariumenėj paduoti vieton "ski" 
— "skaB," vieton "wicz" — ''vi- 

fius," pavyzdžiui: vieton "Rut- 
kowski" privalo paduoti ''Rutkaus- 
kas" vieton "Jacewicz" — "Ja- 
cevičius." Tuomet bus lengva juoe 
pažinti. 

Rugpjūčio 14 d. surašuose: 
Vladas Malęško iš Harrison. 

N. J.—užmuštas mūšyje. 
Barni (?) šulskys iš Easton. 

Pa.—užmuštas mūšyje. 
R u g p j u č i o 15 d. surašuose: 

Jurgis Bingelis iš Salem, Mass. 
—sunkiai sužeistas mūšyje [Ši- 
sai vyras, kiek patemijome, yra 
pirmas vyras, išskyrus Leitenan- 

tą Dambrauską, kuris savo var- 

dą ir pravardę yra pasidavęs ne- 

iškraipytą, tikrai ilietuviškai "su- 

spelytą," kaip kad viršuje paro- 

dyta.) 
Jonas Konulis iš Edison. X. J. 

—užmuštas mūšyje. 
Peter E. Kaloumiris iš Ilaver- 

hill, Mass. [gali but grekas]— 
sunkiai sužeistas mūšyje. 
Rugpjūčio 17 d. surašuose: 

Andrius Jusevičius iš Simpson, 
Pa. — sužeistas, laipsnis sužeidi- 
mo nepaduota?. 
R u g p j m ė i o 18 d. surašuose: 

Walter Stankiewicz iš M t. 

Carinei, Pa.—dingas laike mū- 

šio. 

Juozas Argaits (Argaitis?) iš 
Kauno gub., Lietuvoje — dingęs 
laike mūšio. 

Andrius Būras iš Simpson, Pa. 

—dingęs laike mūšio. 
Ignas Belcunas iš New York. 

\\ Y.—dingęs laike mūšio. 
Antanas Shvgzdo (švagždis?) 

iš Azitčnų (?). Kauno gub.. Lie- 

tuvoj,—dingęs laike mūšio. 

James S. Gagas iš Malboro. 
Mass.—sunkiai sužeistas. 

Antanas P. Kulas iš Suliield, 
Conn.—sunkiai sužeistas. 

R u g .p j u č i o 19 <1. surašuose: 

Juozas Saliteris iš Chicago 111. 

—dingęs mūšyje. 
Zigmas Bučinskas iš Housa- 

tonic, Mass. (seržantas)—sunkiai 
sužeistas. 

Povylas Purvis (truborius) iš 

Muncie, -Ind.—sunkiai sužeistas. 

Juozas Aleksandravičius iš 

VVebster. Mass.—sunkiai sužeis- 

tas. 

Rugpjučio 20 <1. surašuose: 
Antanas Tamošiūnas iš Jersey 

City, 'N, J.—sunkiai sužeistas. 

•J' 

Del Busiančios Naujos Registracijos. I 
__ I 

X an.ua registracija turi mus 

lietuvius labai apeiti. Mano 
nuomone ji gali buti labai dide- 
les svarbos. 

Busiančioj registaracijoj kiek- 
vienas lietuvis privalo užsirašyti 
LIETUVIU. 

Į Stai dėl ko: 
Sita registracija parodys Ame- 

rikos valdžiai ir kartu mums pa- 
i tiems lietuviams — kiek ma/.-; 

daug lietuviu -gyvena Amerikoje; 
kiek piliečiu ir kiek nepiliečių. 
žodžiu, kiek mušu tauta tvirta. 
Tas gali buti didelės svarbos 

prie taikos tarybos stalo. 
I '/si registruojant, -kiekvienas 

privalo paduoti savo tikrą lie- 

tuvišką pravartf ir vardą (ne- 
perkeistęi. Svarbu tas dėl to, 
kad tik iš tikrų pravardžių ga- 
lima pažinti lietuvius ir išskirti 

juos iš surašų užmuštųjų, sužeis- 

tųjų ir j nelaisvę paimtųjų. Tik 

pagal pravardes sužinosim, kiek 

mūsų brolių žuvo ir liko sužeis- 
tais karės lauke. Paskui svarbu 
tas ir dėlto, kad išvengus gimi- 

| nėms įvairių keblumų išgavime 
pomirtinių ar pašalpos, (iiininės 

užmuštųjų ar sužeistųjų gali ne- 

gauti jifins prip.iolam'-ios pomir- 
tinės ar pašelpos, jeigu kareivis 

.pasiduos perkreipta pravarde, nes 

kartais t^ali huti sunku prirodyti 
giministą. 

I Kiekvienas lietuvis privalo už- 

j siregistruoti savo tikra lietuviš- 

);s. pravarde. 
Tiems lietuviams, kurie pateks 

į annijį ir kuriu pravardės ilgos, 
suukios amerikonams ištarti, tai 

■patarčiau pastojus j armiją pra- 

vardę trumpinti, taip sakant, pri- 
imti kareiviu tarpe "nick-name.' 

Bet oficialiai, rekorduose ir vi- 
suose parašuose visuomet ir vi- 
sur pasirašyti tikra, pilna lietu- 
viška pravarde. Taip darydami 
išvengs daug keblumu ir nesma- 

gumu. Ir iš rekordu kiekvienas 
galės žinoti, jog tai lietuvys. 

Amerikonams, paprastai, sunku 
parašyti lietuvio pravardę, jos 
neiškreipus. Registracijos dieno- 
je Įvyks daug klaidu pravardžių 
užrašyme. Daugelis mušu lietuviu 
nei nemoka savo pravadės pasi- 
rašyti. 

Kad šito išvengti, tai yra tik 
vienas tikras ir geras būdas 
būtent sekantis: Tegul kiekvienas 

lietuvis, pirm eisiant registruotis, 
uisirašo teisingai ir aiškiai savo 

pravardę (kartu su adresu) ant 

mažos kortelės ir nuėjęs regist- 
ruotis, tegul kortelę paduoda re- 

gistratoriui. Tuomet registrato- 
rius visuomet teisingai užrašys 
kiekvieno pravardę. Tie lietuviai, 
kurie nemoka aiškiai ir teisingai 
savo pravardės parašyti, gali pa- 
prašyti savo draugų-nrokančių, 
kad jie jiems patarnautu. () tikiu, 
kad neatsiras nei vieno, kuris 
tame atsisakytu. Geriausia pra- 
vardes iš.sirašyt ant drukuojamos 
mašinėlės, ši lai p elgdamiesi, iš- 

vengs nesmagumų ir visuo net 
bus teisingai uvžrašomi. 

Mano nuomane šitas dalykas 
yra tokios svarbos, kad i tai pri- 
valėtų musų laikraščiai atkreipti 
savo domą ir visuomenę pilnai 
tame pamokinti. Draugijų val- 
dybos turi tai paaiškinti savo 

draugijų susirinkimuose, kalbė- 
tojai — prakalbose, o kunigai — 

sakyklose. 
| J. I—as 

Žinios iš Lietuvos. 
•' i 

GRĮŽIMAS LIETUVON. 

Patėmijimas. šitas straipsnis 
yra paimtas iš "Išeiviu Draugo," 
kuris vra, 'be abejonės, paėmęs 
tai gal but iš "Dabarties." kurią 
leidžia vokiečiai. Iš šito straip- 
snio yra -peraišku, kad vokiečiai 
"sviestu tepa," kad viskas esą 
kuopuikiausiai. Girdi visko, kiek 
tik nori. bet už duonos svarą 
reik mokėti po 5 rublius. 

"Lietuva.' 

Visi susirūpinę, kaip čia galė- 
jus grižti Tėvynėn. Visi godžiai 
gaudo žinias apie drįsusias iške- 
liauti, apie kelionės sunkumus. 
Geriausia apie tai skaitytojai su- 

žinos iš lupu t vi, kurie jau iške- 
liavo. Todėl čia .paduosiu porą 
ištraukti iš kelionėje rašytu laiš- 
ku. Vienas būrys, išvažiavnisis 
balandžio 22 d. iš Petrapilio, ra- 

šo: 
] Vitebską važiavome nuo ba- 

landžio 22 iki 24 d. Kelionė bu- 
vo visai gera. Tiesa, truputį ank- 
šta "tepluškoj," bet paskui pra- 
tuštėjo. Galima buvo ramiai pa- 
valgyti ir net pamiegoti. Patar 
tina važiuoti tavoriniu trauki- 
niu, nes pasažieriniame kimštyni 
neapsakoma. Kelionėje, turini 
pinigų, maisto kiek nori. Duo- 
na 4, 4Vi rub. svaras.—nors ve- 

žimais vežk; kiaušinis—40 kap. 
stiklinė pieno—50 k. (Tai ir gal'" 
vyras prisišveisti prie tokių kai 

nų. "Lietuva"]. 
Atvažiavę j Vitebską sužinojo 

ne, kad į Oršą bilietu neduod; 
je leidimų. Apskritai, tokio lei 
:litno žmonės savaitėms laukia i. 
tai nevisada gauna. Turim pa 
stebėti, kad Vitebske maista? 
brangesnis, negu kitose stotyse 
bet visko yra pakankamai; net 

baltų pyragų gavome paragauti.. 
Jeigu taip kratytu, kaip lig šio- 
lei ("jau 3 kartus buvo krata), 
tai dar butų Dievo malonė, nes 

jie, matyt, keliauninkų 'bijodami 
tik pasisukinėja vagone ir eina 
sau. 

Kitame laiške birželio jS d. tie 
patjs rašo: 

Duonos Oršoje kiek tik nori: 
mieste svaras 3 rub., stotyje— 
3Vz—4 rub., kiaušinis—60 kap., 
pieno butelis \l/2 rub.. Laike 

■pervažiavimo per rubežių pa- 
klausė, kiek pinigų su savim tu- 

rime. Mat, daugiau 500 rub. 
vienam žmogui nevalia turėti. 
Kas daugiau turi—atima. Atima 

auksinius bei sidabrinius ] migius 
ir ginklus. 

Iš Oršos patekti traukiniu ne- 

buvo galima: pilna tremtiniu, o 

traukiniu, kai;) sako vokiečiai, la- 
bai mažai. Be to vokiečiai gabe- 
na prusus, taigi kitu tremtinių 
nepriima. Yra tokių, kurie 3—4 
savaites sėdi Oršoje ir laukia, 
kada veš. Męs susitaiy su ki- 
tais nutarėme išvažiuoti arkliais. 
Mat važiuojantiems arkliais arba 
pėkštiems vokiečiai greit duoda 

[ leidimus. Sudarėm kompaniją iš 
30 žmonių, kuriuose yra gydyto- 
jų, felčerių ir seselių. Viena ke- 
liauninkė moka vokiškai, o tai 
labai mums svarbu. Paėmėme 
du vežimu, sukrovėm daiktus, 
vokiečiu komendantas tuoj davė 
"ansveizą"—leidimą ir 3 vai. pt 
>ietu leidomės prieplaukon, kuri 
ra 9 v erstai atstu nuo Oršos. 

Pavakare jau buvome vietoje, ap- 
inakvojome pas vieną ūkininką. 

Tuoj užfSakėm dideli bulbiu puo- 
dą, už ką užmokėjom 2 rub. ii 

25 k., virdulj už 1 r. 50 k., duo- 
nos po 2l/2 rub. svaras. Miego- 
jom ant šieno kluone. Labai 
puikus oras, šilta, smagu, ramu. 

£alia, gėlės žydi, gegutė kukuo- 

a, lakštutė čiulbia. Vienu žo- 

džiu. labai smagu, nežiūrint, kad 
'dar toli kelionės galas. Išryto 
užsisakėm 10 sv. bulbių su spir- 
gučiais ir iuž tai užmokėjom j. r. 

Iš čia važiuosime garlaiviu Mo- 

gilevan. o po t am traukiniu lei- 
simės Minskan. 

"Vitebsko Liaudies Sąjungos" 
ntormacūiis biuras praneša, kad 
leidinius tremtiniams pereiti de- 

markacijos liniją (rubežių) duo- 
la jau ne vietos Dari), ir Kar. 

Taryba, bet Vitebsko Tremtinių 
Taryba (Dvorcova g., No. 18). 
veikiu tik atsinešti vietos Lie- 
tuviu Tremtinių Komiteto (M. 

Monastirski, ") registracijos kor- 

telę; kas nėra užsirašęs privalo 
užsirašyti. Tokios kortelės tin- 
ka ir kitų miestų tremtinių ko- 

mitetams. Visa kita palieka kai j) 

ligi šiol buvo. Lietuvių grista 
dar mažai." 

DRAUGIJOS. 
Linkuva (Joniškėlio apskrityje 

lau prieš karę čionai įsikūrė kau<- 
įiškės "Liet. Kat', Mot. Draugijos" 
■skyrius ir plačiai pradėjo varyti 
^avo darbą. Užėjus karei, irgi ne- 

justojo veikusi, nors ir teko pa- 

tirti sk'audus smūgis, Pažymėtina 
lai. jog L'nkuvos moterys nuoliai 
darbuojosi visuomeniniame gyve- 
nime, pačios' šviečias ir kitus ra- 

gina prie švietimosi. Pradėjus plės- 
tis viešajam pardavinėjimui svai- 
ginamųjų gėralu, jos suprato \ > 

blogo Įpročio visuomenei kenks- 
mingumą ir, užbėgdamos '' I i 1 :i i 
vybės" dr. už akiu. padavė prašy- 
mą savo apskričio viršininkui, kad 
butų uždraustas tų gėralų parda- 
vinėjimas. Tų pastangų vaisiai 
buvo puikiausi: štai jau treti me- 

tai, kaip visame Joniškėlio aps- 
krityje nel>egalima viešai vartoti 
svaiginamųjų gėralų. Nebuvo nė 
vieno prakilnesnio sumanymo, 
kurio jos nebūtų parėmę. Ken- 
kiant vakarus, draugininke-' dau- 
giausiai padėjo pu jšdamos salę, 
j rengdamos bufetą ir suorganizuo- 
damos aukų rinkimą labdarių tik- 
slams. Rengiant loteriją per Vely- 
kas 1917111, neturtėliu n'audai Lin- 
kuvos apielimkėje, visas darbas ir- 
gi buvo ant draugininkui pečių 
(surinkta buvo virš 1000 rub. au- 

kų). Paskelbus Lietuvos nepriklau- 
somą valstybę, jos sumanė padary- 
ti rinkliavą Tautos reikalams—ir 
manifestacijos metu Linkovoje hi- 

rfnko daugiau negu 500 rub., 
kuriuos ir pasiuntė Vilniun, Be r>. 

numany. lamos. jog apšviestai 
moteriai priderės garbinga ateitis 
Lietuvos demokratinėje valstybėje, 
jos uoliai griebėsi švietimo. Tam 
tikslui daro:ni dažnai susiritikimai. 
kur e>ti naudingos paskaitos iš 
visų mokslo sakų, < paskaitas ren- 

gia arM pačios moterys, arba 
kunigai bei mokytojai), Įsikūrė 
prie savo arbatnamio viešą knygy- 
ną, kuriame yr*a jau arti 500 kny- 
gučių, noromis leidžia mokslan 
mergaitės: mergaičių skaičius Lin- 
kuvos dvikliasėje m -kykloję žy- 
miai didesnis, negu berniukų. Ste'.- 
giama čionai gimnazija irgi re- 

miama savo didžiausia užuojauta 
ir gausiomis aukomis. Valio tad 
Linkuvos moterys! 

(Iš "Lietuvos Aidas") 

KAS GIRDĖTI RUSIJOJ. 
K >kia suirutė — tie tik darbu, 

het ir minčių — viešpatauja Ru- 
sijoj. galima suprasti nors ir iš 
keleto žinių, paskelbtų "Naujoj 
sietuvoj." lietuvių social-Jattdi- 
ninkų organe, išeinančiam Petro- 
grade. 

Žemiaus telpančios žinios p'aim- 
tos iš "X. L." numerio 12-to, 

išleisto balandžio 14 d. šių metų. 
* * 

VORONEŽAS. 
Kovo 12 visa Laisva Rusija 

iškilmingai minėjo Didžios Revo- 

liucijos sukaktuves. Neatsiliko ir 

Voronežas, stojo Lietuvių So- 

cialistų-liaudininkų Partijos Vo- 
ronežo Organizacaja Į tą darką. 
Voroneže buvo nustatyta tokia 
tvarka: kadangi laikas labai svar- 

bus ir reikalinga kiekvieną minute 
didžiausias atsargos — jokių ma- 

ni festacijų-demonstraicijų nedaryti, 
o suruošti mitingų. Rusams buvo 
suruošti dvejose vietose mitingai. 
Žinodami, kad daugelis lietuvių 
rusų kalbos maža tesupranta arba 
ir visai nesupranta. L. S.-L. P. 
Voronežo Srities Komitetas nu- 

tarė sušaukti kovo i2 d. Visuotiną 
Voronežo Lietuvių Mitingą-Susi- 
rinkima Revoliucijos metiniu pa- I V 

minėti. Paskirtu laiku prisirinko 
pilnutukė Liaudies Organizacijų 
narnų didžioji salė. L. S.-L. P. 

j Voronežo Srities Komiteto var- 

! du atidarius mitingą ir bendru 

j atsistojimu pagerbus kritusias 
jaukas dei iškovoto* Laisvės, prie:- 
| ta prezidiumo rinkimu. Tr čia 
! draugai įsidėmėkime vieną dalyką: 
Švenčiame iškilmingą ir brangią 

; mums Šventę, o čia iš visu pusiu, 
[kad sulėkė visokiu pelėdų, apuoku, 
juodvarniu ir tam panašių paukš- 
čių. norinčių ŠĮ mitingą savo tik- 
slams išnaudoti. Ir va. mr ia bal- 

i sų (tauguma (daugelis musų drau- 

gų dalyvavo rusų mitinguose t 

.tampa išrinktas geltonai-j uodas 
prezidiumas iš krikščionių-demo- 
kratų ir ateitininkų varių tarpo. 
Ir. įsivaizdinkite, pirmas jų žy- 
gis kreiptas, kad sutemdžius minias 
ir nukreipus mitingą savojon pu- 
sėn. i a jiems pasitaikė "getą 
j roga." Tu.-"* metu jau buvo areš- 
tuota "Lietuvių Vyriausioji Tary- 
ba Rusijoj." Todėl jie ir saiko, kad 
rri'T Rusijos Revoliucija nesvar- 

bi — jau visus metus ją gyvena- 
me, ir taip gerai žinome — męs 
čia svečiai, todėl mums d a u,;' sv'ar- 



biau pasirūpinti savais "lietuvis- 
kai.-, reikalai> — reikalaukime pa- 
leidimo k u a i g ė I i ų (k a ilo-' 
imtut*, a — nesvarbu jiems liuo- 
sucti "\ yriausi;)ją Tarybą," o tik 
kunigėliu..); kaip ne Idnp j davat- 
•'ėles ta -, labai paveikė, — pradė- 
jo rėkti, spiegti, kojomis trypti. 

Pftleiskit kunigėlius!" Saukia 
viena. ** Paleiskite tuoj aus i uos 

Jf^eiskit" niaukia antra, ir taip 
piadėjf visos dūkti, kaip bitės. 
Susidėjus tokioms aplinkybėms 
I.. S.-L. F'. Voronežo Srities Ko- 
miteto vardu buvo padarytas ne- 

paprastas pranešimas, kuriame pa- 
brėžiama, kad ši mitingą mums 

praėjo organizuoti, ir 11/ jo tvar- 

ką reikės atsakyti, o kadangi ji.-' 
visai y f j. nukiypęs nuo dienos 

gvildenamų punktų, sinlama (mi- 
tingą) skaityti dabar užbaigtu, ir 

kas nenori laikytis nustatytos tvar- 

kos — apleisti susirinkimą. Tas 
žinoma iššaukė da didesnį klyks- 
mą, Bet galais prezidiumas atsi- 
statydino ir mitingas buvo naujai 
atidengtas — .prezidiumas suda- 

rytais paritetu iš social-liaudi- 
n'uikų ir dfdžiumiečių [t. y. bolše- 

vikų]. Viskas nurimo. Pradėtas mi- 

tingas jvarytas savo vėžėsn'a. Pra- 

fidejo prakalbos. Ir čia vėl >nauja 
*cena. Kuomet kalbėjo pil. J. 
\ ėžvs ir savo kalboj pabrėžė sie- 
kius taip vadinamos "dešiniosios 
<!em kratijos" (pil. Vėžys tain 
iš virei- kė j — jųjų tikslą sušaukti 

Stelbiamoji Susirinkimą. Šitame 
atvejyje vienas prezidiumo narys 
{dUlžiumietis), nepasitaręs su ki- 

tnis, pradėjo stalxlyt' pil. J. Vėžį. 
ra dainas, kad šitokių kontr-revo- 

liucijonierių kalbos nedali buti 

šiądien leidžiamos ir nepaprastu 
pranešimu pasisakė negaljs toliau 
buti nei prezidiume nei susirinki- 
me — apleidžiąs salę ir kviečiąs 
visus savo draugus tą-pat padaryti. 
Bet nežiūrint j tai, iš salės išėjo 
vienų vienas "pranešėjas." — ki- 

tas didžiumietis likosi net prezi- 
diume. f r vėl viskas tvarkoj. Kal- 
ba vieifas-antras. Galų gale priėjo 
Klė kalbėti prezidiumo nariui di- 
džitirnieaui — Y. Griakeliui. Čia 

reikia pastebėti, kari prezidiumas, 
delei laiko trukumo, pasitaręs, 
priėmė kiekvienam kalbėtojui ap- 
rubežiuoti laiką 30 min. (su iuo 

buvo sutikęs ir Griškelis). Bet 

neatsižvelgiant j tai, Gr i skeli s no 

rc^o ilgiau kalbėti. Prakalbėjo 3c 
min. — daronfa jam pastaba, 
prakalbėjo 40 min. — daram? 
antra pastaba, prakalbėjo 45 min 
— daroma trečia pastaba ir jau 
prakalbėjus 50 min. atimamas žo- 

dis. Tuomet V. Griškelis daro ne- 

paprastą pranešimą, kuriame ji? 
pažymi, kad čia, girdi, kontr-revo- 

lii.vijinis susirinkimas — jame to- 

liau. dalyvauti negalįs — išeinąs 
is prezidiumo ir susirinkimo ir 

prie to kviečiąs visus savo drau- 

gus. Ir vėl... visi jo draugai iš- 

eina; Viktoras ir Griškelis, o visa 
— vienas V. Gri.škeHs. Tokiu 

''/ulu išsikrausčius ir vieniems ir 

"antriems" — mitingas toliau 

gražiai tęsėsi. Bet*da užsilikę keli 

klerikatai norėjo įtikinti, kaiti męs 

Rusijoj esame tik svečiai, ir kad 
socialistai Lietuvą pardavę. Jiems 
aiškiai buvo nurodyta, kad tai jie 
tiktai taip galį manyti ir niekas 

daugiau, kad toks darybas žudo 
darbo žmonių sąmonę ir nerodo 
aiškaus savo veido. Galu galai? 
baigiant mitingą buvo sudainota 

"Kovoj jus praiuvot!" Po tan- 

buvo darr.ina rankos pakėlimu pri- 
saik'a Revoliucijos ištikimybei. Ir 
čia męs pamatėme, kad ne visi 
kelia ratukas. Ateitininkai ir krik- 

ščionvs-<lemokratai šiame momen- 

te susigėdę ir nosis nukabinę tarp 
«avęs kaž-ką tai kuždėjosi. 

Tuo mitingas ir baigėsi. Išeida- 
mi iš salės, užtraukim "Atsisakom 
nuo senojo svieto!" ir visi kupini 
tikro* ištvermės ėjome nušvitu- 
siais veidais namon. 

(Iš "Jaunoji Lietuva") 

LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS FON- 
DO ATSKAITA. 

už Liepoj mžnesį, 1018 m. 

Korvvood, Maso. — Dr, šliupo pra* 
kntboso, surengtose T .M D. kuopos, 
aukavo šiaip: J. Juronienė — $2.00; 
po 1 dol. — J. Tunmvičlua. p. Vasi- 
liauskienė, A. B. Tuir.avičius, 
Unkšta ir J. Pėža; po 50 centy — O. 
Lebednikas, J. Padnkarnis, P. Pnz 
na, A. Jankūnas; 37 centus — (i 
Kašėta; po 25centus — A. KerSIt 
.1. Baranauskas, Stukas, P. BataitU 
A. Zarauda, A. Neveckas, S. Aliuke 
nta, Ivaška ir O. Lekerauskiutė 
smulkių 14.10, viso ga a per J 
Kuškį 25,7: 

Batavl j, III.: birželio 10 d., 191! 
m., susitvėrė K N*, t'ondo Skyrių 
No. 10 iš 9 nariu. Prisirašė prie 
''1,000 po 10.00" M. Kriščius; Nariai 

šelpėjai K. Bačeliunr-s ir M. Tar: 
bilda užsimokėjo po $2.00; \. Ma 
lanskas — $2.50; K. Plungė — $3.00 
Draugijos Nariai A. Miliutas ir Pr 
Želnis užsimokėjo po $1.00; A. Sa 
viekas — $5.00; P. Steponavičius — 

50 centų. Viso prisiuntė 10-to Sky- 
riau.-; Sekretorius M. Tarabilda 27.<»i 

Lawrer>c«, Mass.: A. L. T. S. 12-tof 

kuopos surengtose Dr. J. šliufnii pra 
kalbose, birželio 27 d.. 1918 m., su 

rinkta (atrokavus prakalbu rengim< 
butinus ekspenuus). 15.0( 

Provo, Utha, agronomas 1\ B. Pra 
tapas aukavo 5.0' 

Brooklyn, N. Y., pasidarbavimu .J 
Ambraziejaus ir P. Jankevičiaus, po 
reita per tuius vietinius biznierius, 
kurie aukavo Lietuvos Neprigulmy 
b<";s reikala-ms šiaip: J. Kriščiūnas 
— $10.00; V. Lapinskas ir J. Pilipai 
tls — po $1.00; J. Antanavičius J. 
Bielauakas ir p. AleSlunas po 50 cen 

tų; J. Sadauskas ir A. Juškauska: 
—po 25 centus; Viso 14.0< 

Simpson, Pa., Dr. J. Šliupą, Prana: 
Raduiflkas aukaivo ♦C.Oi 

New Brita'n, Conn.: Dr. J. šliup- 
prakalbose suaukauta 07.7: 

E. Hammond, Ind.: 273 SLA. kuo 

pa, per A. PanulaitĮ aukavo $10.0i 
Waterbury, Conn.: A.L.T.S. 11 kp. 

per J. Marcinkevičių užsimoka u 

lf»18 m. (prie "1.000 po 10.00") 10.01 
Baltimorc, Md.: A.L.T.S. 5 kuopo; 

nariai aukavo: V. Valinskas — $3.00; 
P. Lazauskas — $1.50; P. Jaras— 10c 
Aukasprisiuntė J. A Naikus, vi 

so $3.6f 
Wilkes-Barre Pa.: hr. J. šliupe 

prakalbose, 7 d. liepos, 1918 m., su 

rinkta 28.2* 
V/anamie, Pa.: S.L.A. 230 kuopos 

susirinkime. 7 d. liepos, 191$ m., au 

kavo .šie nariai: J. Bindokas ir A 
Staknlunas — po $2.00; A. šerkima? 
V. Staravinskas, K. Franka, V. Mar 
cinkevičius, S. Andriušis, M. (•' rniau | 
akas, V. čerkšna. J. Račiūnas ir M 
Frnnka — po $1.00; J. Bindokas—2." 
c. Priailuntė J. Bindokas, viso 13.2 

Montello, Mass.: per B. Judrj, ar 

kos, surinktos IX J. šliupo pr?kal 
bObe 4u.7i 

So. Boston, Mase.: per vluti •..< 

Skyriaus Sekretorių S. Mockų pri 
siijsta aukų sekančiai: Dr. J. šliupu 
suregtoje vakarienėje, 24 d. birželio 
sumesta 101.7J 

Dr. J. šliupo prakalbose, 26 d. bir 
želio 44.00 

Užsimokėjo 1 "1.000 po 10.00" u> 

1918 metus: 
J. Jurgeliunas 10.00 
J. Kerdėjtis (S. V. kareivis) 10.00 
K. Vileišis 10.0C 
J. Baniulis 10.Ofi 
P. Apšega 10.0C 
P. Bolis 10.00 | 
K. Sungaila 10.00 

Prie to, aukavo dar: S. Mockus 

3.00; V. Apšegaitė ir S. Jokubaus- 
kas — po 1.00; 5.001 

Kearney ir Harrison, N. J.: prie J 
naujai susidarusio 13 Skyriaus L. N. 
Fondo prisirašė ir pasižadėjo mokė 
H kas mėnuo po $1.00 — K. Billns 
kas, K. Selvestravičius, F. Osipaus 
kas; po 50c. J. Baltrukonis, A 

Norvaiša, p. KerSulis; po 25c. — .1 

Kubilius, J. A. Kubilius, P. F'. Bftlt 
rukonis, P. Augustinavlčius, i?. Pa 

pielius, B. Velera, J. Janulevičlus 
K. Prieckas V. Bubnis, J. Abelflli:-. 

\. Sikorskis, S. Foderis, J. Lubinas 
J. Clrikietis, O. Norvaišiute, K. Bi 
linskiutė A. Balkevičiute, I). Pilec 

kiutė, E. Jukneliutė, J. Paulionis, V 

Bingeliu, P. Kazeliniutė, S. Jakele 

vidus, J. Kielius, J. Juouzevičius, J 

Juodžiukynas, K. Nienius, K. Jočius 
Z. Jaruševičius, J. Navikas, A. Ka 

misaitis, J. Abromaitis, M. Juška 
K. Tunkevičius, T. Mikionis, d. I)!š 

kevičiutė, J. Petrulionis, A. Pacen 

kienė, P. Vitkauskas, A. Milinavičių" 
J. Jankauskas, K. Mockus ir K 

čerška. Už birželio ir liepos mene 

sius, 191S m., prisiuntė sekr. J. V 
Balfrukonis 21.50 5 

Pittsburgh, Pa.: per "Tėvynės" Re 

dolcciją, nuo A.P.L.A. 4 kp. vakar* 

nurinktos aukos. Aukavo šie: J. 1 5e!< 

vič'.us — $5.00; K. Caras, F, Pik'irif 
:5. Skamaraka.n — po $2.00; V. Pcfii 

kėivas. K. Va rašius, F. Kirstuką?. M 

Čeponis, J. Vienažindis, .T. Užiinu» 
A. šikšna, A. Martlnka, J. Vabul y 

K. Andriukaitis, J. Skrebas, A. Ka? 
laur.kas, J. Paleckis, M. Skrebas, .T 

Oamalauakas. V. Plošnis, P. Prunc 

kūnas, A. MaCiulėnas. F. Gilius, V. 

Varašiukas, J. Virbickas, A. Pipiras, 
M. TJžunas, J. Kėla, F. Lučinskas, 
K. Daubaras, P. Zolis, J. Budria ir 
f. G.liūs. Smulkių — 11.00; vi.«o 51.00 

Grand Rapids, Mich.: per Dr. J. 

šliupo prakalbas, surinkta 10.60 

Discovery, B. C., Canadi. Kazys 
Karskis, užsimokėjo už 1918 m., sky- 
riuje "1,000 po 10.00" 1.0.00 

Alba, Mich.: per J. M. Danielių, 
aukavo: J. Balčiūnas ir J. širvinskas, 
po $5.00, viso 10.0(1 

Racine, Wis.: Prisiuntė J. llakvt.s, 
surinkta Dr. J. šliupo prakalbose 
Viso $:58.8f» 

Cleveland, Ohio: l)r. J. šliupo pra- 
kalbose, liepos 10 d., aukavo Ale: po 
5.00 — K. Varakojis ir 1. Psevičius; 
po $1.00 — A. Baltrukonienė, .1. Ze- 

mautaitis, a. Šimkūnas, K. Zabors- 

I kas, A. Kranauskas, A. Gudaitis 1'. 

Itimkus, II. Uimkus, K. Karpavičius, 
J. Zavalskas, J. šutris, .1. liindokus, 
Z. Burba, .1. BlaškeviČlus, .J. Vilčins- 

kas, F. Šukys, J. Griiė, V. Jurgilas, 
P. škleris. A. Janulionls, A. Mocke- 

vičius, J. Skleris ir A. Snrapinas; po 

50c. — A. Aksamavičiutė, n. Strums- 

kis, V. Vanagas, K. Ribokas, V. lia- 

mulda, J. šilinis, J. Kibokas, K. Sku- 

kenskas, J. Kudrevičius, .1. Bosas, 
K. Povilaitis, J. Zelionis, K. Gurklis, 
S. Zigmunta, J. Bagužis, .1. Halčiunas, 
H. Jankevičius, A. Pečiurn, O. Ka- 

ružienė, V. M. Senkuvienė, .1. Mels- 

kis, XX.. A. Karalius. A. Gimbutą. 

J. Puika, K. štaupas, M. Lasevičlus. 
Smulkiu — $5.45. Viso prisiuntė V. 

S. Jakubynas 51.95 

Nsw Philadelphia. Pa.: por S. Bu- 

[ lot?, 187 S.Ij.A. kuopus išvažiavimo 

aukavo šio: iš kuopos iždo — $8.25: 
A. Bulotienė — $2.00; S. Bulota — 

$1.50; po $1.00: J. Pacenta ir E. Ben- 

doraitnenė; po 50c. — P. Narljatis- 
kas, A. Jakaitis, S. Barkauskas, A. 

Paoontieno, M. Sveicevičienė, ,1. Sa- 

vickas, J. Klimai!is, J. Raulinaitis, 
P. Stonionis, K. Grigaliūnas; 40c. — 

J. Sipaila; po 25c. — J. Paliokas, I 

J. Kripas, A. Banišauskas, J. Elinau- 

skas. L. Smolskas, M. KlimaAtienė, 

M. Vaitkuvienė, J. Petraitis. T. Sta- 

siulevičius, J. Andruškevičius, R. Kar- 

tavičienė, R. Kripionė: 20c. — J. Fer- 

gelis; po 10c. — .T. Baranauskas ii 

nes| k. Levinskas. Viso 17.5r 

Viso per liepos mėnesj $ 

liepos 1 d. buvo pinigu $5,825.G< 

Išmokėta (kaip jau buvo 

paskelbta) $5,431.01 

Viso labo j plaukė j L. Nepr. 
Fond? $12.000.74 

P. JURGELIUTĖ, 
L. N, Fondo Sekretorė 

307 W. 3th St., Now York, N. Y. 

^ ■»>n t#* ;r„4 

SJŠSE SUGAE 
TORTHE 

MAlN ifjgįįfi':* 
VHO 

FIGHTS 

Nesveikos Moterys 
neprivalo aūL.i riekais tų skausmų, 
dieglių, solinių, netikslumų ir ne- 

sveikumų. kuria s jo., taip c'aiinai 
serga. Nera reikalo sirgti, .-.r tureli, 
šitis kliūtis. Prašalink iš pat 
pradžios. Vartok gerai žinomą 
vaistu hioterims ir merginoms, imk 

evera's 
Kegulator 

(Severos Regulatoriją). Jis yra 
puikum stiprintoju ir vaistu ,iuo 

moterų lifjų. J;s vsikiii ramiai, grei- 
tai ir palengvina kaip bematai. Ja- 
me nėra nieko kenksmingo sveika- 
tai. Kiekviena moteris turėtų jį 
išmėginti. Kaina $1.25 bunkai, 
gaunamas visose aptiekose. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
• LIETDVIS ADVOKATAS • 
Veda visokius l>y!ns visuose teismuose 

Ofisai: — 

69 \V. NVashiiigton Street 
Roomi 1008-1009. Tel. Centrai 2579 

3214 So. Hiljted St., Tj!. Yards 7271 
• CIIICAOO, ILL.' « 

Dr. P. G. Wiegner 
PrilvuBi* valandom: nu* 8 11:1 1311 tytm 

Ir nuo 7 Iki V vakar* 

3325 S. Kalsted St. Chicajo, 111. 

SUGAR m M ®B>! | 
A ieaspoonful .-.am; 

nothinęi, You Aly; Vet ;l 
hcapm^ tc:iapouiifci S.ivetl c ach monl for 
110 dąys ior eacftofthi 
•ĮOO. OOO.OOO J3<ii"AOlU 
in thu Uniictl States 
nulftfs a pilc as ti^i at fhs 
Kvlvortti buM^iicnuvAK to supply tie catirc .irniui 
toruut ut tltii natioa 

Patrūkimas Nužudo 7,000 Kas Metas. 
Septyni tūkstančiai ypatų kas met.,s yra nustumomi šalin — laidojimo 

paliudijimas luina paženklintas "Patrūkimas" Kodil? Todėl, kad nelaimingi 
nepaisė «<»vęs, arba tik užgautas vietas dabojo. nepaisant prie- 
žasties. Ką Jus darote? Ar ir Jus nepaisote .avęs, dėvint "truss", lank), 
ar kaip Jus tq nepavadintuniete? (ierinusis 'truss" yra tils ret.ii peras, 
n yra tik blogas griūvančiai sienai ramstis ir p.ilitna dauciau tikėtis, 
lraip tik mechaniško ramsčio. Lanko spaudimu sulaik krai'jo tekėjimą, 
vien tik kutena nusilpnėjusius raumenis, kuot.'ct tie tl.ivu ,'an>i.>i r i-i U a 1 a 

maisto. 
I'.et mokslas atrado kilio ir kekvens "tvus'u" kenčiantis ya 

užkviestas DVKAl iumegint savo namuose. PT.APAO būdas yra neabejo- 
tinas, moksliįki.isis, logiį as ir pasekmingas Si vys ;;ydymas patrukime, 
kurį pasaulis kada nors girdėjo. 

I'lul'.-.o Parliiškaiti. kuomet pridėta | rie kum negali i: linkti nuo savo 
vietos it* todėl ji negali įbriejli. nei sukeisti. Minkšta, l;aii ak- ari I< ■ 

vai vartojama, pigi. Vartojama, kuomet Jus dirbate ir ntit«::tc. N' o i k..' i 11 ■ a 

diržai, sagtis, nei sprendžinos prie jų. 
Patirkite, kaip uždaryti patrūkimo skyV. t r.",), k;.! p tai v.vita 

daro, kad patrūkimas neišsiversti). l'a1 iykite savo vard.i adieti s 

PI.AI'.AO CO.. liloek 305'J, St. I.ouis Mo., dykai išmėginimui Plapr.o 
ir gaukite reikalingus nurodančius patarimus. 

Sekančios farmos turi būti parduotos beveik už 
pusę kainos, todėl norintiems gerų farmų ir pigiai 
nusipirkti, tai meldžiame tuojaus atvažiuoti pasi- 
žiūrėti. 

80 akeriii farma, 10 akerių išdirbtos žemės, su 
užsėtais javais, geria stuba ir barnė dėl gyvuliu 
randasi 4 myliose nuo miesto ant gero kelio ir 
arti mokslainės, kaina tik $1.500. 
PARSIDUODA 160 akerių farma, apie pusi 
dirbamos žemės, o kita — ganyklos, A kambariu 
stuba, ant akmenų fudamento, ir gera barnė sr 

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

PARSIDUODA 70 akeriii puiki farma, beveik 
visa dirbama žemė, juodžemis su moliu, aptverta 
dratine tvora, su sodu, stuba 2 lubų, K kambarin, 
ant cemento fundameto, didelė barnė, ir kili visi 
budinkai, ir mašinos. Užsėti laukai: kviečiai 
2/> akerių, bulvėmis 7 akeriai, avižomis 15 akerių 
dobilais 12 akerių, ir daug kitokių javų, m gvvu 
liais, 10 karvių, 7 veršiai, arkliai, 40 vištų. Ran- 
dasi tik 2 mylios nuo miesto, aut gero kelio, an' 

pat kranto gražaus ežero ir visų kitų parankiniui. 
Labai linksmoj vietoj. Norintieji, tu 'iaus atsišau 
kitę. 

Liberty Land & Snvestmenf Co. 
P. 0. Rhinelander 

Woodboro, YVisconsin 

CfisDTel.Canai 114 Niaij lu. C*mi2l '.t 
IjI.: J—I ,0 plsl lieto » dlta^ 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

(Jy veninius: 

731 W. 18th St.,netoIl HtlstedSt 
Olltu*: 

1900 S. Halsted St., kampai IStoa 

Amerikos Lietuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvoily 
BtėB, stenografijos, typcwritiug, 
pirklybos teisių, Suv. Vilst. lutori 
jos, abolnue istorijos, geografijų- 
politikinėa ekonomijos, pilietystėa 
dalliarasystfis. 

Mokinimo vaLanao: %\io 8 ryt« 
Iki o po piefų: vak. r "o 7:30 ik 
9:86 

2106 Bo. Halstei 8t.. Ck!cagu\ III 

Or. P. Žilvitis 
LiETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

3315 So Halsted St., Chica*o, III. 
Tel. Boulevard 7179 

(Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 7 valand* kai valcaraa. 

Subatouil ir nedilioini 2 v»!. po pietiį 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

lia prirokuojama ir kares mokestjs 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui liuosolaiko 

WsJ. 
WAR SAVINCS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

laupyk ir Paskolink 
Pinigus 

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

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

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jrsu pretorius, bankieriu«, trba laikraštis ir daugelis agen 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yni »hisi| Priederme! Tu< mi Sučėtdysit 
(iyvastis! Tiiomi Laimes šia Karę! 

F. P. BRADCHULIS 
L A W Y E R 

Lietuvis Advakatas 
105 W. Monroe St. Cor. Clark 

Room 1207 

Telephone Central 220 

Gyv: 3112 Halsted St. arti 31 .St 
Phone Yards 2390 Chicago, III, 

IM. O. C. H EI N E 
DENTiSTAS 

OFJSAS: Kwip. 31 ir Sa. Hatsted SL 
(Gyienraas tiri Apliflicoij. CHIBA60. 

BUK ŠOFERIU. 

tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti s>c,u tinkamą vle- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsičmimą. 
kiek vienam pabaigusiam kursus 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmia siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokiB tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių Ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamistal kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir 7a< 
kariniai kursai. Visas kursas 
$:?5.00. Federal Ass'u of Auto 
Siurfncers, 1214 16 Jackson BiJ. 
fine.) 

Apžiūrėta ir Peržiureta. 

1 The Wilson 

protects 
, your 
\\ table 

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

pestingumu sąžinišku atsargu- 
mu pirm pavadinimo .vertu 
Wilsono Vaizbazenklo, kadan- 
gi "V/ilsono Vaizbazenklis" tu- 
ri "Apsaugoti jusų Stalą". 
Visi iš eilės, žinovai, peržiūrėtojai ir 
perdėtiniai saugoja kiekviena smulk- 
meną sutaisymo su sąžiniška ištiki- 
mybe. 
Ir tuokart, kuomet šis maistas perei- 
na per Wilson & C o: peržiūrėtojus, 
valdžios peržiūrėtojai peržiūri kiek- 
vieną atskirai su šalta kritiška akia prieš 
uždėsiant S. V. antsvaudą jų užtvirtini, 
mu. 

V siškas svarumas yra būtinai reikalau 
jamas. Aštrumas higijiemškos valdžios yra 
užlaikoma visą laiką kiekviename kampe 
įr užkampyje milžiniškos įstaigos. 

TTUVlk 
jn a n 

WI LSON & CO. 

v \y 
CHICAGO 

tyCU* (įuaAonZur 



6. 
/icfiNES iiNIOS. 

Didclč kanėka paroda. Suvie- 
nytų \ alstijų valtUta rengia mil- 

j-ttuską kares parodą L'hicagoje. 
Is Irancuzijos nuo musių lau-| 

ijj tapo atgabenta Chicagon kc- 
jcias traukinių įvairių kanuolių, 
"kubilų" (taukų), orlaivių, kul- 
kasvaidžių ir daugybė kitokių 
prietaisų ir ginklų, vartojamu ka- 
rėje kaip vokiškų, taip ir talki- 
ninkų. 

l'arooa prasidės rugsėjo 2 d., 
tęsis iki rugsėjo 15 d. ir atsibus 
lirant Park, paežerėje, vidiumies- 
tyj. Jau dabar statonta didžiau- 
si pa v iii jonai visų tų daiktų pa- 
rodymui. Apart to parke bus 
sukastos tranšėjos, aptvertos vie- 
linės tvoros, tortai ir 1.1, lygiai 
taip, kaip ant mušiu laukų tai 
daroma, kad žmonės galėtų pa- 
matyti ir gauti gėrį supratimu, 
kaip karė yra vedama. 

^^Tikietus jau dabar galima ^'au- 
ti po 25 centus. Parodai atsida- 
rius, reikės mokėti mi tikietą po 

centų. U USOfl 
Lietuviams męs patariame ne- 

atbūtinai šią parodu atlankyti. 
Tikietus jau dabar galite užsisa- 
kyti per "Lietuvos" redakciją. 

Lietuviai dalyvaus "Municipal 
Pier" programe. Šios savaitės 
pėtnyčipj. rugpjučio 23 d. va- 

kare, lietuviai dalyvaus progra- 
me, kuris yra rengiamas "Muni- 
cipal l'ier" didžiojoj Svetainėj 
ant Michigan e/erci. IJirittiečiai 
tapo pakviesti išpildyti keletą 
lietuviu tautiškų šokiu ir mušu 

jaunimas yra jau prisirengęs sa- 

\ > prograino dalį atlikti. P-lė 
S. Staniuliutė, kuri tvarko vis 
šit;| lietuvių programą, 'iraneša, 
kad lietuvių šokikės ir šokikai 
yra užsisaką speciallškai šiam 
vakarui lietuvių tautiškus dra- 
bužius ir atliko keletą repeticijų. 
Apart tautiškų šokių, p-lė Ra- 
kauskaitė padailintos keletą lietu- 
vių tautiškų dainų. Apart lie- 
tuvių, tą vakarą dalyvaus dar ir 
keletas kitų tautų—taip-<pat su 

saro tautiškais orogramais. 
^'.Vakaras prasidės lygiai 8 vai. 
vakare. 

fžanga j "Municipa! Pier" va- 

kartis yra uždyką, nes juos ren- 

gia miestas. įmonės gali ne tik 
gražiai pasilinksminti, bet ir pui- 
kiai atsilsėti po dienos karščiu 
vėsiame ežero ore, nes svetainė 
yra arti mylios nuo krauto, ap- 

gaubta iš trijų pusių Michigano 
vilnimis. 

-Geistina, kad lietuviai šį va- 

karą skaitlingai atsilankytų ir 
pasižiūrėtų, kaip kitos .tautos pa- 
sirodo ir kaip musų lietuviai pa- 
sirodys. Privažiuoti j "Munici- 

pal Pier" galima sekančiai: Vi- 
sais karais (ypatingai Halsted 

gatve) iki Grand Av. ir Grand 
Ave. karais į rytas linkui ežero 

tiesiog ant p? ties *' Municipal 
Pier." 

J-r 

Dr. B. Z. Vezelis, pereitą pėt- 
nyčią apsivedė su p-le Teodora 
Lukošaite iš L'ticos, 111. Tetr 

pat ir vestuvės atsibuvo. Po 

vestuvių jaunavedžiai sugrįžo į 
Chicagą, kur jie pastoviai apsi- 

gyveno. 
Dr. Vezelis laiko ofisą prie 

4736 S. Ashland' Ave. 

Dr. Vezelis yra gerai žinomas 

tarp čikagiečių, ypač tarp jauni- 
mo. Čia bus neprošalį taipgi 
patėmyti, kad Dr. Vezelis yra 
"Lietuvos" skaitytojas, prietelius 
ir naujo dienraščio šėrininkas. 

'Lietuva' velija jaunavedžiams 
laimingo sugyvenimo. 

Paiovė. Juozas Žulavinskas 
už ką ten susivakiino su V. Va- 

lu; abudu lietuviai, draugai ir 

gyvena VVest Sidėje. Pasekmės 

vaklų buvo labai liūdnos: Valas 

tapo .pavojingai pašautas j kaklą 
ir .veidą. Žulavinskas, kuris yra 
kaltinamas už pašovimą, likosi 

suareštuotas. 
Labai negražus ir apgailėtinas 

atsitikimus. 

Nebūkit vėlai parke tas gali 
jums at.ieiti $200.00. VVashitvg- 
ton ir jacksyn parkuose nuo šio 

laiko negalima bus buti ilgiaus. 
kaip iki 11 vai. vakare. Apie tą 

laiką visos liampos minėtuose 

parkuose žybters du sykiu. Tas 

bUs ženklas,' kad visi turi aplei- 
sti parką. įjj, \ 

Parku komisijonieriai yra pa- 
siryžę šitą padavadijimą aštriai 
daboti. Tie, kurie bus surasti 
parke po 11 vai. vakare, gali būti 
nubausti iki $joo.oo. 

Priežastis tokio padavadijimo 
yra tame, kad parkuose nakties 
laiku atsitinka daug nepr dorių 
pasielgimų. 

Susirinkimas. TMl). 2J-os kp. 
mėnesinis susirinkimas atsibus 
rugpjūčio -»5 d., i vai. po piet, 
l;cllo\vship svetainėj, 831 \V. 33 
PI. 

Ant progratno yra daug žingei- 
džių ir svarbių reikalų apkalbė- 
ti. A.tinasi rudens ir žiemos 
sezonas, reik prie jo kaip reikia 
prisirengti. 

Visi nariai malonės pribūti, o 

ir naujų narių taipgi nepamirš- 
kit atsivesti ir prie šios apšvie- 
tos c! augi jos prirašyti. 

Kuopos val*!/ba. 

įvairumai. Pereitą pan^dėlį 
"Lietuvos" redakciją slankė p. 
Makaras, buvusis teisiu skyriaus 
studentas Jurgio VYashingtono 
Universitete, o pastaraisiais ke- 
liais metais dir'ntsis Karės De- 
partamente. Adjutant-GeneraI 
ofise, Washingtone. 

P-as Makaras yra gimęs Slic- 
uandoah, Pa., bet lietuviškai la- 
b'i gražiai kalba ir rašo. Dabar 
.j tapo pakviestas kariumenėn 

ir prieš išvažiavimą atvyko Cbi- 
cagon atlankyti savo mamą ir 
patėvį, žinomą čikagietį, p. Me- 
dclj. Cliieagoje jis paviešės vi- 
są šią savaitę. 

JOHN R. PALANDECH 

P-as jolin R. Polandech yra 
redaktorium ir leidėju dviejų ser- 

bų laikraščių Cliicagoje ir dabar 
y r" kandidatu į Cook p,- vieto 
komisijonierius. 

P-as Pailandech yra gerai lie- 
tuviams pažįstamas vyras ir pats 
gerai pažįsta lietuvius. Jis taip- 
gi yra C'erai apsipažinęs su lie- 
tuviu reikalais ir apie juos tan- 

kiai praneša savo laikraščiuose. 
Kuomet anais metais Ameri- 

koje ir Chicagoje lankėsi D r. J. 
Basanavičiais su p. M. Yču, p. 
''alandeeh ne tik savo laikraštyj 
apie tai rašinėdavo, bet patai pi- 
no ir kelių lapų ilgą, iliustruoti) 
straipsnį serbų kalendoriuje — 

apie lietuvių tautos atbudimą, 
apie lietuvių tautinius siekius ir 
apie Dr. J. Basanavičių. 

Kadangi jis yra žmogus ap- 
šviestas ir lietuviams prielankus, 
tai jo kandidatūrą lietuviams rei- 
kė i [ .remti ateinančiuos "uri- 
ma /" balsavimuose, arba nonii- 
nac oj. 

E lsavimai atsibus rugsėjo 11 

dien.t. P-o John R. I'alandech'o 
vardas bus ant rcpublikoniško 
lojai istų tikieto,—io-tas ar ir- 

tas iš viršaus ant pavieto komi- 
sijonierių 'balioto (County Coni- 
missioners). 

Lietuviai klaidos nepadarys 
atiduodami už jį savo balsus. 
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GUDRUS AIRIS. 

Tufas airis farmeris rengėsi už- 
vesti bylą teisme prieš savo kai- 
myną, taipgi farmerį. Airis nuėjo 
pas advokatą pasiklausti patarimo. 
Advckatas, išklausęs jo pasakos, 
pasakė, kad. sulyg jo nuomonės, jis 
turėtu bylą išlošti. 

Airis vienok norėjo buti '"šiui" 
apie tai ir, truputį padūmojęs, už- 
klausė advokato: 

— Kaip tamista manai, ar ne- 

Imt't gerai nusiusti teisėjui por;i 
-a u prezento? 

O :ic, visai ne — atsake 
advokatas. — Jeigu pats nusiusi 
jam porą /ąsų, tai gali tikrai ži- 

noti, kad bylą prakišim, nes tei- 

sėjas įsižeis ir bylą prieš tave nu- 

teis. 
Už kelių dienų atėjo byla ir 

nuisų airis lengvai savo bylą iš- 

lošė. Dėkavodanias save advoka- 
tui už bylos išvarymą, airis patė- 
mijo: 

— () visgi, matot, nieko neva 

(lijo, kad aš teisėjui i>or;j žąsį 
prc7.cnto nusiunčiau. 

— Ką? — sušuko advokata.1 
ar tu nushmtci jam aąsis? 

— los, — atsakė airis, — 1>et 

po to,.ką aš nuo jus tada išgirdau, 
aš nusiunčiau jam žąsis vardu 
mano priešo. 

VIS VIENA NETURĖJO 
"GEROS RANKOS." 

Daug visokių pasakojimų yni 

aipic si tikrumus karės laukuose. 
Vieni yra teisybė, o dar dau- 

giaus gal yra pameluotu. Kaij: 
icn nebūtų, vienam anglų laik- 

raštyj Londone tilpo sekantis 

pasakojimas apie tai, kaip ang- 
lai, kurie ir be to yra žinomi 

kaipo šalto kraujo žmonės, pri- 
pranta 'mc šaudymo ir karė? 

baisenybių. 
Nieko esą nėra nudnesnio, kaip 

sėdėti ir daboti tranšėjas, kuo- 
met nėra mūšio, o tik eina ka- 
nuolių šaudymas. Keturi ško- 

tai iš nuobodumo susėdo grabė- 
je lošti kazyromis. 

Nors aplink krisdavo kanuoli- 
nė>> bom'bos, bet mūsų škotai 
jau porą metų išbuvę prie fron 

to, nedaug sau paisė ant tų 
bombų ir lupo kazyromis to- 

liaus, kaip niekur-nieko. 
Staiga prašvilpė šovinys tie- 

siog ties jais ir vienam iš lošu- 
siu škotų nunešė galvą. 

Matyti užmuštą draugą ško- 
tams buvo nenaujiena. Bet šta; 
vienas iš likusių pasikėlė nur 

vietos, paėmė jau negyvo savr 

draugo ranką, dar \is laikiusią 
kazyras, pažiurėjo į jo ka/.yra« 
ir, atsikreipę-s 'prie kitų dviejų 
škotų, tarė: 

— Gaila Čarlio... bet jis vi? 
viena geimio butų neišlošęs—ji- 
sai turėjo visai "blogą ranką." 

VISUOMET TEISINGAS 
IR ATSAKANTIS. 

"Aš galiu pasakyt, ka i aš esti 

daug geresnėje sveikatoje nuc 

to laiko, kuomet aš pradėjau vai- 

toti Trinerio Amerikonišką Kar- 
taus Vyno Elixirą. Aš vargiai 
teišlipdavau iš lovos, mano alkb 
visai l>uvo pražuvęs ir aš visai 
mažai tegalėjau miegoti. Taip- 
gi aš buvau nervuota ir turėjau 
užkietėjusius vidurius. Aš bu- 
vau ligoniu bėgyje 20 n.etų ii 
galiu pasakyti, kad Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Eli.siras pailgino mano gyveni- 
mą ant dešimts metų." 

Taip mums parašė Mrs. Th. 
lijarnson rugpjuėio 12 d. 1918 
m. iš Sprin'gvillc, Utali. Ir jos 
manymas yra tūkstančių kitų 
Trinerio kostumeriu manymu. Ir 
taip yra tikrai: Tiinerįo Ameri- 
koniškas Kartaus Vyno Elixi- 
ras yra atsakančiausis vaistas 
visose viduriu netvarkėse: už- 
kietėjime, nnvirškinime, galvos 
skaudėjime, nerviškume, abelna- 
me silpnume ir t.t. Aptickose— 
$1.10. 

Trinerio Linimentas yra kitas 
vaistas, kuris .kiekvienu laiku es- 

ti tikru ir atsakančiu vaistu. 
Mėginkite jį dėl reumatizmo, 
neuralgijos, strėnų gėlimo, išsi- 
nėrimo. tinimo ir t.t. Aptiekose 
35 ir 65c. Per kiasą 45 ir 75c. 
Josepli Triner Company, 1333— 
1343 S. Ashland A ve., Chicrtgo, 
111. (Apgars.) 

DAR NĖRA PER VĖLU, | 
BET TUOJ BUS. 

Ar norite žinoti, kaip lenkai | 
apaštalavo Liekn oje per 500 111c-' 

tų? 
Ar norite žinoti, ką prelatas 

K. Propoliams rašo apie lenkui 
kunigus ir vyskupus bei apie j n 

kenksmingus darbus Lietuvoje i 
Ar norite žinoti, kiek bedie- 

vybės priplatino .patįs lenkiškieji 
kunigai-apaštalai 1 .ietuvoje? 

Ar norite žinoti, kaip Lietuva 
alino lenkai per 500 metų ir koki 
buvo sunki kova už išsidiuosavi- 
vinic'į lietuvių iš tpo sulenkėjusių 
kunigų jungo? 

Į Ar norite žinoti, kaip Lie- 
tuvos turtus aikvojo lenkiški 
apaštalai Lietuvoje ? 

Ar norite žinoti, kaip lenkai 
išmokino lietuvius tokių "lenkiš- 
kų" maldų, kurių nei pats Salia- 
monas nesuprastų? 

Ar norite- žinoti, kaip jie kėlė 
muštynes bažnyčiose, kaip jie 
persekiojo lietuvius kunigus, kaip 
vijo .laukan iš bažnyeių ir mo- 

kyklų lietuvių kalbą, kaip jų ku- 
nigai Lietuvoje buvo masonais- 
ir 'bedieviais? 

'Ar norite žinoti, lead 'lenkiš- 
kieji kunigai Lietuvoje per 500 
metų vedė lietuvius ne j Dievo 
Karalystę, bet j Lenkijos Kara- 
lystę? 

Taip, norite apie tai žinoti, o 

ypatingai todėl, kad apie tuos 

dalykus rašo gilus tyrinėtojas, 
kunigas Kaz. I-Yopolianis, šv. 
Teologijos Kandidatas. 1 

Todėl pasiskubinkite užsirašy- 
ti kunigo K. l'ropolianio knygą 
"Lenkų Apaštalavimas Lietuvo- 

je"; išleidžia Am. L. Spaudos 
Draugija. Knyga jau baigiama 
spausdinti. Dėl brangumo .po- 
teriaus nedaug jos tebus spaus- 

dinama, todėl užsirašydami vė- 

liau, galite jos nebegauti. 
Ta knyga — tai neapkainuoja- 

mas turtas, tai neišsemiamas šal- 
tinis informacijų, kurių surinki- 
mui gerb. autorius pašventė ke- 
letą metų. 

Kiekvienas lietuvis privalo t.-} 
knygą turėti. Iš spaudos išeis 
paabigoje šito mC-nesio. Tad rei- 
kia pasiskubint^ kad nebūtų per- 
vėlu. 

įKnygos kaina, paprastais po- 
pieriaus viršeliais — $r.oo. Bet 

tie, kas užsirašys dabar (iki 15 d. 

Rugsėjo, SeptemberJ) ir prisius 
$1.00, gaus knygą dailiais drobi- 
niais viršeliais apdarytą. Paskui 

apdaryta knyga kainuos $1.50. 
Taigi apsimoka užsirašyti išank- 
sto. 

Spaudos Draugija tą knygą 
leidžia 11c dėl pelno, bet patrio- 
tiškais tikslais. 

Pasiskubinkite užsira- 
šyti "Lenkų Apaštalavimą Lie- 

tuvoje'" kol dar nėra pervėlu. 
Užsakymais ir pinigus siuskite 

šituo adresu: 
Lietuvių Spaudos Draugija, 

307 W. 3oth St., 
Ncw York, N. Y. 

PaįieškojSmaL 
FaJ ieškau Kazimieros Gaiže\vski 

ir Hol Gaižewski, Detroit, Mieli. 
Meldžiu atsišaukti, arba kas pra- 

neštų, busiu dėkingas 
W. Gaiževvskl 

2112 W. 23 Pi. Chicago, Iii. 

Pajleškau siuvėjos mokanCioa siut 
suknes Ir abelnai prie moteriškų dra- 
bužių dirpt. Pastovus darbas, gera 
mokestis. Atsišaukite pas. 

3352 So. Halatod St. 

Ant Pucdpvimo. 
Parduodu 40 akrų farnig. žomt 

smagoj vietoj, arti miesto, per kienuj 
bėga žuvingas upelis, 3 arkliai. 12 
gnivijŲ. Parsiduoda labai pigiai, arbj' 
mainau aut namo. Norintieji sužino 
ti, kreipkltes laišku. 

Simas žibąs, 
MeNaughtou, Wia. 

Ant pardavimo 120 akru farma. 
Labai pulki tirštai lietuviais apuy- 
yenta vieta. Bėga per vidurj kuik:» 
gausiai žuv ng'iH upelio. Gale lauke 
statoma lietuviška bažnyčia. Laukas 
tvora aptverlas. 35 akrai išvalytos 
žemes, o likusi dalis — ganyklos 
tlilikus su budinkais. Par? įduoda su 
gyvuliais ir mašinomis, arba ir tik 
viena farma. Priežastis pardavimo: 
savininkas menkos svclkatoa. D ! 
platesnių informacijų Ureipkiitčs pas: 

Geo. Waywad, n 1. 
Iron,s, Mich. 

Prie išsinarini,no ir jsžpjovimu! 
Tuojau įtrink I>*»o Rlchlcr'io 

Nuo 50 melų nesuvadžiojantis ir lctttv- 
nikų numylėtas naminis būdas 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKAKA" 

UOc. Ir C.»c. buteliukus visoso ujitiekoso arba 
ttiuMul uito 

:P. Al). RICHTER & CO. 
74-80 YV'dt^Ington Street, New York, N. Y 

Tel. YARDS 1532 

Uetuvto Gydytojas Ir Chirurgai 
8259 So. iiaifttcd s t., Chicaoo, III. 

Gydo visokius Ilgas moterių, valkų 
Ir vyrų, Spoumlltkal gydo limpančias, 
uisIsenėjuniaB lr paBluptlrgiu vyrv 
H|u. 

Plione Canal 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
(leneralis 

Konlraktorius ir Namu Statejds 
212 J W. 2 o r J ST. CH/CtGO 

Dr. K. Drangells 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Pbfene Drover SOS2 

ChiCAgO 

mano veidas Mano veidas | 
po vartojimui prieš vartojimą 
Tiktai moteris gali moteriai pagelbėti.! 

Del jūsų, merginos ir moterįs, liti-1 
rios turite plaukus ir nubertus veidus 
ir abelnai odos nevalumus, aš turiu 
del jusų Creamą, kuris yra sutaisy- 
tas pagal Europos daktarų receptus. 
Ir jeigu jus vartosite šį creamą vos 
keletą kartų, tie bjaurus nuberimai 
ir šlakuotumai visai pranyks ir jusų 
veidas bus švelnus, kaip aksomas 
tai]) dailus, kaip marmoras, ką hk3 
granuliuojame, arba sugrjjžiusįme pi- 
nigus. Kaina už puoduką, drauge su 
nurodymais, kaip vartoti, tiktai 

Įdėkite savo laiškuti 25 centus 
markėmis, urba sidabriniais, o liku- 
sius užmokėsite, kuomet aplaikysite 
siuntinį. 

Jus galite šį creamą pirkti tiktai 
pas mus. 

Rašykite pae: 
Mrs. Nellie Y. Wojnar, 

311 E. 75-th St., New York, N. Y. 

Ką Reikia 
Išrasti 

JAIGU norite žinoti, kg. iš- 
rasti ir koki išradimai Rali 
Imti reikalingi, tai rašyk 
reikalaudamas musų Lietu- 
viškojo kalboje knygutę p. 
V. "Ll ETU VISKAS IŠRADĖ- 
JAS" kuri;}, kiekvienam 'š- 
siunčiame "DYKAI'' tr JI 
Jums iki rodys kg. IŠRASTI. 
KAIP GAUTI PATENTU 
ir KAIP JI PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN, 

PATENT OFFICES Ine- 

256 Broadvvay (LA) Njw York,N. f 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASI 
Męs neesame bankerlai, bet mę;: gvarantuojame Tamstai sučė- 

dyniij t>0% ant Tamstos pinięij, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikinams pad. romc ant orderio naujus siutus ir over- kolus nuo $.'!0.00 iki $50.00 w- pusę kainus. Truputėlj nešiotus nuo J25.00 iki $GC.00 ano c derio darytus siutus ir overkotus parduoda- me po ?5.< 0 ir brandinu. 

Naujas ir tvuputėlĮ d§v§tas kelines nuo $1.00 ir branglaus. Vaikų siutai $2.u0 iki $7.50-. Skrynios ir valyzal. 
S. G O R D O N 

1415 CO'JTH HALSTED STREET CH1CAGO, ILL. 
$toras atdaras kasdieną ir vakarais iki 0 vai. Subatomls esti 

atdaraB iki 11 vai. vakare. NedčldleniaiB —Iki 0 vai. vakare. 

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo $92.715 
Ligoje pažalpų $52.813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ii $1.000. Moka ligoje pašalpos—I 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaiię. 

oELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
^ nius, Imigrantus ir remia 
kus ir kulturiškus reikalus. 

V 
u nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 

i^MONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „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 apdraud )S, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuop-3, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro sekretorių, šiuo adresu; 

A. B. STRIMAITIS 
.307 WEST 30TH STREET. KEW YORK CITY, 

Visiems žingeidu žinoti 

Uisisakkite knygą, vardu: 

Nesenai išėjo iš spaudos gar- 
saus franeuzu raštjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma 
baisiausios rūšies kariškos ma- 

rinos- Apie vandens vagiliu 
atliekamus darbus. Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- 
la kitus laivus apvagia juos 
ir visą turtai vežasi su savim 
į namus, kuriuos turi pasista- 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 
vena tikruose palociuose, pa- 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą, 
Jus neisit gult iki neužbaigsite 

Mylintieji skaityti, įgykite tą knygą, o Jus ją perskai- 
tysite daugiau negu vieną kartą. 

Iškirpę kuponą, įdėkite į laišką su .doliariu, ir pasiųs- 
kite mums šiuo adrcssu: 

"Lietuva", 814 W, 33rd St., Cliicago, I!!, 
•'LIETUVA". 

čia prirfiunčiu $ iž ką malonėsite prisiųsti man 

"Lietuvos" išleistą knygą; "Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas 

Miestas 

Koncertinu Išdirbyste 

Pearl Quccn Konccrtina < 

Nemokek Pinigus Bereikalo j 
Parduodame už žemiausiu kainą, kur kitur taip ne-j 
gausi. M'ašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- j 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius | 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra-j 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kukių tik rei'kia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir mufcka'iškus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų ccnt'i k-asą-žeivklj gaus] 
'kataliogą veltui. j 

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



Paimkite tik po vieną nau- 

jo dienraščio Šerą. 
Seras tik 10 dol. Nenuskriausdamas savęs 

Kiekvienas "Lietu- 
vos" skaitytojas 
įįali paimti bent vieną šėrą ir turėti savo locną dienraš- 
tį "L etuva". Nelaukite, nes juo greičiau prisidėsite juo 
gi e čiau dienraštis "Lietuva" išeis 
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