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Gen. Foch kerta 
atgal 

i 

Vokiečių antras atakas taipgi sulai- 
kytas.-Amcrikonai gerai kariauja. 

Rusų kadetai prašo pagelbos 
prieš bolševikus. 

Amerikonai svarsto, ar apsimoka 
siųsti expediciją Rusijon. 

Talkininkai žada neprigulmybę 
Lenkijai. 

Sako ex-caro sargyba yra iš Lietuvių. 
Trus translation filed with thc po^tmasfci 

at (Jhicago, 111., on Uth <iay of Junc 
1918, a* requircd by thc act of Octoher 6, 
1917. 

GEN. FOCH KERTA ATGAL. 
Paryžius, bi-nžclio 12 dieną.— 

Francuzų kariumcnė, kovojanti 
tarp Montdidier ir Noyon. kur 

vokiečiai įgijo laimėjimų, atsigrįžo 
atgal ir uždavė pusėtiną. '.smū- 

gį teutonams ant fronto apie 7:/ai 
mylių ilgio. 

Francuzai paėmė kaimu; Bei- 
loy ir Gvjnlis mišką ir aplinkines 
anfštumas. Apart didelių .pada- 
rytų vokiečiams nuostolių francu- 
zai dar užgriebė daugiau tūks- 
tančio belaisvių ir paėmė taipgi 
vokiškų kanuoh.t. 

Nekurtose vietose vokiečiai tapo' 
nutrenkti net ant dviejų mylių'at-j 

Truc trkinlation filed wllh fhc po«tmnMei 
at Chicago, III.. on Utli n f Jum. 
'•>!«, re<yiire<l by the act of Octobcr 6 
1917. 

VOKIEČIAI VĖL ATAKUO- 
JA—NAUJOJ VIETOJ. 

Paryžius, birželio i r d. Vo- 

kiečiai, trenkdami mušim daug 
naujų divizijų ir neatsižvelgda- 
mi j nuostolius, vakar išlengvo, 
nustumė atgal talkininkų liniją 
pačiam viduryj fronto tarp Xo- 

yon ir Montdidier. 
Vokiečių pirmyneiga pasidkė 

apie 2 an'gl. mylių gilumos. Pri- 

skaičius prie to jų vakarykšč.us 
laimėjimus, didžiausia jų pir- 
myneiga siekia nuo pus-šešto iki 

šešių angl. mylių. 
Vdkiečiai užgriebė kaimus: 

Mery, P>elloy ir St. Maur, o 

apart to prisigriebė prie kaimų 
Marqucglise ir Elincourt. 

Yra aiaiku, kad vokiečių tikslu 

yra dasigriebti upės Matz kloniu 
ilki tai vietai, kur ji jpatola Į uipf 

Oisc. Jeigu ta? jiems pasiseK- 
t*j, tai jie -priverstų franouzus .pa- 

sitraukti iš Soissons ap: -linkių. 
Korespondentai, esan -ji įprie 

fronto, sako, 'kad dabartiniai mu- 

.siai bus bene atkaikliausi mū- 

šiai, kokius matyta laike visos 

šitos ;«<arės. Vokiečiai tvirtina, 
ikad jie paėmė 8.000 franeuzų, 
bet jiems patiems tas turėjo at- 

sieiti keletą sykių daugiau, nes 

talkininkų artilerija ir 'kulka- 

svaidžiai šienavo juos be pasi- 
gailėjimo. 

Trnr translation filed with the postmnstei 
Chicago, III., or, 12th (lay of J unt 

1*1's M rcąuired by the act of October 6 

101 y. 

AMERIKONAI EINA 
PIRMYN 

Su Amerikos Armija Francu 

zijoj, birželio 8 d.—Užsibaigus 
antram amerikoniškų marinerii 

ataiku! prie Chateati-Thierry, 
amerikonų tankose pasililko 30< 

vokiečių belaisvių, o ameriko- 
nai pastūmėjo savo linijas iš- 
ilgai 6 imlių fronto ant 2/: my- 
lių gilyn. 

Nors amerikonų nuostoliai bu- 
vo sunkus, bet ir užmuštų vo- 

kiečių lavonai guli ant lauko 
vietomis -po tris viens ant kito. 
Keletas vokiškų 'kulfkasvaidžių 
taipgi tapo užgriebta. 

'Pereitos nakties mušis i šiaur- 
vakarius nuo Chateau-Thierry 
siautė su dideliu smarkuma per 
5 valandas. Amerikonai užgrie- 
bė -kaimą Bourcsches ir inėjo Į 
Torcy. Dvidešimts penki ame- 

rikonai Torcy kaime pasitiko ^cxj 

vokiečių ir išvijo juos iš i.aimo, 
o po to pasitraukė j savo liniją 
sale kaimo. 

Įdomių žirnių ipaduodama apie 
vieną mairinierių Mkampaniją.' 
kurios visi aficierai, neišskiriant 
ir seržantų, likosi išmušti. Kom- 
panijos korporalaj tuomet ap- 
ėmė kompanijos komandą ir ka- 
reiviai užėmė priešo pozicijas. 

Truc translation fiircl with 'ht: postr.nMet 
<it Cliicnj/o. 111.. on U h d.*v of Jun< 
1918, a» rcrjuired by the act ot Oc'ober 6. 1917. 

RUSAI PRAŠO PAGF.LSOS. 

Wa«hington. D. u., birželio 
12 d. — Kadetų, arba kom.tituci 
jinių demokratu partija Rusijoj, 
kreipėsi piie talkininkų su pra- 
šynut suteikti Rusijai kariuką pa- 
geli');}, kad įalir.ia butų išvyti 
iš Rusijos, v O/kiečius. Prašymas 
atėjo per ran'-as \. A. Maklako- 
vo, Rusijos .nuac^dorfaus Pran- 
cūzijoj ir tapo persiųsta* i ran- 

kas Boriso Bachmetjevo. rusu am- 

basadoriaus \Vasliingtone. l.acb- 
met;cv pridavė ji Valstybės De- 
partamentui. 

Siame prašyme pasmerkiama 
Lietuv:ų Brastos sutartis ir pra- 

šoma prisiųsti Rusijai karišką pa- 
gelbą, užtikrinant vienok, kad Ru- 

j sijos žemiu nopalieciamybė bu- 
! tų užlaikyta. 

Išrodo, kad talkininkai rimtiai 
'svarsto apie tai, ar nereikės pa- 
daryti intervencijos, t. y. kariš- 
ko įsikišimo per Sibet'.ją, idatil 
išgelbėti Rusiją nuo teutonų smau- 

gimo. 
kvitas klausimas vakar bmc 

•svarstomas prezidento kabinetu 
posėdy j. 

i Menama, kad takioj expedici 
joj did/iausj dalyvavimą imtų Ja 
ponija. Prezidentu, Wilson ik 
šiolei t'am nepritarė, nes nenorėjo 
kad Rusijos žmonės kartais klai 
dingai talkininkų norus suprastų 
Amerika buvo tos nuomonės, ka< 
tokią intervenciją daryti neparan 
•ku, kol Rusijos žmonės patįs t< 

\ nepfašys. 

Kokia yra dabar prezidente 
; \Yilsono nuoinonč, tas iki šiolei 
,dar nežinoma. 

Truf translation filed wiih tlic postma-toi 
at Ckicago, III., 011 day of Jun« 
1918, as rvouircil by thc act ot Octolicr O 
1917. 

TALKININKAI ŽADA 
"SUVIENYTĄ LENKIJĄ" 
Londonas, birželio 7 d.—'Lon- 

donan sugrįžo Anglijos premie- 
ras Lloyd licorge, buvusis po- 
sėdžiuose Didžiosios Talkininkų 
Kariškos Tarybos, atsibuvusios 
Paryžiaus -priemiestyj Yersailles. 

šios tarybos .posedvj dalyvavo 
atstovai Anglijos, Francuzijos ir 
Italijos valdžių. Užsibaigus po- 
sėdžiui. tapo išleistas oficialis 

| pranešimas, kurianue, tarp kit- 
ko. paliečiama ir Lenkijos 'klau- 

i simas ir apie tai sakoma sekan- 
čiai : 

"Versaillcs (konferencijoj Di- 
džiosios Britanijos, Prancūzijos 

[ir Italijon premierai sutiko ant 
sekančio paskelbimo: 

"Sutvėrimas suvienytos nepri- 
gulmingos Lenku valstybės su 

išėjimu prie jūrių, yra viena iš 
išlygų tvirtos ir teisimgos tai- 
kos." 

"Talkininkai su uėsiganėdini- 
mu atkreipė atydą Į Amerikos 
\ra!stybės Sekretoriaus ažreiski- 
mą, su kuriuo jie sutinka, iš- 
reikšdami didžiausią užuojautą 
tautiškiems cechų ir jugoslavų 
siekiniams prie laisvės." 

[Lietuvos 'klausimas, matomai, 
yra dar silpnai pastatytas pas 
talkininkus, o prie te* dar prisi- 
dėjo lenku intrigos, nuolatai 
prieš LiettVvą varinėjamos pa- 
staruoju laiku, kur juos sy-te- 
ma tiška i mėginama perstatyti 
talkininkams 'kaipo parsidavusius 
vokiečiams. Lietuvių padėjimas 
yra sunkus ypač šiuo laiku, kuo- 
met jie savo 'kovoje už laisvv 
rcilkalingi yra užuojautos ir pa- 
ramos, idant pasdkmingiau ga- 
lėtų atsiremti prieš vokiečių už- 
mačias.] 

True translation fikcH with !hr postmaste* 
at Chicago, 111., on l-'tli ūay »f Junc l'"a, as rcQtiirc'd by tlit act of Ortobcr ^ 
1917. 

SAKO, LIETUVIAI 
SAUGOJO CARĄ. 

Bernas, Šveicarija, birželio <j 
j d.—Pastaraisiais laikais ipasirodė 
daug atkaitotinu gandu apie tai, 
kad bu vatsis Rusijos caras ir jo 
šeimyna esą apsigyvensianti 
Šveicarijoj, kur jam 'bus rames- 
nė vieta negu Rusijoj. 

Nesenai Šveicarijon atvyko jo 
sesuo Didžiryjl Kunigaikštienė 
Olga, ir tas priduoda dar dau- 
giaus pamato tokiems gandams. 

Didžioji Kunigaikštienė Olga 
iš Rusijos gilumos keliavo j re- 
trogradą, o iš ten Į Berliną ir 
per Vokietiją Į Zuirichą ir Cic- 
nevą, Šveicarijoj. Genevoje ji 
apsigyveno drauge su 'buvusio 
Grekijos karaliaus Konstantino 
šeimyna. 

Šveicarijoj daug reikšmės pri- 
duodama tam taktui, kad Vmkie- 
tijos 'kaizeris sutiko ne tik pra- 
leisti Olgfį per Vokietiją, bet ir 
jos kelionę tinkamai aprūpinti. 

Buvusio caro šeimyna buvo 
tūlą laiką po priežiūra bolševi- 
ku "Raudonosios Gvardijos," bet 
bijotasi. 'kad jie gali ji nugala- 
binti. todėl suorganizuota naują 
sairgybą iš Lietuvių, kurie paro- 
dė (nepaprastą užsitikėjimą. 

Kadangi buvo gandų, buk yra 
suokalbis ex-carą paliuosuoti. ta 

Į jis tapo perkeltas iš Tobolsko 
Siil erijoj. i miestą Ekaterinbur 

1! gą. Uralo kalnuose. 
• j [Viršminėta ižinia pasirodė me 

kuriuose anglų laikraščiuose, tar 
pe jų ir "Buffalo Courier'e." 

' 
( 
Kiek teisybės yra tame, biiw 

'l lietuvių sargyba pastatyta ex 
} j caro dabojimui, to n e apsti man 

\ pasakyti]. 

> "Vilti: translation lileil with tlic ĮiostinaMcr 
at Cliicago, iH.t on 12th day of Junt 1^18. as reųuiied by thc act nt Ociobcr 6 
1917. 

AMERIKONAI MŪŠYJE. 
Su Amerikos Armija Francu- 

zijoj, biriclio 7 d.—Amerikos 
niarinieriai (jūreiviai pėstininkai) 
užatakavo vokiečius vakar išryto 
ir nuvarė juos daugiau negu ant 
2 angl. myliu atgal ant fronto 
arti 3 mylių ilgio. Apart to jie 

Ipaėmė ir joo vokiečių nelaisvėn. 
.'Tas atstiko Cliateau-Tiiierry sek- 
.tore, prie upės Maruos. Francu- 
!zai, užatakavusie tuo pačiu lai- 
1 kit i'i kairės amerikiečių pusės, 
užgriebė 160 belaisvių, 

i Amerikonai dabar laiko visas 
svarbias pozicijas ant augštumų 
i šiaur-vakarius nuo Chateaa- 
T'hierny. 

į Po pi et, apie 5-tą vai., mari- 
nieriai vėl užata'kavo ir mušis 
t<.'liaus siaučia. 

j Amerikonai buvo taip smarkiai 
fspaudy vokiečius, kad tie buvo 
J priversti laike pastarųjįi trijų 
Įdienų pastatyti čia dar iri> naujas 
'divizijas savo kariumenos. 
! Apai't belaisviu, amerikonai už- 
griebė dar dešimts kulkas vaidžių. 
Yokiečiai-belaisviai pasakoja, kad 
jie negavo valgio laike pasku- 
tiniu .t dienu iš priežasties bai- 
saus bombardavimo iš franciu 11 

ir amerikonų kanuolių, kurios 
perkirto kelią vokiečiams iš už- 

pakalio. 
Šitie vokiečiai buvo be šalmų 

ir nuilsę nuo karės. Jiems buvo 
pasakyta, kad prieš juos stovi 
.nglai, nes jų komandierai bijosi 
ienis pa akyti, kad tai ameri- 

konai. 
Air.erikt *:iai taipgi iššlavė vo- 

kiečius iš Vcuillv miško. tfai- 
?iau?is nr.išis pastaruoju \iiku 
u/.ė netoli Torcey. kuris randasi 
npie 21 _• augi. mylių Į rytus nuo 

Veuilly. 
Francuzai šj rytjj. užatakavo, 

klani išlyginti amerikonu frontą 
ir atliko tai puikiu buriu. Tame 
pagelbėjo Amerikos kariumenė. 
Amerika; pėstininkai nušlavė vie- 

ną buri vokiečiu ulanų, kurių bu- 
vo 35 raiteliai. 

X" c 1 e i i- k i t nei vienam ištruk- 
ti" — sušuko (.liktas vyras ame- 

rikonas. Visi jie buvo užmušti, 
apart vieno, kuris pateko r.elais-, 

Įven. 
Vokiečiai—Apgavikai. 

Vokiečiai laike šitų mušiu bu- 
|vo mėginę "sutulinti" amerikonus 

Į ir nekurie jų persi rėdė francu- 

įziškais uniformais, bet ameriko- 
|nai, persergėti apie tai irancuzų, 
į supylė Į jų eiles šautuvų ir kul- 
kasvaidžių šc/vinių. Vienas vo- 

kietys gavo 32 ižaizdas. Tarp 
sužeistų buvo du vokiški aticic- 
rai. 

Amerikonai ėjo šturman pilna, 
lygia eile ir franeuzų aticierai 
labai buvo užganėdinti Amerikos 
kareivių narsumu. 

Utarninke amerikonai susitiko 
su saksų divizija, seredoj su 

gvardijos divizija, ketverge >]>rieš 
juos stovėjo garsi prūsų divizija 
ir batalijomis Kinomų Jaegeir 
šauliu. 

Tri'p translatinn filcd \vith tUo postninslcr 
;it Chicago, III., on l.?th day of Jutic 
1918, as reciuircd by tbc act o{ Octcbcr 6. 
<917. 

STAIGA MIRĖ GEN. MICHIE 

Paryžius, 'birželio 7 d.—Gen. 
Robcrt E. L. Michie, vienas iš 
Amerikoniškos kariumenės vadų 
Franzucijoj, staiga mirė trauki- 
nio vagone netoli Rouen miesto, 
Prancūzijoj. Jo mirtis buvo ne- 

tikėta, nes ii? nebuvo sirgęs. 
T?cr ilgą laiką gen. Michie bu- 

vo vyriausiu pagelbininku prie 
gen. H. L, Scott, buvusio vyriau- 
siu perpetiniu Amerikos armijos 
štabo ir sykiu su juo dalyvavo 
daugelyje svarbiu reikalu. K110- 

jmet gen. Scott tapo paliuosuo- 
■ 

< tas nuo štabo perdėtinio prieder- 
miu, puvlik. Michie tapo .pakeistas 
Į general-brigadierius ir jam pa- 

'įvesta komanda 53-čios pėstinin- 
kų brigados W ads\vorih "kam- 

1 ipėje", So. Carolina Valstijoj. Iš- 

lavinęs savo brigadą, gen. -Michie 

nuvyko sykiu su ja į Francuzi 
h 

Jis buvo baigęs Militarišk; 
Akademiją 1885 metuose. Mirė 
turėdamas 54 metus amžiaus. 

Truc translation filcd with tlie postmastoi 
at Chicngo, 111., on Utli <lay of Jum ls» 18, as reąuireil by tbc act o. October 6 
nyi7. 

ŽIURI RAMIAI Į ATEITĮ. 
Londonas, birželio 11 d.—Lon- 

dono laikraštis S t ar, svarsty- 
damas apie dabartinį naują vo- 

kiečiu ofensvvą, rašo sekančiai 
"Trečioji faza mūšių, prasidė- 

jusių kovo 21 d., gali nulemti 
Vokietijos likimą. Sie mūšiai 
negali nulemti talki nin'kų liki- 
mo, nes, nežiūrint to, kad ir 
kas-žin-kas atsitiktų, jie kovos 
ilki tolei, kol Amerika ir Ameri- 
kos armijos nusvers svarstykles 
ir išgelbės ipasaulj nuo Prūsiš- 
kos hegemonijos (valdymo) ant 

visados. Vokiečiai ineiiloš. Tarp 
jų ir Paryžiaus stovi didžios ar- 

mijos franeuzų ir britų. 
"Męs 'tikimės, kad šitos armi- 

jos, podraug su greitai augančia 
Amerikos armija, sumuš juos vi- 
siškai. Męs tikime j pergalę, 
ir j nieką kitą tiktai pergalę. 

"Męs sumušėm vokiečius šim- 
tuose mušiu nuo latiko mūšio ties 
Mons (lOM m.) Męs sumušime 
juos ir dabar." 

Truc translation filrd with tlir postma»t*r 
at Ciiicago. III., ou 12tii day of Jum- 
1918, an rcųiiirpd hy tfic act of October 6 
1917. 

MANO, KAD APSIDIRBO 
SU SUBMARINAIS. 

Washington, D. C., birželio 8 
d. — Vokiški submarimai, kurie 
nesenai pasirodė Amerikos pa- 
krantėse. tapo nuvyti nuo Ame- 
rikos pakraščiu su lyg nuomonės, 

kurią išreiškė senatorius Suan- 
son. 

Nei vienas iš Amerikos ka- 
rišku laivų, veikiančiu Europos 
vandenyse, nebuvo pargabentas 
atgal, idant su šiomis "jūrių 
žiurikėmis" kovoti šiapus van- 

denyno,—»r Amerikos laivynas 
Eiuiropoje nebus iš tos priežas- 
ties nusil pnini tas, nes šioj pusėj 
pasiliko užtektinai kariškų lai- 
vų. kad su tokiu pavojum apsi-| 
dirbti. 

Toliaus senatorius S\vanson, 
kuris yra laivyno komisijos 
pirmsėdžiu, pasakė, kad talki- 
imnfktj ir amerikonu laivynai su- 

naikino 60% visu vokišku sub- 
marinų iir kad talkininku preki- 
niu ir .pasažieriniu laivų (nuosto- 
liai dabar sumažėjo per pusę. 

Laivyno Sekretorius Daniels, 
patvirtindamas iSwansono prane- 
šim.'}, pasakė, kad senatorius iš- 

reiškė tuomi ''geriausią mušu lai- 

vyno aficierų nuomonę." 
"Suprantama" — pridėjo Da- 

niels.—"tikras sunaikintu suib- 
marinu skaitlius negali buti pa- 
skelbtas viešai". 

Trti>* translation filed with tlic postmastrr 
at Cliicago. III., on 12th įlaj- of Tune 
I91R, as reąuircd by thc act of October 6, 
1917. 

PPIEŠ BOLŠEVIKUS. 
Londonas, birželio ii d.—Di- 

delis sindikatas tapo sutvertas 

Rusijoj, kuris kontroliuos visą 
importavimą ir exĮprotavimq pre- 
kių Rusijoj. Siindilkatas susitvė- 
rė su valdžios leidimu, kaip apie 
tai pranešama iš Stockholmo 
danų laikraščiui Po li t ik cn. 

Rusijoj taipgi pradeda apsi- 
reikšti stitprus judėjimas prieš 
bol še vilkus. Judėjimą varo de- 

legatai, išrinkti j (bolševikiškus 
S o v i e t u s, kuriais dabar re- 

miasi bolševikiška Rusijos val- 

džia. Sulyg telegramo, kuris at- 

ėjo iš Maskvos Londono kom- 

panijai E x c h a 11 g c Telegiraph. 
dirbtuvių darbininkai boikotuoja 
sovieto bolševikiškus delegatus 
ir net užpuldinėja ant jų. Vi- 
suotinas politiškas streikas i .-'ro- 

do neišvengtinas. 
•Keliuose miestuose provinci- 

joj, kur atsibuvo rinkimai so- 

vietų delegatų, anti-sovietiniai 
kandidatai tapo išrinkti didele 

balsų dauguma. 

Dienraščio Reikaluose. 
Geresnis žvirblys rankoj negu 

lakštingalė ant šakos. 
(ieresnis vienas dien-raščio šė- 

ras u/.mokėtas, negu dešimts pa- 
žadėtų. 

* + 

i 
.. 

Pennsylvanijoj vienas kunigė- 
lis užsinešė savaitinę "Lietuvą" 
bažnyčioj ant ambonos. Kai ji 
virs dienraščiu, tai iš jos jis ir 
pamokslus skaitys, — ba, matai, 
"Lietuva" visados buvo "fain 
gazieta." 

* * 

Jeigu aš turėčiau dienraštį vie- 
ton savaitinio, tai net šešis sy- 
kius taukiaus jus 'kviesč au prie 
dienraščio prisidėti. 

Nesakyk: ''Pažitiirėsiu, kiek ki- 
ti šėru paims." 

Sakyk: "Tegul kiti žiuri, kiek 
aš dienraščio ščrų imu." 

* * 

Tautininkai be dienraščio, kai 
varpęs be liežuvio. 

To visi privalo neužmiršti. 
* * 

Geru "pastanavijin.ų" imti 
dienraščio šėrą jau gana, brolau, 

į padarei. Dabar "paliecavok ir 
afieravok" ir siųslk tiesiog sa- 
vo dešimtinę nors už vieną dien- 
raščio šėra. 

i ♦ * 

PASKAITYKIT—TAI GERAS 
PAMOKSLAS. 

Dienrašč io skambantis 'reikalas 
toli-toli pasiekia. Stai p. A 
Kaunas, kuris energiškai padėjo 
'^Lietuvai" imti dvitukstantinę 
Kalėdinio fondo tvirtovę, daba" 
rašo mumis laiškeli iš tolimos 
\Yashington valstijos ir prideda 
savo atsišaukimų prie v«sų geruį 
lietuvių. 

^ inge kliis yra šitas p. K anuo 

atsišaukimas ir pamokinantis. 
Pasiskaitykit! 

"Gerbiami lietuviai tautiečiai! 
—rašo p. Kaunas.—"Pirmiausiai 
aš noriu pasisalkyti šį-tą apie sa- 

ve. nes 'kas kitus prie ko nors 

ragina, tai ir pats turi jiems 
pavyzdį parodyti. Taigi aš tu- 
riu pasisakyti, Ikad jau seniau s 

aš esu paėmęs 5 šėrus, o kitus 
5 šėrus dabair esu vėl užsisakęs. 
Tai turėsiu sau 10 serų. o jei- 
gu dar reikės, tai paimsiu ir dar 
daugiau, nes gero dienraščio 
mums reikia. 

"Draugai tautiečiai! .Męs tu- 

rime žinoti, kad mūsų steigia- 
mas dienraštis neprivalo buti 
dėl laukiamo pelno mito Įdėtų 
pinigų. Maišų tikra užduotis 
yra: uždėti gerą -dienraštį snidru- 
tinini ui niusų tautinio branduo- 
lio. kad jis visai nesusivaldytų 
ir Lietuva tėvynė neišnyktų. 

"Jau męs šiądien matom ke- 
lias skeveldras, atskilusias nuo 

tautos branduolio ir klaidžiojan- 
čias musų visuomenėj po viso- 
kiais vardais. 

Senas. Bet Geras Pavyzdis. 
"Tas jų paklydimas nėra 

stebėtinas. Aipie paklydimais 
girdime dar nuo senovės laikų. 
Męs girdime ir iš šventraščio 
apie paklydusį "•bliulną" sunų. 
kuris pametęs savo tėvų šeimy- 
ną. klaidžiojo tarp svetimų, kol 
susilaukė, kad buvo priverstas 
su kiaulėmis iš vieno lovio vai- 
syti. Tada t ilk jis suprato savo 

klaidą ir, metęs visiką, grižo prie 
savo tėvų ir vėl buvo ištikimu 
savo tėviškės nariu. 

"Žinoma, tai tik toks prilygi- 
nimas. Bet tas prilyginimas tin- 
fka ir prie šiądieninių mūsų pa- 
klydėlių, atsisakiusių dirbti dėl 
savo šeimynos—taftos—labo. 
Męs žinome, kad ir juos laukia 

negeresnis likimas. Męs žino- 
mo, kad ir jie sugrįiž atgal, jieš- 
ikodami prieglaudos prie savo 

itautos branduolio. Jeigu jie su- 

grįž ne šiądien—tai rytoj. Jei- 
gu nesugrįž šiądieniniai musų 
akli paklydėliai, tai sugvįž jų 
sunųs, kurie bus mokytesni, su- 

pratlyvesmi ir kurie nenorės, kad 
svetimieji juos stumdytu ir, 
šventraščio žodžiais tariant, su 
(kiaulėmis drauge vaisytų. 

"O visi lietuviai tautiečiai, 
mylintieji savo tautą kovojanti 
už jos tikrą laisvę, tai ir yra 
niusų tautos branduolys. Ant 
musų pečių visa tautos 'našta 
gulės. Kuomet gausime savo 

neprigulmingą šalj, reikės mums 
priimti sugrįžusius ir suvargu- 
sius musų paklydėlius. 

"Bet kad lietuviai sparčiau ga- 
lėtu laisvės atgavimui darbuo- 
tis; Ikacl lietuviai greičiau galėtų 
susiorganizuoti visame kame; 
kad lietuviai geriaus atliktų š:mr 
tus visokių svarbių tautinių rei- 
kalų apšvietoje. pasaulinėj poli- 
tikoj, ekonomijoj ir pramonėj, 
savo (žmonių organizavime, tai 
mums būtinai yra reikalingas 
dienraštis. Ir kožiiias iš musų, ir musų išeivija Amerikoj, ir 
nvusų visos tautos reikalai daug 
nukenčia nuo to. kad męs netu- 
rime nors vieno gero dienraščio. 
O toki dienarštį męs turime tu- 
•rėti. Štai kodėl aš pats prisidedu 
prie "Lietuvos" dietv.aščio ir ra- 
ginu tave. mielas skaitytojau, 
taipgi prisidėti." 

A. Kaunas. 

Į SAKAI, NEREIKALINGAS 
DIENRAŠTIS. TAI SKAITYK! 

"Šaunią mintį, brolužiai, pasi- 
gavote, pasiryžę Įsteigti dienraš- 
ti. fa i bus didelis šuolis mūsų 
kultūriniame gyvenime. Be dien- 
raščio tauta iiktui patamsiais 
grabalioja, Pki vienas-kitas sa- 

vaitinis laikraštėlis sykį ant sa- 
vaites švysteli ir jau pusėtinai 
apysenėmis žinutėmis savo skai- 
tytojus apteikia. Užtai ir mušu 
vientaučiai visuomet eina atsili- 
kę užpakalyje viso pasaulio ant 
septynių dienu, o paėmus geo- 
metrini mastą ir priderinus jį 
prie įvairaus spartumo tautos 
reikalų, mūsų g\ veninio pasivė- 
linamas prasitęsia ant septynių 
savaičių, septynių metų, septy- 
nių dešimčių metų ir t.t. 

Berods, męs jau Aurime porą 
dienraščių. Bet jie yra toli nuo 

to, kas pas kulturines tautas va- 

dinasi dienraštis. JVn laikraštis 
yra skiriamas šiokiai ar tokiai 
propagandai, tai nors jis butų ir 
du sykiu ant dienos išleidžia- 
mas, jisai dar neuižsipelno var- 
do kasdieninio visuomenės or- 

gano. Dienraštis tautoje yra rei- 
kalingas trims pamatiniams už- 

daviniams; (i>) greitam visuo- 
menės informavimui kas tuo 
momentu pasaulyje dedasi, (2) 
vienodinimiui visos tautos opini- 
jos. (3) abelnam ir kuoplačiau- 
siam bei bešališkam liaudies 
švietimui. Tokio dieninio ras- 

to męs Amerikoje dar neturėjo- 
me, ir aš turiu vilti, 'kad Tam- 
stų steigiamasis dienraštis tokiu 
bus. Svarbus dėl šito dabar ir 
momentas, nes: (r) niekad pas 
mus nebuvo taip daug spaudos 
melagiu, kaip dabar, (2) niekad 
taip nebuvo visuomenės opinija 
ardoma ir klaidinama, kaip da- 
bar, (3) niekad taip nebuvo mū- 

sų visuomenė demoralizuojama, 
kaip daibar. Todėl—valio "Lie- 
tuvos" dienraštis! 

Įdedu savo dešimtinę, o jei- 
gu laikai ir ant tolesnio nesu- 

smuks, tai nepamiršiu, kas rei- 
kia remti. 

Su tikra pagarba, 

Ir, f lį I! ? * J. O. Sirvydas'. 
Brook'lyn, N. Y. , įj 



P | Reikia Kulkasvaidžio. 
''Gerbiami tautiečiai! Šiais 

laikais tik puslaukiniai žmonės 
kovoja, šaudydami iš vielyčių. 
Jejgu nori išlošti, turi kovoti 
kuilkasvaidžiu—dienraščiu, kturis 
muštų musų tautos priešus kas- 
dien be iperstojimo. Todėl di- 
delė svarba yra turėti dienraštį. 
Veliju jums įkurti gerą ir tikrą 
dienraštį, o aš remsiu Ikick išga- 
udamas ir 'kitus pakalbinsiu." 

Kazys Kučinskas. 
Kingston, Pa. 

* * 

Ar Gali Žuvis Ilgai Buti 
Be Vandens. 

Tokią mintį 'šreiškia p. J. <»u- 
daitis iš So. Manchester, Conrn., 
rašydamas mums sdkančiai: 

"Matau, jog niuo rugsėjo ža- 
date išleisti "Lietuvą" kasdien. 
Tai istikrųjų džiuginanti 'nau- 

jiena. Nes, rodosi, nesuklysiu, 
sakydamas, kad tautininkams ir 
abelnai musų plačiai visuomenei 
tilkrai geras, pažangus tautinis 
dienraštis yra taip reikalingas, 
kaip trokštančiai žuviai vanduo. 

"Beje, gal ir ne vietoje, bet 
čia paaiškinsiu, kas mane pri- 
vertė taip manyti. Jau bus me- 

tai kaip sfleakatu "Naujienas," 
bet man jų aiklas tanatiškumas 
ir .party v iškurnąs taip limpa įprie 
širdies, kai -prišvinkę žaliabarš- 
čiai pėfrny'ioj. Taigi, aš ikick 
įgalėdamas -prisidėsiu prie Jūsų 
dienraščio įsteigimo nors ir su 

mažu savo šapeliu — prisiųsiu 
nuo savęs ir savo draugo nors 

ant dviejų šėrų, o kaip tik greit 
paskelbsit dienraščio prenumera- 
tą, tai taip greit ir ją prisiųsiu. 

"ftuirrokit visi vyrai sykiu, tai 
ir dienraštį turėsim! 

J. Gudaitis. 
♦ * 

Jo "Cicilikai" Negali "Subytyt." 
Kol jis sikailo "Lietuvą," tai 

jo "cicililkai" jokiuose ginčuose 
negali "sukritikuot." To<lėl jis 
bijosi, kad "Lietuva" nesusto- 

tų ir rašo tokį mums laišlką iš 
Cape Breton, Kanadoje. 

"Prašau jųs man paaiškinti, 
koks yra skirtumas tanp Litbua- 
nian Publishing Co. ir tarp Dien- 
raščio Organizavimo Komiteto 
ir ar sąrvaitinė "Lietuva" sustos, 
o jos vietą užims dienraštis? 

"Jeigu taip butų, tai aš ne- 

galiu be to brangaus laikraščio 
"Lietuvos" buti, ba ikaip aš "Lie- 
tuvą" skaitau, tai mane jokis 
cicilikas negali sukirsti,—dar aš 
vyras ir juos sukritikuoju. 

"Jeigu dienraštis eis tuo pa- 
čiu <keliu, 'kaip "Lietuva," tai aš 
ipriža<Ju paimti nors vieną šėrą. 
Buvau manęs įpirkti šėrą Litli- 
tianian Publisbing Co., tai da- 
bar noriu žinoti, ar visi tos kom- 
panijos šėrininkai pereis į dien- 
raštį." P. B—tis. 

* * 

(P a a i žtk i .n i m a s. "Lithv.a- 
nian Publishing Co. yra vardas 
■bendrovės, kuri dabar leidžia sa- 

vaitinę "Lietuvą." Kuomet su- 

sirinks ireikali'nga ^ima pinigų, 
tai šita pati Lithuanian Pub- 
lishing Co. leis ir dienrašti. 

Dienrasč'o vardas, kaip iki šio- 
lei yra mutarta, taip pat bus 
"Lietuva," 'tik jis eis Ikasdien, 
vieton sykĄ j savaitę. Dienraš- 
tis eis tuo ipačiu keliu, kaip ir 
dabartinė "Lietuva," kol dabar- 
tinė redakcija ji ves. Visi šėri- 
niiifkai, turintieji šėrus Lithua- 
nian Biiblishįng Co. pereis į 
dienraštį. 

Todėl, Povylai, nebijok! Kuo- 
met gausi ge os amunicijos kas- 
dien, tai tada tavęs ir pats "ci- 
cilikų" karalius negales sukirsti. 
Laukiam tavo šėro. 

fPajieSkrik taipgi jų ir pas sa- 

vo draugus. 
i,: * * 

Siųsdami sems, 'klausdami 
idaugiau žinių ar paaiškinimų 
apie naujai tveriamą dienraštį, 
(visados adresuokit taip: 

"Lietuva" Daily, 
814 W. 33rd St, 

Chicago, 111. 
■ Tf * * 

GaliJe gauti knygučių su pa- 
aiškinimais apie dienraščio or- 

ganizavimą. Rašyikite tuo pači r. 
adresu. Gausite uždj^ką, kiek 
norite—ir išdalinkite savo pa- 
žįstamiems. 

iNe visus šėirų "orderius" ga- 

lėjome šiame numeryje paminė- 
ti. Mūsų šio skyriaus jainerč- 
ias" su visu savo štabu pereitą 
«Hibatą nustbaiadojo į laukus pa-1 

žiūrėti, ar saulė mėnuli, ar mė- 
nulis saulę įvci'ks laike saulės 
užtemimo. Grįžtant namo ty- 
rams "ma'kahilius" *uiiro ir vy- 
rai pėsti ipo pusiaunakčių par- 
sitrenkė, keikdami iš piktumo, 
•ne saulę, bet blogą giliukį. O 
prktas žmonis, matai, peru stra- 
tegiškų plianų negali ištaisyti. 
Tai ir savo visu rezervų nega- 
lėjo į laiką kaip ireik susitaisyti. 

is mum. 
Tnip translatiori filrd witli ihe po<tm«»tc m Chirugo, UI., on l-tl< <1.tv oi Junf I^IS, a* requin J hy iho uct oi OctubiT t>. 1917. 

TAKSOS SIEKS 3 BILIJONŲ 
Washington, D. C. — Valsty- 

bės Iždo Sekretorius McAdoo 
praneša, kad laike ateinančių fis- 
kališkų metų (nuo birželio 30 d. 
1918 iki birželo JO d. 1919 m.), 
valdžia tnrės išleisti 24 bilijonus 
doliarių, jeigu dabartinės kariškos 
išlaidos augs taip, kaip dabar jos 
>aivga. čielas trečdalis tos mil- 
žiniškos sumos, t. y. S bilijonai 
doliarių, sako Iždo Sekretorius, 
turi buti surinkta iš taksų. 

Sulyg to, Iždo Sekretorius pa- 
taria kongresui išleisti įstatymus, 
kad augšti taksai butų uždėti ant 

visų "karės pelnų" i' ant taip 
vadinamų "neužpelnytų pelnų", t. 
v. ant tų pelnų, kurie yra gau- 
nami 11110 bondsų, akcijų ir kitų 
kapitalų, Įdėtų pramonėn ir atne- 

šančių ddielius dividendus. Apart 
to, patariama uždėti dideli taksai 
dar ant taip vadinamų "ltmiries", 
t. y. j variu brangumynų, papuoši- 
mu, kurie nesiskaito būtinai rei- 
kalingi gyvenimo palaikymui. Žo- 
džiu valdžia stengiasi, kad dides- 
nė clalis šitų taksu prisieitų mo- 

kėti tiem.-,, kurie išgali mokėti 
t. y. turitingiems žmonėms, o kad 
paprastiems žmonėms butų lctig- 
viaus jas mokėti. 

Šiais metais valdžia išleido k'a- 
rės reikalamas apie 13 (bilijonu 
doliarių. Taigi ateinančiais me- 

tais žfadama išleisti beveik du 
syk daugiaus. 

Truc translation filed with tlic postinastci 
;it Cliicago, UI., on 12t.» tlay of Junt 1018, as rc<|uirc(l by tlic act of Octobcr 6 
1917. 

* 

FORT-DŽIULAJUS ŠIUOS- 
MET PAVESTA SVETIM- 

TAUČIAMS. 
VVashington, D. C. Viešosios 

Informacijos biuras VVashingtone 
prašė visu valstijii gubernatorių, 
idant jie išleistų savo valstijose 
prokliamacijas, kuriomis šių metų 
"N'rprigulmybės I>iena", išpuo- 
lauti 4 <1. liej>os, butų pavesta iš- 
kilmėms Amerikos piliečių ir gy-, 
ventojų, gimusių svetimose šalyse, 
šitą sumanymą užgyrė Preziden- 
tas VVilson ir ta diena šiuosmet 
vadinsis "Ištikimybės Diena" (I-o- 
yalty Day), nes ią dien visi sve-j 
Limtaučiai turės progą išreikšti j 
šiai Šaliai savo ištikimybę ir pri- 
sirišimą prie jos. 

TĖMIJIMAI SAULĖS 
UŽTĖMIMO. 

Baker, Ore.— Šiame mieste, 
'kur pereitą su batą (buvo pilnas 
saulės užtemimas, daugelis mok- 
slinčių 'buvo 'prisirengę dairyti 
astronomiškus tėmijimus ir sa- 

koma, kad svarbių patėmijimų. 
ypatingai 'kaslink taip vadinamo 
saul"-s vainiko, pasisekė mok- 
slinčiams gauti. Datigiasu negu 
50 fotografijų tapo nutraukta. 
Oras buvo truputį debesiuotas. 
bet, abelnai paėmus, atvykusie 
siu miestan astronomai yra už- 
ganėdinti. 

Už tai Denver, Colo., kur ti- 
kėtasi gauti geriausius saulės už- 
temimo paveikslus, oras visai bu- 
vo netikęs. Čia buvo susirinkę 
astronomai iš 'Chicagos Univer- 
siteto, iš Yei&es observatorijos 
ir kitų vietų ir dideli prisiren- 
gimai tapo išankslto "padaryti. 
Vienok beveik prieš 'pat saulės 
uitimimo pradžią tiršti debesiai 
uiždengė damgų ir išlaikė per di 
desnę užtemimo dalį. Astrono- 
mai likosi labai užvilti. 

Užtėmi- i saulei pilnai, paulkš- 
č»ai sutnpė. Ant žemės pasi- 
darė visai tamsu. Namuose ir 
automobiliai atsuko elektriškas 
šviesas. Kalnuose apie Denver 
buvo matyti puikios elektriškos 

i audros. 

j Kitose vietose, ikur saulės už- 
1 [tėmimas -buvo tik dalimis, mažai 

PRIEŠ-ORLAIVINF.S KANUOLĖS. 
Kanadiečiai, pi v v signalą apie prisiartinimą vokiškų orlaivių, ln&a prie pr.es-orlaivi- 

mių 'kan uolių, idant jomis "priimti svečius". 

kas galėjo t;| aišlkiai patėmyti. 
Tuomet truputį įpritemo ir kuo- 
met mėnulis .pridengė didesnę 
dalį saulės, tai tą galima buvo 
pastebėti net plikomis akimis, 
l'ž tai tie, ik.uric pasirūpino įgy- 
ti aprulkytus durnais stiklus ar 

akinius, galėjo puikiausiu bud u 

šitą nepaprastą regyklą tėmyti. 

Truc translation filcd vvith ihc postniaster 
.it fliicago, III., (m Uth day of jutic 

as re(|iiiird l>y tlic net of Octalier i>, 
1017. 

GRĄŽINA AMERIKON 
200 SUŽEISTŲ. 

Washington, D. C., birželio 
7 d.—-Laike savaitės, užsibaigu- 
sios gegužio 31 d., tapo sugrą- 
žinta iš Prancūzijos Amerikon 
184 amerikoniški (kareiviai. Vie- 
ni jų yira sinkiai sužeisti, 'kiti 
serga. Savaite prieš tai dar 16 
buvo sugrąžinta. Sugrąžintieji 
kareiviai tapo išsiuntinėti Į įvai- 
rins Jcariškus ligonbitėius. 

True translalion filcil \viIH tlir pnstmnfitrr 
at Cliicago, UI., oti 1 Jtli «lay <>r Jun? I° 1 S. as rcuiiircd liy thc net of Octobcr 6. 
1917. 

į SOCIALISTAS GAVO 20 

METŲ KALĖJIMO. 
Oklahoma City. — Orvfllc C. 

Ivivfickl, buvusis socialistų par- 
tijos kandidatas j kongresma- 
rutiis, ta,po p<ripažinitas pritaikin- 
tu teisėju (džiurčs) kaltu už mė- 

ginimą ikcnkti "d ra f to" Įstaty- 
mams, t.y. už atkalbinėjimą 11110 

kareiviavimo ir už tai tapo nu- 

baustas ant 20 metų Į Lcavem»- 
vvorth kalėjimą. 

O TAI BULIUS'... 
Mi!waikee, Wis- -Valstijinia- 

re "kermošiuje", laiky'.ame šia- 
me mieste, už šešių mėnesių bu- 
liuką užmokėta $iofi,ooo. 

Buliukus yra Holstcin \°islės, 
o jo vardas popieruose pažymė- 
tas "Sytvia Johanna." Tai yra 
augšėiaiusia 'kaiina, kokią bent'+ca- 
da nors už (Imlius mokėta. Iki 
Šiolei augščiausią kaina buvo 
$53,000 ir ją užmokėta pernai už 
"Echo Sylvia," šio buliuko mo- 

tiną. Bet, matai, ir karve iš jos 
nebile kokia: ji davė 41 svarą 
sviesto ir 1.005 svarn® p;cno i 
vieną savaitę laiko. 

Buliuko savininku biuivo A. C. 
Hardy, kanadietis iš Brockville, 
Ont., o pirkėju »l>uvo E. A. Stu- 
airt, prezidentas kompanijos, ku- 
ri operuoja farmas Oeonomo- 
\voc, \Vis. ir Seatle, Wash. 

!S 9.«tU LAUKO. 
Trnc translation fiictl with ilic postmastei 

At CHicago, 11!., on lJth flay nf Junc 
1918, as rctjuirrd by thu aut of Uctobur 6, 
1917. 

AMERIKOS DARBO FEDE- 
RACIJOS KONVENCIJA. 

St. Paul, Minn.—Pereitą pa- 
ncdėlj šiame mieste prar.idėjo kon- 
vencija, arba seimas didžiausios 
Amerikoj darbininkiškos organi- 
zacijos vardu Amerikos Darbo 

Federacija ir turinčios apie tris} 
milijr/nits sąnariu. 

V ienu iš žingeidžiausių šio sci-1 
m.o atsitikimų bus raportas speci-į 
ališkos komisijos, kuriasi organi- 
zacija išsiuntė į Angliją ir Pran- 
cūziją, ant 'kares fronto, idant 

J 

ji sužinotų ir Amerika* darbi- 
ninkams raportuotų, kaip daly- 
kai stovi su kare Europoje. Ši- 
ta komisija, apie kurią "Lietu- 
voj" jau buvo iminėta, tik-ką 

sugrįžo iš Europos. 
Šita konisija turėjo nebile ko 

kiii patyrimų savo kelionėje. 
Kuomet ji luivo priešakinėse 
tranšėjose Fraucu/.ijoj, vokiečiai 
atidarė b< nubardavimą, bet joks 
komisijos narys nebuvo sužeis- 
tas. (Irį/tant atgal per Atlanti- 
įką, anot komisijosinario Mi>s An- 
ties N'estor, submarinas. vos ne- 

nuleido jų laivo dugnan: torpe- 
da tik 8-mis pėdomis ^pralėkė 

šale laivo. 
Komisija, pargryžus namo. bu- 

vo pas Prezidentą Wilsoną, ku- 
ris sakoma buvo užganėdintas 

komisijos pasidarbavimu Euro- 
poje. 

KONDUKTURFS 
STREIKUOJA. 

Kenosha. Wis. Kenosbos 
miestas buvo vienas iš 'pirmiau- 
siu vietų, kurie -pradėjo sanidy ii 
ant savo gatvekarių, vieton vy- 
rų konduktorių, moteris. 

Dabar moters-kondu|ktoriai iš 

ėjo streikuoti sykiu su apie ioo 

vyrų, įkurie reikalauja 35 contų 
už darbo valandą. 

REIKALAUJA TRUMPESNIŲ 
VALANDŲ. 

Boston. Mass. Laike kon- 

vencijos "International Ladies' 
(iainnent^NVorkers' l'nion" pri- 
sakyta Pildomai Tarybai reika- 
lauti ateinančiuose susitarimuo- 
se su darbdaviais, kad <larrbo va- 

landos butu numažintos iB<i 44 
valandų į savaitę. 

CHICAGOJE ŠOVINIŲ 
DIRBTUVE. 

u Chicago, 111,—Sulyį o f i c i a 

lio 'pranešimo "Association of 
CoinmcT ;e." Cliicagoje žadama 
•pastatvii didelė kanuolinių šovi- 
ni'* dirbtuvė. Jos .pastatymas at- 

sieisiąs $(>,500,000; ii gelėsianti 
padanyii po 10,000 dideliu šovi- 
niu kasdien ir d u o.-, užsiėmimo 
apie 5,000 darbininku. Sakoma, 
kad tai bu innti didžiausia šioj 
šalyj sunkiųjų Šovinių dirbtuvė. 

Vieta šiai dirbtuvei dar ik ap- 
skelbta, bet ji bus greičiausiai 
kuriame nors miesto palkraštyj, 
kur yra už teiktinai liuosos vie- 
tos dirbtuvės platinimui. 

DARBO SĄLYGOS ANT 

FARMŲ GEROS. 

fl Bismark. N. D—Darbo s;> -i 
i 

lygos ant farmu North Dakolos 
valstijoj šiuosmet v ra gccsiv.s 
11 epu ikada nors pirmiaus buv « 

šioje valstijoje, ačiu 'pa^elbai j 
Suvietnytų Valstijų Darbo ttiu-j 
ro. Apie tai .pranešė žemdir- 
bystės komisijonioriu? D apari 
savo raporte Nonth Daikoto?. at- 

sigynimo tarybai. 

ALGOS PERMAŽOS 

u New York, N. Y. — Xc\v 
Yorko mieste algos dai'binin- 
kanis nors yra ipad i (Imamos vie- 
lomis, bet neužteki nai, urs pra- 
gyvenimo branguifias .pasididino 
>h'.r labjau=. 

Tokią mioni :n; išreiškia Lab- 

daringos Draugijos komisija sa- 

| vo raporte, kuris parodo, kad iš 

1574 darbininku, kuriuos tyrinė- 
ta, tik ,}i nuošimtis gavo algų 
palkflinią ir tai neužtektinai di- 
deli. sulygimus su .pragyvenimo 
brandumu. Dvyliktas nuošimtis 
iš minėto s'kaitliaus gauna šiuos- 
mct. anot to raporto, net mažes- 
nes algas nK'gu ipernai. 

ALGŲ PAKĖLIMAS. 

Boston, Mass. Trečiųjų tei- 
smas pripažino $,;.<*) savaitinių 
algų pakėlimo anglių važiotajam 
ir šofi riaiu Jįiamc mieste. 

1 •nnber Teamster's l'nion No. 

.VH> gavo algų pakėlimą, 'kuris 
suteikia darbininkams nuo $2.00 
iki S5.00 (langiaus al.ęos i savai- 
tę. 

()dų darbininkai reikalauja 
$4.00 pakėlimo algų. Daugelis 
darbdavių sutinka pakelti algas 
ant 53.00 i savaitę. Tokiu bud u 

šiose dirbtuvėse darbininkų vi-! 
jdutinišlka savaitinė alga butui 
$23.00. 

M , , ~ I 
Philadelphia. Pa. Sio nue-i 

sto kriaučiai, ikirpikai ir "trime- 
riai". priklausantieji prie Unijos 
No, 110, gavo algų .pakėlimą 
ant $2.00 į savaitę. Unija pri- 
klauso prie United (iarment 
\Yo:!kers (Drabužių Suvienytų 
Dirbėjų) organizacijos. 

Rochester, N. Y. Xe\v Yor- 
ko valstijimis geležinkelis pakėlė 
savo darbininkams algas ir nuo 

to laiko turi užtektinai darbinin- 
Ikų. 

Cioneralis geležinkelio mana- 

džierkis Ilamilton ipasalkė, kad 
nuo to laiko, kaip įvesta algų 
padidinamas, labai mažai darbi- 
ninkų apleidžia savo vietas, o 

aplikacijų i motormonus ir kon- 
duktorius beveik pasidvigubino. 

San Francisco, Cal. Kali- 
fornijos valstijos T'ravorų Drau- 
gija pratiesė, kad bravorų darbi- 
ninkams ir alaus išvažiotojams 
algos yra ipakcliamos ant $3.00 
j savaitę. Minėtuose 'bravoruo- 
se dirba .apie 4,000 darbininkų. 

Chicago, 111. Cbicagos bra- 
vorų flarbininfkams algos yra pa- 
geltos nuo $t.oo iki $1.50 Į sa- 

vaitę. 

J: Springficld. Mo. Spaustu- 
vių darbininkams tapo pakeltos 
alę^os ant $2.50 Į savaitę. 

Detroit, Mieli. Darbai čia 
nii;i gerai. Žmonės uždirba ne- 

mažiau 40 centų Į valandą. 
Daugelyj vietų moterjs užima 
darbus vyrų, išvažiavusių kariu- 
m ernėn. 

IŠ Vfe 
Truc transalation filed with thc postmastcr 

at Chicago, 111., <>n l-'tli tlay of Jutu 
19 18, as rcjuircd ty thc aet of October o, 
1917. 

j Suv. Valstijų karčs depar- 
tamontas praneša, kad nuo lai- 
ku pastojimo šios šalies į kary 
\mcrika padirbo daugiau negu 

pusantro milijono šautuvu Ame- 
rikos armijai. Iš šio sikaitliaUo 
padarvta 1.140,595 šautuvai pa- 
derinto Enfieldo modelio, 171,- 
796 šautuvai SpringfieKl 1903 m. 

modelio ir 251,270 šautuvu ru- 

siškojo modelio. 

True transUtion filcd with thc pnMmaste: 
at Chicago, III., on IJth day of Jun.-' ] 1918, as rcąiiircil l,y the act of Octobcr 6 
1917. 

ĮĮ Sulyg telekiamo, atėjusio iš 
Maskvos Londonan, turkai laike 
dviejų savaičių išskerdė .Yrmeni- 

joj (l'žkaitikazyj) daugiaus nc- 

gu 10,000 armėnų. 

\"isi georgiečiai ant Kaukazo,1 
net iki 4J m. amžiaus, tapo prie- 
varta sumobilizuoti. 

Vokiška ir ukrajiniečių ka- 
riumenė, sulyg tas pačios žinios, 
užėmė plotus i šiaurius nuo 

t liarkovo, Rusijoj. matomai 
rengdamasi prie užėmimo Kurs- 
ko, Voronežo ir Rostovo (visi 
šie miestai yra pietinėj Rusijos 
dalyj). 

True transUtion filcd *vith thc vioMmaste' 
at Chicago, III, on 12th <lay of Junc 
1918, as rrejuireti by thc act of October 6 
1917. 

| "Baltoji linu gvardija", kaip 
praneša žinios iš Helsvngforso j 
Kopenhageną. nužudė 7.000 "rau- 

donųjų rusu gvardistu". paimtų 
belaisvėn. Sakoma taipgi, buk 
finų valdininkai žada kitus 7,- 
(xk) "raudonų gvardistu"' nusiųs- 
ti V okietijon darbus dirbti. 

Ttur Iranslatinn filcil with th" pn«tma-<rr 
;it Chiragn, III., 011 Uth <lay nf lunt 
19l«, as rcąiiircd by thc act of Octobcr 6 
1017. 

Karė pastatė daug moterių 
j >r i o naujų darbų, kurių jos iki 
šiolei nedirbo. Laike pirmų 4 

mėnesių šių i<) 18 metų net 45,- 
(XX) moterių tapo pristatyta prie 
•liauju darbų Suvienytose Valsti- 
jose. Jų skaitlius vis auga. 

Trtn? translatlou filcd vvith tlic po*toiastfr 
•it t'liicago, III., on l-'tli įlay of Junr 
1'»I«. as renuired by thc act of Octobcr 6. 
1917. 

Kunigaikštis Liclvnovvsky, 
buvusis prieš 'karo )Voikietijos 
ambasadorium Londone, atvyko 
i Šveicariją. Liclmowsky pa- 
darė daug triukšmo, kaip Vo- 
kietijoj, taip pat ir visam pasaulyj, 
kuomet nesenai paskelbta jo 
memorialai (atsiminimai!) apie 
•karės pradžią ir 'kuriuose jis. 
nevyniodamas nieko Į bovelną. 
atvirai ipasakė. kad Angliją 1914 
metuose norėjo išvengti karės, 
o kad Vokietija, kurios atstovu 

jis !>u\o, -privedė prie karės. 
Pasirodžius jo šitam memoran- 

dumui. Vokietijos valdžia jj 
aireštavo ir grąžino pastatyti jj 
po karišku teismu už "išdavys- 
tę". 

Šveicarijon jis dabar atvyko 
su vokišku pašpartu, todėl reik 
manyti, kad jis atvyko su Vo- 
kietijos valdžios žitiia. 

Trii" translation filcd uitli the postmaster 
at (.Imago, UI., 011 12t Ii day of Jun? 1918. as rcquired by tlie act of Octobcr 6, 
1917. 

: ['rezidentu Vokietijos Reich- 
stago tapo išrinktas Herr Fch- 
rcnbaeh, katalikas. Tas parodo, 
kad Vokietijos politikoj pradeda 
žymią rolę lošti taip vadinamoji 
L" c n t r o, arba klerikalų partija. 

KAIP IŠRODO KARICKAS "KUBILAS'. 
šitie šarvuoti "kubilai" arba "tamlkos" dabar yra labai tau- 

kiai nmšiuose vartojami. Y o kiečiai taipgi juo? turi. 

AR JUSŲ KŪDIKIS 
SVEIKAS? 

(Prisiųsta). 
Nors šimtai motinų (hicagoje 

jau svėrė ir niieravo savo kiuli- 

kius, nes Dėdė Satnas liepia tai 

daryti, bet dar tyra nemažai to- 

kių motinų, kurios abejojančiai 
klausinėja: "Kam tas reikalinga?" 

(Geriausieji vaikų daktarai sa- 

ko mums, jog tas daroma, idant 
motina lengviausiu ir tinkamiau- 
siu budii galėtų sužinoti, ar taip 
auga jos kūdikis, kaip jis priva- 
lėtų augti. Vyriausybės paruoš- 
tose blankosc, kurias galima gau- 
ti artymiausioje stotyje, kame 
nursės sveria ir mieruoja visus 
kudikius iki 6 metų amžiaus, yra 
pažymėta, kiek kūdikis tam tik- 
rame amžiuje privalo sverti ir 
kokio ugio jatn reikėtų būti. 

Dr. Henry F. IJelmliolz, vie- 
nas žymiausių daktarų Chicagoje, 
šiomis dienoms parašė paaiškini- 
mu, fcokiuo privelėtų buti sveikas 
kūdikis. Štai tas jo paaiškini- 
mas : 

šešių mėnesių sveikas kūdikis 
privalo buti 26^ colių ugio ii' 
privalo sverti apie 18 svarų; svei- 
kiausia yra jį penėti motinos krū- 
timis, bet ne dažniau kaip kas 

ketvirtą valandą. Prižiūrėkite, 
kad vidurėliai tinkamai veiktų. 
Jeigu gi negalima maitinti kū- 

dikio naturališku budu, tai ( įlo- 

kite jam šviežio, sveiko pieno 
taip dažnai, kaip "daktaras pa- 
lieps. 

Kūdikis paprastai miega šia- 

me amžiuje nuo i<> iki 18 va- 

landų i diena. Drabužiai privalo 
but lengvi ir ypač reikia žiurčti, 
kad kojos ir rankos nebūtų su- 

veržtos. Jis jau gali svarstyti 
j varius daiktelius, dažnai šypso- 
tis, oda sveika, graži. Jis priva- 
lo buti linksmas ir laikomas šil- 

tai žiemos metu ir šaltai vasarą. 

Vienų metu sveikas kūdikis 

paprastai sveria 2178 svarų ir 

yra 29colių ugio. Ji reikia 

valgydinti keturis sykius i dieni. 

Jis privalo turėti nuo 4 iki 6 dan- 

čiukų. Jis jau gali atsistoti ir 

pradeda mokinties vaikščioti. Sia- 
me amžiuje kūdikis paprastai ne- 

gali ištarti kitų žodžių, apart 
"ma-ma". "pa-pa". 

Sveikas dviejų metų kūdikis 
jau gali sumegzti daug žodžių 
ir vaikščioja nesilpniausiai. Fon- 
tanėlis (minkštuma viršgalvyj 1 

sukietėja 18-tame mėnesyj. lis 
miega 12 valandų naktj ir porą 
valandų dieną. Jis nuolat kru- 

ta, juda, visur lenda — to ne- 

reikia drausti. Jis privalo but 

valgydinamas 3 kartus i dieną — 

tarpais teduokite tik vandens. Xe- 
sugirdinkite daugiaus kvortos pie- 
no j dieną. Jo'svarumas 
27/i svarų, ugis — 33 $4 colių. 

"Vaikų kampanija" privalo bu- 

ti labiausiai taikinama prie kū- 

dikių virš 2 metų amžiaus — sa- 

ko Dr. Hclmholz, — daugelis 
vaikų gimsta ir auga su 

įvairiomis ligomis ir užtat norint 
susilaukti iš jų sveikų piliečių, 
rci'kia dabar pradėti rūpintis j«> 
sveikata. fI]uomi dabar žada už- 

siimti vyriausybė šioj? "kampani- 
joje". Tarp dviejų ir 6 metų 
kūdikių sveikata yra pavojingiau- 
siame stovyje. Tame amžiuje jis 
lengviausiai gali susirgti raupais, 
skarlatina, difterija ir kitokiomis 

ligomis. Už tat valdžia dabar 
paliepė sverti ir mieruoti vaikus 
iki 6 metų amžiaus." Blankas 
galima gauti artymoje jums sto- 

tyje. 
Child Welfare Campaign, 

3355 Plymoanth ct. Cliicago, 111. 

'— •- 



Tr-ie iransLlion' filetl wi«h the postniasiei 
»t l'hicago, III., on IJtli įlay ot Juni 
I^IS, a* rcquireil hy thc act ot' October 6 
1917. 

KIEK GALI MĖSOS 
* VALGYTI. 

Kiek ir ko Turite Valgyti. 
Suvienytų Valstijų Maisto Ad- 

ministracija išleido atsiliepimą 
prie visų žmonių, idant jie, prisi- 
laikydami /.ėmiaus paduotų nuro- 

dymų, prigclbėtų užčėdijiiue mais- 
to. Atsiliepimas skamba sekan- 
čiai : 

"Kiekvienas patriotiškas pilie- 
tis privalo sau pavelyti sunaudo- 
ti įvair.uis maisto nedaugiau, kaip 
iemiaus parodyta: 

i.—-"K v i e č i ų ir visko, kas 
iš kviečių padaryta — i /i ^va- 
ro j sąvaitę ko/na i ypatai. Prie to 

prisiskaito jau duona ir pyragai, 
perkami duonkepyklose. Duon- 
ke Oyklos bakanėliai, sverianti 1^4 
svaro skaitosi už vieną svarą 
kvietinių miltų. 

r 2.—"Mėsos — du svaru j sa- 

vaitę kiekvienai ypatai. 
3,- -"C u 'kraus — tris ket- 

virtadalius svaro j sąvaitę kiek- 
vienai ypatai. 

"Maisto administracija -kviečia 
šiuo laiku vartoti kumpio ir laši- 
nių atkarpas, t. y. galus papras- 
tai nupjaustomus nuo kumpių ir 
palties šonų. Pačių lašinių ne- 

vartokit. 
"Daržovių ir maisto dabar yra 

daug, ir gerų. Vartoki t jų dau- 
giau, kad nesugestų ant vietos. 

"Armija ir laivynai turi da- 
bar jau užtektinai sabalbonų (byn- 
sų). Dabar jau yra jų pervir- 
šis turgavietėse. Todėl vartoki- 
te jų ktiodaugiausiai. Jie yra 
gens maistas ir užima mėsos vie- 

ienas iš geriausių maistų 
yra pienas. Jo dabar yra užtek- 
tinai ir dabar reikia kuodaugiau- 
siai vartoti maistui kaip pieno, 
taip ir visų produktų, iš pieno 
išdirbi nė jamų. 

"Kuomet Londone svaras kau- 

lų yra pardavinėjamas <po 5 ši- 

lingus ($1.35), tai kaij) męs ga- 
lime kakbėti apie pasiaukavimą, 

^ 
ar manyti, kad męs pasiaukauja- 
me kuomet męs turime šabalbo- 

nų, daržovių, pieno i.r sviesto, ku- 

rie yra geriausiu maistu rr ne- 

daug kaštuoja? 
"Maisto čėdijimas nėra l>adas. 

Susilaikymas reiški? užcėdijimą tū- 

los rūšies maisto, kuris yra rei- 

kalingas musų kareiviams ir tal- 

kini rokams. 

"Tai yra ne pasišventimas, bet 

garbinga pagelba, kurią kiekvie- 

nas šios šalies pilietis privalo 
šiuo laiku teikti, idant greičiaus 
ir lengviaus galima bu j pasek- 
mingai užbagti šią karę ir už- 

tikrinti ramyl>ę !ir laisvę visai 

žmonijai. 

IŠTIKIMYBĖS DIENOS 
NEIKALAIS. 

Prezidento prokliamacija, iš- 

tikmybės diena 4 liepos dienai 

nuskiriainti, buvo kiek laiko at- 

gal paskelbta. Belieka dabar 

sparčiai ir rūpestingai prie iš- 

tikimyt>ės dienos iškilmių prisi- 
ruošti. 

Savu laiku 'kiekvienai dides- 
nei lietuviu kolionijai buvo iš- 

sųsta laiškai, Ištikimybės DLnos 
prasmę aiškinantieji, taipgi nu- 

rodymai, kaip įprie tos dienos 

prisirtiošus. Taipgi buivo išsiun- 

tinėta laiškai, kurie buvo skirti 

draugijoms, ■kltubams, organiza- 
cijų -kuopoms, užprašant prie 
Ištikimybės Dienos Iškilmių pri- 
rsidėti. Tolimesnieji tai dienai 
ruoši mos i nurodymai suteikiami 
viešai per laikraščius. 

Ištikimybės Dienr bus paro- 
davimais, iškilmėmis pafžymėta 
visose Suvienytose Valstijose. 
Kreipiama domos, kad kitatau- 

čiai tą dieną gerai pasirodytų 
Kiekvienas didesniame mieste <tc 

miesto šeienynirkas-majoras nu 

IH POMOES FIGHT 
Thcy Save Vhieat 
Whorv vou eat Ągtątoęs 

<jont 

jfL at 

Brcad 
XJ.S. POod ax.^h/iat*>.tiok 

skirs speciali' komisij;j, kuri rūpin- 
sis paroda-maršavimu ar kito- 
kiomis (parankiomis iškilmėmis. 
Kituose miestuose majoro komi- 
sijos vicias gali pasitaikyti 'pa- 
vaduos State Council of Natio- 
nal Defence skyriai. Tosios ma- 

joru komisijos ar National De- 
tense ( ouiciliai rūpinsis kiiata- 
taučiu komisijoms prisiruošime 
pageMjtti ir visų tautų iškilmes 
suderinti, subendrinti. 

Kur tik lietuviai susiorgani- 
zavo Ištikimybės Dienai, smdairė 
komitetus, lai komitetai išskiria 
iš savo tarpo narius, kurie mies- 
to majore ofise sužinotų apie jo 
skirtą 'komisiją ir toliau lietu- 
viai su jos pagel'ba darbuotųsi. 
Taigi dabar kiekvienos kolioni- 
jos lietuviams prieš akis stovi 
reikalas ar su Majoro Komisija 
ar su Council of National De- 
fense susinešti. 

Visu-gi laiku reikia stropiai 
ruoštis, kad lietuviai tą dieną 
gražiai pasirodytų, kad pasiro- 
dymas lietuvių vardo ga>rbės ver- 

tas butų. Tai pirma toki .pilna 
ir graži proga lietuviams pasi- 
Todyti-užsirekomenduoti. Nuo 
užsirekomendavimo prigulės ko- 
kiomis akimis Ir kaip j lietuvius 
bus šios šalies žiūrima. Tad 
ruoškimės. 

Jeig,-.* reikalinga kokių nors 

informacijų, kreiptis reikia prie 
Committee 011 Pivblic Lnforma- 
tion. Lietuvių Skyrius. To sky- 
riaus adresas toks: 

Committee 011 Public Infor- 
mation, Lithuanian Division, 16j 
Jackson I'lace, YVasliington, D. 
C. 

I ten -pat reikia inusiųsti lie- 
tuvių komitetų pirmininkų ir 
sekretcrių virdus ir antrašus. 
Prie iškilmių užprašyti visas lie- 
tuvių draugijas ir 'kuopas. Drau- 
gijų ar kuopų "pirmininkų ir sek- 
retorių adresus virštij nurodytu 
antrašu nusiųsti. ipaAyinint, ku- 
rios draugijos ir 'kuopos prie 
surengimo prisidėjo ir dalyvavo, 
o kurios ne. Su -pagarba, 

Committee on Public Infor- 
mation, Lietuvių Skyrius. 

IŠ NEWARK, N, J. 
Lenkas gavo per nosį prakal- 

bose. Čia atsibuvo didelės pra- 
kalbos birželio 4 d., kurias su- 

rengė organizacija vardu "Mo- 
dern VVoodmen of America". 

Prieš prakalbas lietuvis J. Balt- 
rušaitis užgrajino ant korneto 
Amerikos tautiškus hymnus "My 
country 'ti.s of thee" ir "Star 
spangled banner", kuriu publika 
išklausė atsistojus. 

Pirmu kalbėtoju buvo J. E. 
.Grant iš Philadelphijos. Kalbėjo 
apie tai, kodėl .^rnerika buvo pri- 
versta stoti karėn ir ragino, kad 
visi iš visų jiegų remtų šios ša- 

lies valdžią, įpirkdami Laisvės Pa- 
skolos bondsus, kuomet jie yra 
išleidžiami; pirkdami Kai. "kas 

Taupimo Štampas; aukaudami 
Raudonamjani Kryžiui ir 1.1., 

idant męs galėtumėm greičiau iš- 
lošti ir užbaigti šitą FAtropinę ka- 
rę ir nuvertę vokišką despotiz- 
mą, padaryti laisvę visam pasau- 

lyje, o mažoms tautoms užtikrin- 
ti neprigulmybę. , 

Fo jo kalbėjo p. J.Baurušai- 
tis. Jis atsiprašė publikos, kad 

neesąs jokis ypatingas kalbėto- 

jas, bet gimęs 'Lietuvoj, o augęs 
šioj žaly j. Jis papasakojo trum- 

pai apie Lietuvos -praeitį, apie jos 
santikius su rusais ir lenkais, apie 
jos tautini atgimimą, jos kančias 
taikė karės ir apie jos pasiryži- 
mą iškovoti sau dabar pilną ne- 

prigulmybę, įkas prideri kiekvie- 
nai susipratusiai ir laisyai tautai. 

Jo fcaibą perfcfau'kė kote tai 

coai msmrns must 
BUY VINTER SUFPIY NOW 

Consuinm mist buy thar 
"Vbifccr .mppĮy of Coal durb*) tKa Sprin^ and Summer ibr 
siaraęlc u ProducHar k to ha 

maintiincd. at a 

tnjximtnn 
counįy oy^,~t?Ą 
to avrrii a a>a cms 
Coal. sKodade 
tJus "Winfer^ 

u .1 ruu ASMtui* DMIMKTfundN 

lenkas (vaido ir pravardes nega- 
liu .pažymėti). Šisai paliokas iš- 
dryso blevyzgoti, kad girdi lietu- 
viai neturi savo žemės, o kad 
viskas priguli esą Lenkijai; kad 
lietuviai esą neturi savo vėliavos 
ir t.t. 

Baurnšaitis tuojaus trenkė jj kai perkunu, nurodydamas publi- 
kai, kad lenk'ai buvo pirmi lie- 
tuviu kraujo gėrikai ir dabar no- 
rėtu lietuvių tautą nugalabinti ir 
jai ant sprando jodyti, kaip 'kad 
pirmiaus jodydavo Bet dabar jau 
laikai persimainė ir lenkai gali 
sapnuoti apie savo "Polšča od 
morža do morža'', bet Lietuvos 
jie geruoju niekados negaus. Jis 
priminė ir prezidento \\ ilsini iš- 
reikštą lietuvių tautai užuojautą, 
kaslink gi lietuvių vėliavos, tai 
kalbėtojas pasakė, kad tik igno- 
rantai lenkai, matomoi, apie ją 
nežino; gi Amerikos lietuviai pc- 
tis-i-petį stoja kariauti už pasau- 
lio demokratiją j>o viena vėliava 

Amerikos žvaigždėta vėliava. 
Publika labai smarkiai jam nu- 

plojo, ir lenkas, kai muilą nu- 

rijęs, ištraukė iš salės su savo 

kitais "rodakais". 
Po to .kalbėjo James McNama- 

ra, iš Rook lsland, 111., tos or- 

ganizacijos organizatorius. Jis 
kaH>ėjo apie "Modern \Voodmen 
of America" organizacijos veiki- 
mą, pranešdamas, kad ji turi pus- 
antro milijono narių. 

Tenai buvęs. 

IŠ NEW HAVEN, CONN. 

Jieško savo sekre/oriaus. Oi a 

gyvuoja Lietuviu Kliubas, kurio 
sekretorium buvo tūlas Jonas Ha- 
das. Radas turbut, manė, kad 
gerą kliubą rado, ibet Kliubas 
yra truputį 'kitokios arj^nnonės 
apie savo sekretorių Radą: nes, 

matai, kliubas ne tikta? sekreto- 
rių Radą prarado, bet ir savo 

skolos pas Radą rado. 
Dabar Kliubas jieško šito savo 

sekretoriaus, ar kris nežino, .kur1 
jis ipasidėjo, nes jis ne tik kad su Į 
Kliubu nėra atsilyginęs, bet ir 

šiaip lietuvių dar esąs nuskriau- 
dęs, nes, anot šito kliubo pra- 
nešimo, gyrėsi, kad esąs geras 
kriaučius, paėmęs nuo žmonių or- 

derių ant drabužių, o paskui taip 
greit išvažiavo, kad "neturėjo lai- 
ko" nei drabužių pas> 'ti, nei pi- 
nigų sugrąžinti. 

(iirdėtis, buk jis esąs kur ten 

apie Los Angeles, Cal. Jonas 
Radas yra vedęs, turi du vaiku, 
(plikas ir su ūsais. Nuduoda 
daug žinantis. Kas apie jį žinotų, 
lai įpraneša Kliubo komitetui ant- 

rašu: 

Lietuvių Kliubo Komitetas, 
Grand a ve., New I laven, Conn. 

A. P. 

IŠ NEWARK, N. J. 
Triukšmingos prakalbos. Bir- 

želio 4 d. vietiniai "bolševikai" 
* 

(taip čia vadina socialistus) su- 

rengė prakalbas. Kalbėtoju buvo 
koks len Michelsonas — kalbėjo 
lietuviškai, nors pravardė išrodo 
žydiška, ne lietuviška. 

Jis, kaip pasirodė irgi yra, mą- 

styt, bolševikas. Pjudė vienus 
prieš kitus, ypač prieš klerikalus 
ir tautininkus, sakydamas, buk tie 
Lietuvą kaizeriui parduoda. Vė- 
liaus sužinojau, kad tas Miche- 
lio-sunus — t ilntk esąs "Ke- 
leivio"' redaktorius, o "Keleivy- 
je" rašoma, kad Liet ra geriaus 
butu ruskiii bolševikams parda- 
vus. Tai todėl matyt jis ir už- 

sipuolė ant kitų, buk jie norj Lie- 
tuvą vokiečimi parduoti. 

Iš kur tiems vyrams dabar at- 

sirado toks patriotizmas — tai 
net dyval. Dar nesenai jie ant 

Lietuvos spjaudėsi — ypač "Ke- 
leivis", 'kuris anais metais net 

amerikonų laikraščiams pasisakė, 
kad jis greičiaus už Vokietiją ne- 

gu už Rusiją stovįs. O dabar, 
žiūrėk, koki "cacos" pasidarė. 

Priplūdęs ant katalikų ir tau- 

tininku, šisai Michelsonas suma- 

nė išnešti rezoliuciją neva prieš 
Vokietiją, bet ištikrųjų tai preš 
kitas lietuvių srioves — ypač ka- 
talikus, buk jie nori Lietuvą par- 
duoti. Ta rezoliucija iškepta 
''Naujienose'' ir vim jie dabar 
šoka taip, kaip "Naujienos" ka- 
tarinką suka — tarsi monkės, sa- 

vo locno proto neturėdami. 
Rezoliucija butų gera, jeigu ji 

butų prieš Vokietiją ,bet ji yra 
ne tiek prieš Vokietiją, kiek prįeŠ 
kitų griovių lietuvius ir todėl at- 

Vienas šovinys iš vokiečiu didelės kantiolės, kuri apšau- 
dinčja Paryžių nuo vietos 70 mylias atstu, ipataikč j !<u<ii- 
kių prieglaudą. Daug kūdikių buvo /užmušta. Paveikslė- 
lis parodo vėlesnę prieglaudos išvaizdą. 

lieka peklišką darbą, nes nori pa- 
rodyti lietuvius ^svetimtaučiams, 
kaipo pardavikus savo locnos ša- 
lies, kas yra neteisybė, nes net 

klerikalų Jeigu atsiranda kuris 
kas butu palinkęs prie \ okie- 
tijos, tai gal tik vienas-kitas — 

ir tai <lar didelis klausimas. 
i rezoliucija, kurią iškepė 

"Naujienos"' vardu "Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos"— 
tai judošiškas ir hvpokritiškas mū- 

sų bolševikų c?arbas — ir pur- 
vinas -darbas, nuo kurio Lietu- 
vai ne nauda, bet skriauda darosi, 
nes neteisingai juodinama sve- 

timtaučiams (k'Uome visa lietu- 
vių visuomenė. 

Susirinkusieji prakaltose žmo- 
nės, nor. ir nemokyti ir visokiu 
panašiu politikieriškų triksų ne- 

supranta. o vi: gi šitokią socalis- 
tų niekšy'.ę suprato. Ir kuomet 
Michelsonas norėjo tą rezoliuci- 
ją pervesti, tai žmonės pirmiau- 
siai pradėjo "prašyti balse". Bet 
mus u "laisvės draugai" balso ne- 
davė. Tuomet žmonės pradėjo 
prieš tą hypokritišką .socialistų re- 

zoliuciją protestuoti. "Draugu- 
čiai" prigrasino "demokratiškai" 
pasielgti — išmesti juos iš sve- 

tainės. l>et pasirodo, kad "drau- 
gučių" priešu buta daugiau ne- 

gu pačiu -"draugučių' : "Pamė- 

ginkit mesti — pradėjo šaukti 
žmonės — tai ipatjs išlėksit". Pa- 
sidarė trukšmas, įsimaišė policija 
ir salę uždarė 

Po to, lietuviai suėję j Lie- 
tuvišką svetainę prie 180 New 
York ave., pasmerkė bolševikišką 
Ivvpokriziją ir užgyrė visų lietu- 

vių protesto rezoliuciją. 
T—is. 

IŠ SO. BOSTON, MASS. 
Prakalbos. Birželio 5 d. lie- 

tuviu bažnytinėj svetainėj atsi- 
buvo prakalbos, jas surengė vie- 
tinis iTautos Fondo skyrius. 
Prakalbas atidarė vietinis klebonas 
kiui. Tanias Žilinskas, o paskui 
kalbėjo p .K. Čėsnulis, kuris yra 
Lietuvių Informacijos Biuro sek- 
retorium IVashingtone. 

Kalbėtojas aiškino, ką biuras 
daro ir kaip darbuojasi Lietuvos 
reikaluose. Aiškino taipgi apie 
tai, kaip dabar stovi lietuv'ų tau- 

tiški reikalai kaslink Lietuvos ne- 

prigulmybės kaip čia Amerikoj, 
taip ir ten Europoje. -Po te, pa- 
aiškino apie protestą prieš Vo- 

kietiją, kad ji kėsinasi užgrieb- 
ti Lietuvą. 

Tą protestą sutaisė Pildomasis 
Komitetas dviejų tarybų — Ame- 

rikos Lietuvių Tarybos ir Ame- 

rikos Lietuvių Tautinės Tarybos. 
Šitas protestas nėra toks, kaip 

socialistų surengtas protestas, kur 
socialistai ^skundžia svetimtau- 

čiams savo viengenčius. 
Žmonės pritarė tam protestui 

.prieš Vokietiją ir nutarė 'rašytis 
po juo. 

Po prakalbų buvo rinkimas au- 

kų. Surinkta išviso Lietuvo. 
laisvės reikalams $42.22. 

Abelnai, >as mus lietuviai ne- 

miega. Darbuojasi dėlei Lietu- 
vos neprigulmvbės ir gerovės. 

"Lietuvos" skaitytojas. 

IŠ GRAND RAPIDS. MICH. 
Paroda. Graii. drapidiečiai pra- 

deda svetimtaučiams neapsileisti. 
Jei čia (kas yra miesto veikiama, 
tai grandrapidiečiai nutaria bū- 
ti lygus su (kitomis tautomis vi- 
suomi kuomi pagal išgalės. 

Čia miestas rengė didelį tarp- 
t aut i alk į apvaikščiojimą ant 30 d. 
geguižio. Lietuviai prisidėjo prie 
aipvaikščiojimo iir tlasigavo Į pir- 
mą vietą, kas lenkams labai ne- 

patiko. Mat lenkai tikėjusi vi- 
sus "S'ukytyti" su savo raudona 
legijonų gvardija, bet c dien- 
raštis, nesuprasdamas, atsinešė į 
juos, kaipo j Rusijos raudono- 
sios gvardijos bolševikus. j 
lietuvius labai puikiai atsinešė 
ir pagyrimo net perdaug buvo. 

Tas aipvaikščiojimas, — 'kaip 
tik miestas pamena,—tai buvo 
didžiausias iir įvairiausias. Pa- 
rodoje dalyvavo apie 40,000 
žmonių Įvairiu tautu. Tautišku 
susipratimu atsižymėjo šios tau- 
tos: lietuviai, lenkai, italai, hol- 
latmlai, vokiečiai, serbai, sirijo- 
nai. žydai ir juodukai. 

Pirmoje vietoje ėjo S. \\ ka- 
rciviai, ir seni Ikareiviai. Pasku 
Raudonojo Kryžiaus darbiniu 
'kės, vaiikai visokiu mokyklų, o 

pankui pirmoje vietoje lietuviai, 
kurių vaikučiai sudarė jjv v į Lie 
tuvos vėliavą. 

Po to ėjo, lydimas priešakvjt 
Lietuvos ženklu ir Lietuvos bei 
Amerikos vėliavomis, Grand Ra- 
pids Lietuvių Benas ir Yytau>to 
Gvardija,—vyrai šaunus, šviesiai 
mėlynos spalvos luniformose. Jie 
padarė bene didžiausi įspūdį vi- 
soje parodoje. Seseris panelių 
draugijos, Ikanrių broliai išėjo ka- 
rėn. nešė "Service Flag"—vėlia- 
vą su žvaigždėmis, kur kiekvie- 
na žvaigiždė reiškė jų brolį, iš- 
ėjusį kariumenėn. Po jų sekė 
panelių draugijos (kitos narės ir 

moterų draugystė, pasirėdžiusios 
tautiškais rūbais. Po jų sekė 
kitos lietuvišikos draugijos, pasi- 
dabinusios iLiotmivos ir Ameri- 
kos vėluikais. Žodžiu, lietuviai 
šioje parodoje pasirodė puikiai 
ir privertė šio miesto ameriko- 

niukus laikraščius prabilti apie 
Lietuvius plačiaus negu kitados. 

Parodoje Dalyvavęs. 

IŠ DETROIT, MICH. 

Rengiasi prie Seimo. Šio mė- 
nesio 18 d. čia prasidės Susi- 

vienijimo Lietuviu Rymo-Kata- 
1 ik 11 Seimas. Vietiniai tos or- 

ganizacijos mariai stropiai ren- 

giasi prie įtos iškilmes. 

Seimas žada trauktis apie tris 
dienas ir -prasidės su pamaldo- 
mis, 'kurias žada atlaikyti lietu- 

sių parapijinėj bažnyčioj vysku- 
pas Kelly. 

Seimo posėdžiai atsibus St. 
Andrew's Hali, iii Congress St. 

Beesant Seimui, rengiama tai- 

pogi visa eilė įvairių iškilmių ir 

pasilinksminimų. Pirmą Seimo 

dieną vakare žadama sulošti mu- 

zikali veikalą "Į Tėvynę". Ant 

rytojaus bus valkarienė svečių 
delegatų įpriėmimui ir prakalbos. 
Sekančią -dieną vakare vėl bus 
'koncertas. V—is 

IŠ HARRISON IR 

KEARNEY, N. J. 
Prakalbos. Geguižio 19 d. at- 

sibuvo čia prakalbos, kurias su- 

rengė vietinė Tautos Fondo 
kuopa. Kalbėtojais buvo p. J. 
L. Šimutis, "Garsei" redaktorius, 
ir J. A. Prečinauskas, kareivis. 
Pirmas kalbėjo apie Lietuvos 

praeitį ir dabartinius lietuvių 
tautos reikalus, o antras papa- 
sakojo jpie kareivių gyvenimą 
(Trečio kalbėtojo nepaduota 
vardo. Red.). » 

P-lė A. Blaževiėuvtė padeklia- 
nuivo (patriotišku eilių. F-lės A. 

į 
į Salasevičiutė, M. Eirliutė ir A. 

į Blaževiėiutė .padavinėjo Lietu- 
vos vėliavėle? i: Tautos Fondo 
ženklelius. £ur .(ko už tai $12.- 
85. Aukų gi surinkta $47.72. 
Prie Tautos Fondo skyriaus pri- 
sirašė 18 marių. (/Aukautojų su- 

irašą apleidžiame. J j paskelbs 
tas laikraštis, iktiris aukas pri- 
ėmė. Red). 

J B. 

IŠ NEW PHILADELPHIA, 
PA. 

"Lietuva" ant ambonos. Lai- 
ke. 40 valandų atlaidų (gegužio 
26—28 d.) "smarkiausiu" pa- 
mulksliniiivku pasirodė tteun. Au- 
gustaitis. Jis pasigyręs, kad 
"gerai žino" ru]>ie tai, kaip mote- 
rjs prisivilioja burdingierius; kad 
vyrai tilk todėl geria, kad mo- 
terjs esą netikusios; kad lietu- 
vės moterįs nemoka valgiu £a- 

i minti; kad nenusileidžia gir- 
tiems savo vyrams, kada tie ba- 
ra jas ir t. p. 

Į Kai-|> ten nebūtų, bet tokia 
pamokslo forma jpykino viso 
miestelio moteris. Lr jei mote- 
ris pyk t er Įėjo ant "faderio," tai 
teisotai. Juk tokis pamokslas 
duoda pilną teisę vyrui gerti i: 
salkyti; "Aš dėlto geriu, kad. tu 
netikusi, ir mepakliusni, ir nieko 
nemoki." 

Vakare gegužio 28 d. !kun. Au- 
g.ustaitis dar geriau "pasiprovi- 
(•" su pamokslu — tik jau "iš ki- 
tos bačkos." 

Lipdamas saikyklon, užsinešė 
sykiu ir "Lietuvos" num. 21-mą. 
Mat tame "Lietuvos" numeryj 
buvo tilpę tulų ne\vpbiladelphie- 
čių vardai, ikad imsią šėrus dien- 
raščio išleidimui. Taigi kunigė- 
lis ir "pasistorojo" prabaščišku 
hiwlu aptituluoti bedieviais ir pa- 
sižadėjusius šėrininčuis, ir laik- 
rašti ir io leidėjus. Iš to duo- 
dasi suprasti, kad minimas kuni- 
gas nors ir turi "daktaro" laiip 1 
sni ir skaitomas neva vienu i; 
rimtesniųjų kunigų, bet šituom 
savo žingsniu pertoli nužengė 
Nežiūrint to, Ikad esama kuinigų 
ir "dalktarų" ir kad sakykloje tu- 
rima n e aprihuo tą "valią" sakyt, 
ką tik sau nori, bet visgi reiktul 
valdyti sav« 'burnelę. Re to 
reik šie*k-tiek atsiminti ir apie 
tai kad žmogus, gyvendamas 
"Dėdės Šamo" žemėje, inerei'ka- 
lauja klausti prabaščiaus (ypač 
kun. Augustaieio), (kur ir kokj 
šėrą pirkti, ar kitą 'biznį užsidė- 
ti. Jau ta gadynė praėjo, kada 
lietuviški kunigai buvo lietu- 
viams ir advokatais ir da'ktarais 
ir kamarninkais. 

Kodėl kunigai nesiklausia 
žmonių ir "vestina" po $10,000 
j (žydiškas (kompanijas? Xo»rs 
tie pinigai su-iinlkti iš lietuvių, 
bet ti'k žydeliai iš jų naudojasi. 
Jeigu taip, tai kodėl nepaveiki 
lietuviams .prigulėti prie lietu- 
viškų įstnigų? Ypač kad "Lie- 
tuvai", 'kaipo laikraščiui, tik fa- 
natikas gali ką nors užmesti. 

Tokia priešlaiikraštinė agitaci- 
ja iš sakyklos, tai bergždžias 
darbas. Viską, 'ką galima pada- 
ryti, tai vietinius lietuvius vie- 
nus prieš kitus sukiršinti. O 
vėliaus iš to buva net to>kie at- 

sitikimai, kad žmonės ne tik tar- 
pe savęs ''ėdasi," bet pasitaiko, 
kad "kartais" ir kunigus muša 
susirinkimuose su "guminia pai- 
pa". Taigi toki negražus moki- 
nimai nepageidaujami, o musų 
kunigėliui butų pravartu truputį 
daugiaus setiso turėti ir iškalno 
apsigalvoti, ką jis turi iš sakyk- 
los pasakoti. 

Pamokslo Klausęs. 

Žinios Žineles. 
Donorą, Pa. 

= Atsibuvo išleistuvių vaka- 
rėlis atsisveikinimui su vyrais, 
išėjusiais iš čia kariiumenėn. Iš- 
važiavo tarnauti: Antainas Ku- 
džus, Pranas Sadauskas, Jurgis 
Gedvilas ir Stasys Kliučius. Bu- 
vo prakalbų. 

Gary, Ind. 
= Mirė Jonas Baltrumis, ipa- 

ėjusis iš Mariampolės >pav., Pa- 
bairtupiu kaimo. Velionis pali- 
ko Lietuvoje moterį ir sūnų. 
Velionis buvo sužeistas vietinėj j 

plieno dirbtuvCj ir nuo to mirė. 
Moteris ir vaikas turi tiesą gau- 
ti iš Ikompanjos atlyginimą. Pla- 
tesnes žinias gali suteikti K. Po- 
žėra, nj$6 W. 15th A ve., Gairy, 
Ind. 

Spring Valley, 111. 
= Čia susitvėrė komitetas rin- 

kimui (parašų ,po protestu prieš 
Vokietiją ir su reikalavimu Lie- 
tuvai pilnos neprigulmybės. Vie- 
tiniai lietuviški "bolševikai" ne- 

norėję prie to prileisti, bet tas 

'j rems nepasisekė. 

Homestead, Pa. 
= Prigėrė, besimaudydamas 

Monongahela upėj, devynių ine- 

tų Jurgutis, sumus Jono ir Da- 
minykos Mikelionių. tr 

V 

Harrison, N. J. 
«= \'ietiniai lietuviai pradeda 

rūpintis surengimu "Ištikimybės 
Dienos" liepos 4 d. š. m. 

Brooklyn, N. Y. 
—• BroOklyno ir apielirtkių 

draugijų delegatai pradėjo kas 
panedėlis laikyti mitingus su- 

rengimui "Ištikimybės Dienos," 
kuri atsibus šiuosmet liepos 4 d. 

= Kliubas, žinomas vardu 
"Rūtos" kliubo, likvidavo, t. y. 
užbaigė savo gyvavimą. 

Shenandoah Pa. 
= Juozas Yirbila, kuris buvo 

191^ metais sužeistas Kebley 
Ki:n angliakasykloje, gavo dabar 
vtrdiktą, kurame jam pripažin- 
ta nuo kompanijos $7,500 atly- 
ginimo. 

= Guliausfcų vaikas, 9 metų 
Arttariutkas, tapo pagautas už 
plaukų mašinos diržo lenkiškoj 
duonkepykloj. Kuone pusė pa- 
kaušio jam nulupta. 

Gary, Ind. 
— Mirė Vincas Skrobulis, se- 

nos amerikonas, išbuvusis šioj 
šalyj apie 24 metus. Paėjo iš 
Meeiunų (kaimo, Seinų pavieto, 
Suvalkų gub. Liko našlė, du 
sunu ir 5 dukterys. Platesnes 
žinias gali suteikti J. Skrobutis, 
Box 39, Gary, Ind. 

Mahanoy City, Pa. 
= Jeigu valdžia gaus tinka- 

mą vietą, tai čia žadama statyti 
dirbtuvę ant 300 darbininku. 

Baltimore, Md. 
= Laike savo pirmo išvažia- 

vimo vietinis lietuvių atletiškas 
<liubas suirinko $57 75 aukų Lie- 
tuvos neprigulmybės išgavimui 
ir pasiuntė juos j Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondą. 

Brooklyn. N. Y. 
= Vietinė 1)LK. Vytauto Dr- 

ja iš Central Brooklyn įsteigė 
Lietuvos Neprigulmybės ir Šel- 
pimo skyrių. Nariai mokės re- 

gfuliariškas mokestis Lietuvos 
laisvės išgavimui sulyg tani tik- 
rų knygučių. 

= Lietuvio Žostauto automo- 
bilius, vežusis kimius su Ikudi- 
kiu, susidaužė ant gatvės kampo 
su iki tu automobilium ir apsi- 
vertė. Kūmas tapo smarkiai su- 

žeistas, o kūdikį nugabenta li- 
gomlbutin. 

= Apsivedė p-lė Karaliūtė su 

F. Račkausku iš Detroit, Mieli. 
Jaunoji buvo plačiai pažįstama 
tarp vietinių lietuvių. 

Lavvrence, Mass. 
= Vietiniame Pranklin vieš- 

butyje pasikorė apie 28 metų 
lietuvis, tūlas Aleksandra Alek- 
sandravičius, paeinantis iš Seinų 
pavieto, Suvalkų gub. Saužu- 
dystės priežastis nežinoma: bu- 
vęs ramus vyrukas, negirtuoklis 
nei ką. 

So. Omaha, Nebr. 
«= Čia gyvavo Amerikos Liet. 

Tautinės Sandairos kuopa, bet ji 
kiek laiko i tgal palkriko. Dabar 
ją vėl atgaivinta susirinime, ku- 
ris jvyko p. K. Janavičienės na- 

muose. Prisirašė 8 nariai. 

CleveLand, Ohio. 
— Vietinės lietuvės moterįs 

pradėjo -darbuotis naudai Raudo- 

nojo Kryžiaus. Tuo tikslu buvo 
surengtas birželio 9 d. vakaras. 
Gerai, kad ir lietuvės moterjs 
darbuojasi, sykiu su kitų tautų 
moterimis, tam prakilniam tik- 
slui. 
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Keikia visada raSytl plunksna, pa- 
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Apžvalga. 
True translation filctl with the po* t mastei 

at Chicago, III., on 12th <luy ot Jum 
1^18, a* required by the act <>f October fi. 
mi. 

KENO YRA ŠITA KARĖ? 
"Sita karė yra kapitalistų. 

Darbu žmonoms ji ineapeina. Vie- 
nos šalies kapitalistai nori su- 

ėsti kapitalistus kitos šalies, o 

visų šalin kapitalistai nori iš- 
skersti darbininkus, kati tie su- 

silpnėtą ir negalėtu nuversti ka- 

pitalistų ir įvesti socializmo". 
Taip dabariinę 'karę aiškino 

žmonėms diena iš dienos socia- 

listai, internacionalistai, bolševi- 
kai ir visi kitoki "darbininkų 
drangai". Kas su jais -nesuti- 
ko; 'kas aiškino, kad dabartinę 
karę (pagimdė 'kitokios ptriežastįs; 
kas tikrino, jog "ią karę surengė 
ir iššaukė Vokietija su savo jun- 
keriais ir militarizmu (kurj dar- 

gi vok»ikieji socialistai nuo pat 
kairės pradžios palaiko), — to- 

kius žmones ir laikraščius so- 

cialistai, — ypatingai mūsų so- 

cialistai,— apšaukdavo "džiugais," 
kapitalistų klapčiukais, darbi- 
ninkų priešais ir t.t. 

Tik po kelių karės metų; tik 
po to, 'kai milijonai žm<#nių žu- 

vo, upės kraujo nutekėjo, neku- 
Tie socialistai pagalios pradėjo 
krapštytis akis ir pamatė tei- 
sybę, kurios jie iki šiolei nema- 

tė, ar nenorėjo mat "t i. 

Italijos socialistai inesenai pri- 
siuntė Su v. Valstijų žmonėms 
pranešimą, kuriame jie aiškiai 
išreiškė, jog jie tiki j talkinin- 
kų pusės teisybę. Maža to. Jie 
užreiškia, kad kova prieš Vo- 
kieti/^ 'privalo buti varoma, o 

kad ji "butų pasekminga, tai reik 
pasiliauti šiuo Liktu agituoti už 

taip vadinamą " kliasų kovą", 
kuri vieną dalj gyventojų kir- 
šina prieš kitą dalį. 

Italijos socialistu draugai, 
Francuzijos socialistai tą patį 
išreiškia dar griežtesnėj formoj. 
Nesenai jie išleido formališką 
savo pranešimą, kuriame, tarp 
kit-ko, jie sako sekančiai: 

'"Męs neprivalome slėptis už 

miglotų ir pigiu žodžių (catch 
,words) ir sakyti, kad ant kapita- 
lizmo gula lafbjalisiai kaltė už 

■dabartinę kairę. Tas butų ne- 

teisingas tvirtinimas, nes me- 

galomanija (didybės manija) 
nėra specialiskai kapitalistinė 

,, .r ja sirgo prie visų galimų 
ekonominių padėjimų. Di- 
džiausiu piktadariu yra pan- 
germanizmas". 
Jeigu Rusijos socialistai butų 

tai suptratę, nebūtų atsitikę to, 
kas atsitiko, — nebūtų ir tūks- 
tančiai žmonių žuvę bereikalin- 
gai. 

■Dabar clalis rusiškų socialistų 
t- supranta, bet, jau ant nelai- 
mės (pervėlu. 

Yra svarbu, kad ir visi Ame- 
rikos socialistai tą suprastų ir 
itališkų bei franctiziškų savo 

draugų pavyzdį -pasektų, — y/pa- 
tv^Jai gi mūsiški,'' socialistai, 
kurie, kaip netolimos praeities 
pavyzdžiai rodo, yra daugiausiai 
papratę linkti prie rusiškų so- 

cialistų, ndrs tie ne tik kad eg- 
zamino ineislaikė, bet ir -patį so- 

cializmu galutinai sukompromi- 
tavo. 

•Kiekvienas, — ar jis butų so- 

cialistas, ar 'kas kitas — privalo 
žinoti šias aiškias teisybes: 

i. Kad darbo Ėmonių likimas 
priklauso nuo šios karės pasek- 
mių memažiau, kaip kitų kliasų 
žmonių, o gal net daug dau- 
giau. j 

2. Kad didžiausiu įpricšu pa- 
saudio laisvės ir podraug visų 
žmonių gerovės yra kaizerizmas 
ir viskas, k į jis atstovauja, ir 

.V Kad agitacija už " k li asų 

kovą" dabar ir ardymas vieny- 
bės tarp :.tnonių, kovojančių su 

kaizori/niu, \ ra geriausis kaize- 
rizmo pagalbininkas. 

Šitos teisybės yra šiądien aiš- 
kios. Kas to ir šiądien nesupranta, 
tam vertėtų neatidėliojant pasi- 
teirauti pas savo daktarą. 

SARMATA! 
Kuomet tik-ką atsibuvusio 

lMiiladelphijoje SLA. Seimo de- 

legatai parvažiuos namo, atsil- 
sės ipo sunkiu darbų ir 'pasiklau- 
sys, ką paprasti nariai mano 

apie j tj inuverktus darbus, tai 

gal ne vienas iš jų nusistebės 

patėmijęs, ka<l neiautkia jų gar- 
bės liauni vainikas. Vieton to 

jie gali susititkti su išmetinėji- 
mais savo 'kuopoje. 

Nes žiūrėkit! 'Seimas visą sa- 

vaitę dirbo, prakaitavo, savo dar- 
bus užbaigė ir išsiskirstė,—ne- 
paaukavęs nei vienos cento Lie- 
tuvos laisvės ir neprigulmybės 
reikalams. 

Buvo įnešimas .paslkirti iš tau- 

tiškųjų centų $500.00 Lietuvos 

neprigulmybės iškovojimui per 
Lietuvos Neprigulmybės Fondą. 
Atsirado sykiu su tuo tokių, ku- 

rie pasiūlė paaukauti iš tautiš- 

ikų centų dar $100 ar $150 j taip 
vadinamą socialistų "Lietuvos 

Šelpimo" fondą. Jurgelionis |>a- 
rei'kaiavo tautiškų centų savo, 

'Lietuvos Laisvės" fondui, kuris 
Lietuvos laisvei tietk iki šiolei 
pasidarbavo, kad lietuvius hy- 
j)(Ikiritiškai apšmeižė amerikonų 
spaudoje ir suteikia lenkams 
ginlklus prieš tuos pačius lietu- 
vius. 

įSocialistiški delegatai, supran- 
tama, varėsi, 'kad iš TAUTIŠKŲ 
centu butu skiriama auika ne 

tautiškam Lietuvos Neprigulmy- 
bės fondui, ibet betautiškam so- 

cialistu fondui. 
Už tai. 'kaip pranešama, rie- 

josi apie dvi valam*!i ir nors 

'"bolševiku" Seime buvo ma/.ui- 

ma, vienok jie <1 a si v arė ilki to, 
kad "jeigu ne mums, tai ir ne 

jums" ir atsirado "zuikiu," ku- 
rie 'dėlei šventos ramybės" nu- 

tarė neslkirti "nei vienam, nei 

kitam" .nei cento. 
Tai yra sarmata! Dėlei ob- 

strukcijos, .padarytos iš socialis- 

tų -pusės, apleido svarbiausi šią- 
dien 'klausimą ir švenčiausi rei-. 
k a 1 ą—L i e t u vos nepri gu 1 m yibės 
reikalą. 

Dažniai sakoma, Ikad tautiniu-Į 
kai menlki "kovotojai. Taip iš- 
rodo. 

Jeigu Seime 'btivtų buvusi so- 

cialistiškų delegatų daiuguma, jie; 
nebūtų žiūrėję tos "šventos 'ra- 

mybės." 
Yra tiesiog sunk'ii sau išsivaiz- 

dinti, kaip didžiausios tautišlkos 

organizacijos (Seimas galėjo taip 
lengvai atsižadėti ir paleisti Le- 
tuvos meprigulnuybės reikalą—su 
tuščiomis rankomis. Puikus iš 

to ipavyzdis ir visuomenei. 

Mintys ir Faktai Apie 
Lietuvą. 

Rašo J. A. 

(Tąsa iš pereito numerio) 

Iš lentutės, tilpusios pereitame 
"Lietuvos" numeryj ir parodan- 
čios plotus ir gyventojų skaitliiy 
Lietuvoje ir kitose šalyse, vrž 

lengva prieiti prie tam tikrų pa- 
lyginimų ir išviulų. kurios paro- 
dys, kad neprigulmitiga Lietuvos 
valstybė užimtų nepaskiausią 
vietą tarp kitų laisvų tautų. 

Lietuva, Sulyginus su Kitomis 
tautomis. 

Pavyzdžiui, paėmus Lietuvos 
plotus ketvirtainėmis myliomis, 
matome, kad Lietuva yr^a beveik 
aštuonis sykius didesnė ui Bel- 
giją (8f>:ii = 7.8); du syk di- 
desnė už flrekiją ir t.t. 

Iš tos lentelės taipgi lengva ma- 

tyti, kuri šalis yra tankiau, ar 

rečiau už Lietuvą apgyven- 
ta. Pavyzdžiui, Šveicarijoje anl 

vienos mylios ploto aplamai gy- 
vena po 235 žmones, kuomet Lie- 
tuvoje ant tokio pat ploto gy- 
vena tik 106 žmonės, -kas parodo, 
kad Lietuva yra ckv syk rečiau 
apgyventa negu Šveicarija. Jei- 
gu ji hutų apgyventa taip tankiai, 
kaip Šveicarija, tai j<>3 plotuose 
butų apie 19 milijonų žmonių. 

iBelgijoj ant kiekvienos ket- 
virtainės mylios išpuol: gyventojų 
net 653, kas iparodo, k?ad ta šalis 
yra net šešis suviršum syiki-us tan- 
kiau apg> enta negu Lietuva. 
Jeigu Lietuva butų taip tankiai 
apgyventa, kaip Belgija, tai jo- 
je butų apie 55 mliijonai gyven- 
tojų. 

Lietuva turi gana žemes. 

Šitos skaitlinės ir palyginimai 
yra akyvus tuomi, kad kuomet 
kitos tautos yra surupintos, kur 
jos dės savo ibesidaugirtančius 
gyventojus, tai Lietuvai tuomi 
neprisieina kol^kas rūpintis: ji 
turi užtektinai vietos pas save 

milijonams ir milijonams ateinan- 
čių lietuviškų gentkarčių. 

Pirmiaus paduotoji lentelė pa- 
rodo tik Lietuvos plotus po bur-; 

liokų, t. y. Rusijos užgriebtus. 
Bet, apart to, \Tokieti joj taipgi 
yra svarbi Lietuvos dalis. Idant 
susipažinus geriau* su visos Lie- 
tuvos dalimis, męs cik paduosi- 
me lentelę visos jos dalių plotų 
ir kiek kur gyventojų yra. 

Plotai parodyti ketvirtainėmis! 
angliškomis myliomis, o skait-j 

lius gyventojų paimtas taip, k?aip 
is buvo paduotas 1906-1907 me- 

tu statistikoje (Angliška mylia 
yra lygi, apskritai paėmus, pus- 
antro rusiško versto). 

Lentelė. 
Plot a b ketv Gyventojų 

Apygarda angį. myl. 1906 07 m. 

Suvalkų 4,756 667,300 
Kauno 15,518 1,775,900 
Vilniaus....- 16,181 1,996,900 
Gardino 14,896 1,951,700 
Minsko 35,220 2,813,400 
Karaliaučiaus.. 14,266 2,064,175 

Išviso 100,827 11,269,375 

LATVIJA: 

KurliandJja 10,435 741,200 | 
(Kuršas),.,. 

Ldvonija 17,574 1.45C.4001 

Išviso.. 28,009 

Kiek yra tikrų lietuvių. 
Skaitliuojant Lietuvos plotus ir 

gyventojus, viskas yra aišku ir 
lengva, bet priėjus prie apskait- 
liavimo šiuose plotuose tikrų Lie- 
tuvių skaitlinės, išsyk susiduria- 
me su nemažomis sunkenybėmis. 
Dalis tų sunkenybų yra sekanti: 

Daug lietuvių, dėlei praeities 
istoriškų aplinkybių, nežino kuo- 
mi save skaityti. Jų kal- 
ba tapo sudarkyta, jų tikyba dau- 
geliui išplėštu, mutinio vardu juos 
vadina. Vieni jiems sako, kad 
jie esą baltgudžiai, kiti — kad 

rusai, treti — kad lenkai, ket- 
viirti — kad unitai, penkti — kad 

gudai, — žodžiu, ko tik čia ne- 

surasi ? 
O idant jų tikroji šviesa ne- 

pasiektu, uždrausta lietuviškai 
kalbėti, rašyti ir skaityti. Pro- 
pagandos visokios varinėta, pa- 
pirkimais, "honorais" juos ore 
savęs viliotasi, ekonomiškai ir 

baudomis atkaklesnius laužyta — 

žodžiu, lietuvystės naikinimas čia 
ikai-p .pragaro <lugne uiže. 

Tokia Lietuvos išvaizda yra 
ypatingai žymi Minsko ir Gar- 
dino apigardose. 

Autoriaus Patyrimai. 
SSio straipsnio autoriui gyve- 

nant nekurį laiką Pinsko apie- 
linkėje teko susitikti jaunus vai- 
kinus, kurie dar mokėjo savo 

tėvų lietuviškus poterius, nors 

žodžių jau nesuprato. 
Jų kaliba — tai baisus trikal- 

bė? mišinys, ^pie tautą jie jo- 
kio supratimo neturėjo. Iš tri- 
jų brolių Minauskų, gyvenančių 
Pinske, ant pat Pripeties upės 
krantų, vyriausis brolis sakėsi 
esąs "katalikų" tautos, nes j ka- 

taliku bažnyčią eidavo; jaunes- 
nysis brolis sakėsi esąs "unitų" 
tautos, nes buvo perkrikštytu Į 
unitus; jauniausis-gi brolis skai- 
tė save tikru maskolium, nes 

cerkvėje krikštytas buvo. 

J domus atsitikimas taipgi pa- 
sitaikė lialtstogės garsių girių 
apielinkėse. Či'a mano vienas 
draugas vos mušti nuo ten gy- 
venančio žmogaus negavo. Už 
ką? l'ž tai, kad jj pavadino pa- 
lioku. Man įsimaišius j tai, 110- 

rėj'au nesutikimą užtrinti ir pa- 
sakiau tyčiai, kad jis esąs ne pa- 
liokas, bet lietuvis, bet jis ir tai 

užginčijo. Jis sakėsi esąs "Pa- 
lesiuks", o ne jokis "laukinis" 
paliokas. 

Mat jishi suprato, kad žodi- 
"polak" paeina nuo žodžio "po- 
le'' (laukas) ir "palioko" vardą 
skaitė sau įžeidimu, nes jo supra- 
timu "polak" reiškia "laukinį", < 

jis esas ''i>oliesio", t. y. pagirių 
gyventojas. 

Abelnai cia lietuvystė išrodo 

kaip pusiau prismaugtas žmogus 
Jo kūnas suvargintas, nukankin- 

tas, o dvasia vos-ne-vos orą su- 

griebto. Bet pančius atleidus, jis 
tuojaus atsigaivintu, j)lačiau kvė- 

puoti pradėtų, nes, nežiūrint vi- 
su prispaudų, visu ipersekiojimy 
pati jo organizmo esybė sveika 

yra. <1 «*" 

Vilniaus gubernijoj, apie Mei- 

šogalą, kur man teko praleisti 
su viršum metus laiko, lietuvyste 
dar visai aiškiai gyvuoja. Cia 
visi yra lietuviai: kaimiečiai vi- 

si kalba lietuviškai — senieji ki- 
tai nei nemoka ; jaunieji gi, apari 
lietuvių kalbos, moka dar ir lie- 
tu viškai-lenkiškai-gudišką žargoną, 
kurio eidami j dvarus uždarbiau- 
ti nuo "ponų" išmoko. 

Lenkiškai grynai kalbėti čia 
retai kas moka — (bajoras, ar 

ne bajoras. 
Šiame plote neabejotinai eina 

taip vadinama "kultūrinė" kova 

tarp lenkystės ir lietuvystes, ir 

taipgi neabejotina; kad lietuvys- 
tė čia yra ant viršaus. 

"Lenkiška Kalba." 

Iš lenkiškos kalinis, apart pa- 
viršutinės jos išvaizdos, čia 
nieko neliko — neįveikė ji lie- 

tuviškos kalbos. Tą k'albą per- 
veria lietuviška "dvasia, lietuviš- 
kas stilius ir lietuviška intona- 
cija. Ji 'gauna lietuviškus il- 
gus diftongus (ko nėra len- 

kų kalyje) ir visus lietuviškus 
akcentus. 

Pavyzdžiui, lietuvai sako: "At- 
važiavęs Vilniun", "mokinęsis 

įmokykloj", "rašąs" ir 1.1. Vie- 
tiniai gyventojai, kalbantieji ne- 

va lenkiškai, užlaiko tas lietu- 
viškas formas ir sako "Pojie- 
elfau'szĮy duo YVilna", byj\vszv". 
"uczyj\vszy se uo szkole", "jiest 
piszący" ir 1.1., nors lenkiškai rei- 
kėtų sakyti: "Pojechal do Wil- 
na", byly uczen" arba "uvrzyl sit 
\v szkole", "pisze" ir 1.1. 

Lenkų kalbos akcentas, kaip 
žinoma, yra "-pastovus", t. y. 
visuomet puola ant vienos žo- 
džio skiemens dalies — ant prieš- 
paskutinės syJiabos (išskyrų? 

svetimtautiškus lenkų kalboj var- 

tojamus žodžius). Tai yra tvir- 
ta lenkų kalbos taisyklė. Bet 
nepaisant jos, čia žmonės kai- 

"Cop-lej»" "zym-nej"—(akcen- 
tas ant paskutinės syliabos) vie- 
tom kaip lenkišlkai reikia "ciep- 
lej." "zim-niej" — (aikcentas 

a n: priešpaskutinės syliabos). Ko- 
dėl laiip akcentuoja? O-gi to- 

dėl, kad lietuviškos kalbos "in- 
stinktas", jeigu taip galima iš- 
sireikšti ,dar nėra užmirštas. Jie 
akcentuoja lietuviškai: 'šil-čiau,' 
"šal-čiau" (akcentas aint parJkiut- 
tinės syliabos). Gi tarp pačių 
žodžių čia vartojami toki: "ko- 
cič se" (vieron "tocziyč się") 
"uzdac se" (vie'on "kolysač się. 
įbujac się"), "kozytac" '{vieton 
lechtač, laskotac"), "szarak" 
(vieton "zając"), .pazucha (vie- 
ton "pacha") "karkaliuki" (vie- 
ton "kliuslki, zacierki") ir 1.1. — 

kas lietuviškai iš eilės reiškia 
ristis, suptis, kutent, zuikis, pa- 
žastė; Ikinkulaičiai ir 1.1. 

Visa tai paeina iš to, kad čia 

mėginama lietuviu kalbą versti 

lenkų kalbon, o tP padaryti ne- 

galima, nes kalbos niekas "iš- 
versti" negali. Kas nori kitos 
kalbos išmokti — negana dar 

<eletą tūkstančių žodelių išmokti: 

reik išmokti kitaip mintyti, (ii 
mintyti gyvenančius čia žmones 
bilc kaip — yra pavojinga, nes 

kaip greit jie mintyti pramoksta, 
t;iip greit jie lietuvystę garbina. 
Tą supranta lenkai ir taclC-1 jie 
lietuvystę šmeižia. 

Pasekmė to yra tokia, kad lie- 

tuviai, neturėjusie savo lietuviš- 
kų mokyklų ir iper tai nrpažįs- 
tant ie savęs, gi tuo pačiu laiku 
būdami po lenkų moraliu tero- 

r u, pradėjo su savo lietuvyste 
slapstvtis ir lietuviškai "nemo- 
keti".' ^ 

(Tolinus bus) 

Trttp trnnslntion filt-d vvitli tlie postmastcr 
at ('liicago, III. 011 IJtli day «f Jtinr 
l'MH, as iequired liy llic act of Oitober 6, 
1917. l 

Ar Turite Atlie- 
kamų Knygų? 

Chivragos miesto viešojo knvgy- 
.10 knygius prisiuntė "Lietuvos" 
redakcijai sekančio turinio laišką 
(paduodame išverto iš anglu kai- 

-Ji.'lfflltii 
Chicago, bir/elio 5 d. iqi8 mt 

"Lietuvos" Redaktoriui, 
Cliicago, Ifl, 
(lerb. T a mis ta:— 

Suvienytų Valstijų armijos ka 
reiviai, esantieji kaip lageriuose 
šioj šalyj, taip ir Francuzijoj, <li- 
džiai reikalauja knygų visose sve- 

timose kalbose. 

flodėl mfs prašome jusų pa- 
gelbos, idant jus patalpintute savo 

laikraštyj pakvietimą siųsti lie- 
tuviškas knygas,—labjausiai apy- 
sakų, eilių, humoro ir panašios 
rųšies knygų, kurias jusų skaity- 
tojai panorės paaukauti iš savo 

privatiškų iknygynėlių. 
Jeigu jus busite malonus patal- 

pinti šitą atsiliepimą, tai męs pa- 
tartume, kad jųs paprašvtumėt sa- 
vo skaitytojų siusti tokias kny£j> 
tiesiog Į \'iešąjj Miesto Knygyną 
Ne tik Viešas Chicagos knygy- 
nas, bet visuose kituose miestuo- 
se, kur randasi jusi} skaitytojų, 
viešieji knygynai renka tokias kny- 
gas ir siuntinėja jas kareivi'ains 
ir jūreiviams; visi knygynai <lir- 
ba šj darbą ijx> Suvien. Valstijų 
priežiūra. 

■Vienoj tik Chicagoje męs surin- 
kome ir išdalinome daugiaus ne- 

gu 250,000 tomų knygų, o visoj 
všalyj skaitlius siekia daugiau negu 
trijų milijonų knygų. Vienok 11a- 

(vatna yra, kad gauta iki šiolei 
tik keletą knygų kitose kal1x>;e. 
išėmus anglų kalbą, nors, kaip j m 

žinote, didelis kareivių skaitliu? 
paeina iš svetimtaučių, kurie skai- 
to ir džiaugiasi knygomis save 

prigimtoje kalboje. 
Su pagarba, 

C. B. Roden. 

Knygini 

X u o Redakcijos. — Apie 
reikalingumą lietuviškų knygų ir 
laikraščių lietuviams kareiviam^ 
jau ne syk j buvome "Lietuvoje" 
minėję. Mums yra smagu atkar- 
oti dar sykį viršniinėtą laišką vie- 
o iš didžiausių šios šalies kny- 

gynų ir podraug patarti lietu- 
viams, idant jie padovanotų savo 

knygų niusų kareiviams, kurie ko 
voja už mūsų laisvę. 

Patariama siųsti knygas, kad ir 
ne naujas, bet geram stovyje esan- 

čias— jeigu galima su apdarais. 
Pageidaujamos yra knygos labiau 
siai lengvo turinio: apys'akos, pa 
akos, dainos, eilės ir 1.1. Rimto: 

knygos iš istorijos ir kitu moksli; 
taipgi yra kareivių laibai mylimos 

Siųsti jas labai lengva. Surin- 
kite pundelį knygų ir nuneškite 
savo miesto Yiešan Knygynai!, pa- 
sakydami, 'kad jas dovanojote lie- 
tuviams. Knygynas pristatys jas 
i tuos pulkus, kur vra lietuvių 
kareivių. Didelj patarnavimą pa- 
darysite tuomi mūsų kareiviams. 

Musų draugijos, laikančios kny- 
gynus, galėtu paaukoti tokių kny- 
gų, arba paaukoti pinigais ir nu- 

pirkti. T)ėvynės Mylėtojų Drau- 
gija, be abejonės, (padarys di- 

desnę auką iš savo knygyne. I »ei 

labjausiai tegul apie tai nepamirš- 
ta ir pavienės ypatos: "Grūdas 
prie grūdo sudaro maišą". 

vviO 1 c w 

brarden oa8S 
oavM WWt for Soldier Boyi ' 

Moterių Veikli Pagelba. 
Trur translaiion filed with the postmaste: 1918, as reąuired by the act of October i, at ( liicaco, III, <»n Sth day of Junel917. 

Yra didelė dirva besidarbuojančioms moterims šiame 
karės laike. Daugelyje valstyjų moterįs dirba kareivių 
surašinėjimo stotyse. Gana sunkiai darbavosi mokytojos. 
Atsišaukus Provost Marshal General Crovvder'iui, Val- 
stybinės Apsaugos ,Taryba kreipėsi į burius moteriškų 
komitetų, idant gauti jų pagelba. Daugelis moterių iš 
liuoso noro pribuvo talkon ir darbas buvo ūmai atliktas. 
Xe\v Vork'o mieste yra įsteigtas biuras liuosnorėms mo- 
terims, norinčioms darbu prisidėti. Tokiu budu moterįs 
palengva yra įtraukiamos j įvairias besidarbavimo šakas. 

\ isi moterų pasišventimai labui mūsų jaunimo puikiai 
atsispindi kareivių dvasioje. Paskatinimas, kurį musų 
motinos namuose suteikia, atsispindi dvasioje kareivių 
mūšio laukuose. 

Motinos daugiausiai pasišvenčia. Jos yra pilnos vil- 
ties ir išdidumo, matydamos savo sunus mūšio laukuose ir 
savo dukteris besitrusiančias šalies labui čion pat namieje. 
Prakilnumas dvasios kareivyje vra pagimdytas dvasios 
prakilnumu jo locnos motinos. Motinos-gi iš savo pusės 
daugiausiai gali atnešti naudos besidarbuodamos Raudo- 
nam Kryžiui, — ypatingai tame skyriuje, kur yra išdir- 
bami reikalingi žaizdų apraišiojimui cfeigtai. 

Raudonasis Kryžius suteikia 'pundelį" kiekvienam ka- 
reiviui. einančiam Į mūšio laukus. Pundelyje raudasi 
rankšluostis, marškiniai, rašomos popieros, piešukas, mui- 
lo. nosinė, pančiakos, veidrodis ir tabako. Nedidelė tai 
dovana, bet tai yra didelis susiraminimas kareiviui, ant 
fronto esančiam. 

Kada niusų vyrai buna sužeisti, nėra laiko kalbėt, 
apie suraminimus. Tame momente jau reikia rūpintis 
vien kaij) atgaivinti, kaip išgydyti musų sužeistus karžy- 
gius. Reikalingi žaizdų apvyniojimui daigtai yra tada 
vienatinė dovana nuo musų motinų, brolių, seserų bei my- 
limų mūšio lauke sužeistiems. Yra pastebėtini musų mo- 

terių gabumai išdirbime operacijinių apraišiojimų. 
Reikalingi patarimai išdirbinejime operacijinių ap- 

raišiojimų nėra duodami stačiai iš Raudonojo Kryžiaus, 
bet iš trylikos teritoriškų skyrių ir ponia Moorehead, 
kuri yra vieno skyriaus vedėja, štai ką sako: 

"Yra dvi rušjs moterių, kurioms aš norėčiau duoti 
patarimus. Yienos rūšies moterjs yra tos, kurios dirba 
Raudonojo Kryžiaus išdirbinio kambariuose, antrojo-gi 
yra moteris iš plačios visuomenės. 

"Moteriai, kuri dirba Raudono Kryžiaus kambariuose 
turėčiau paaiškint}, kad išdirbinėjime įvyksta daugybė per- 
•nainų todėl, kad chirurgijos technika Prancūzijoj kas- 
dieną gerinasi; daktarai kiekvieną dieną reikalauja kitokių 
laiktų, todėl kad daugiau patyrimo jgauna ir todėl per- 

mainos yra neišvengiamos. Chirurgai iš Prancūzijos pri- 
;iunčia "prabas" jiems reikalingų daiktų. Daktaras pa- 
arėjas chirurgiškų apraišiojimų skyriuje nusprendžia, ko- 

"<is būdas yra geriausis ir patogiausis vartoti. 

"Daug atydos atkreipiama j buda kirpimo ir rišimo 
i pundus. Yisi patarimai yra suteikiami perdėtiniams te- 

ritoriškų divizijų, o šie prižiūri darbą. 
"Moterims, kurios randasi plačioj visuomenėj, turiu 

aiškiai pažymėti, kad jokių •patarimų negalima gauti 
Raudonojo Kryžiaus Centre. Patarimus suteikia vyriau- 
sybė 13 teritoriškų divizijų. Tokia didelė, išdirbinio orga- 
nizacija turi buti padalinta ir tvarkintis tokiu budu." 

Kas-link pagerinimo, minėto per ponią Moorehead 
chirurgiškuose apraišiojimuose, tai tas buvo puikiai iliu- 
struota viename susirinkime Wilson irKompanijos Rait- 
!ono Kryžiaus pagalbinio skyriaus, kuriame dalyvavo 
mūsų atstovai. Buvo padarytas aprišalas pusėtino didumo, 
del didelės žaizdos. Instruktorius, stovėdamas viduryje 100 darbininkų valgykloje didžios Wilson ir Kompanija 
firmos, paaiškino, kaip reikia rišalą vynioti apie žaizdą ir kaip reikia užrišti. 

Viduryje tvirtai prijungtas, bet neužgaunantis žaizdos, 
kabojo šmotelis materijos, panašus j raikštį, kurj lengvai 
buvo galima apvynioti apie žaizdą. Šis raikštis buvo pri- 
jungtas tokiu praktišku budu, kad galima buvo vynioti i visas puses ir apie kiekvieną kuno dalj. Nors męs, be 
ibejonės, nesupratome sugabaus išradimo vyniojime, ta- 
čiaus męs visi žinojome, koks tai praktiškas ir puikus 
lalykas yra, kada jo prireikia kuogreičiausiai mūsų drą- 
siems sužeistiems kareiviams. 

Raudonojo Kryžiaus Wilson ir Kompanija skyriaus 
susirinkimai yra labai žingeidus netik del darbo, kurs yra 
it liekamas, bet ir del programo, patelkiamo labai skait- 
Hngai lankantiems. Viso lankytojų yr du šimtu. Pusė 
jų lankosi panedėlio kita pusė ketvergo vakarais, žmo- 
nos \Yilson ir Kompanijos perdėtinių, neišskiriant ponios 
Tliomas E. Wilson ir pono T. E. VVilson'o sesers, lanko 
:!bu susirinkimu, pagelbėdatnos išdirbti reikalingus chirur- 
i^iškus apraišiojimus. 

Jos taipgi pasilieka ir po susirinkimų supakuoti, taip 
kad tūlas dienas priseina joms dirbti nuo pietų iki pusei 
rlvyliktos nakties. Jų darbas yra pagerbtinas ir suteikia 
:»nikius rezultatus tame darbe, kurį VVilsono ir Kompani- 
jos Pagelbinis Raudonojo Kryžiaus skyrius yra atlikęs. 

—Apgarsinimas. _ ,.£A' 



IŠ S. L. A. SEIMO. 
(Xtio mušu speci alio korespondento.) 

Gražus SLA. Augimas. 
P h i 1 a d e 1 p h i a, P a., »>i i 

/clio 5 d. — Antroj SLA. Sei- 
mo sesijoj prasidėjo Pildomosios 
i'aryhoj, t. y. Susivienijimo Lie- 
tuvių Amerikoj Centralinės Val- 
dybos viršininkų iraportai. 

Pirmiausiai savo raportą raš- 
tu išdavė Stasys Gegužis, S.L, 
A. prezidentas ir daba>r v ė) iš- 
rinlotas dviem ateinantiems me- 

tams tan pacian urėdan. Pre- 
zidento raportas buvo visai* at- 

žvilgiais (pavyzdingas iraportas 
ir, kaslimk savo apdirbimo, ga- 
lima pasakyti, ka<l tai buvo gc- 
riausis .prezidentiškas raportas, 
kokj seimuose iki šiolei teko de- 

legatams girdėti. 
Iš šio raporto, tarp kit-ko, pa 

sUrodJė, kad laikė (paskutinių j 
dviejų metų p. Stasio (.iegužio 
prezidentavimo, SLA. paaugo 
ant 4,500 naujų narių, o SLA. 
turtas pasididino tuo pačiu lai- 
ku a/:ft $65,000.00. Ir nors musų 
"sar.i atlyva.s" Prezidentas yr*a to- 

li nuo to, kad sau nuopelnus 
savintis už tokj gražų SLA. au- 

gimą, tačiaus visi šiądien jau 
suprafa ir žino. kad laivas tik 
tuomet tiesiai ir smarkia! pir- 
myn eina, kuomet jo vairas (va- 
dovystė) yra tinkamose rankose. 

Prezidento (raportas buvo pri- 
imtas vienbalsiai ir su nemažu 

užsiganėdinimų iš delegatų -pu- 
sės. 

Vice-prezidentės raportas at- 
mestas. 

Sekaumtis iš eilės buvo vice- 
prezidentas Dr. J. Baltrušaitie- 
nės ra-porias. Dr. Baltrušaitie- 
nė priklauso Susivienijime prie 
taip vadinamos "socialistiškos' 
frakcijos ir laike pastarųjų 'dviejų 
metų ji mi'kėlė nemažai rugoniy 
liekuriose vietose. Ant jos bu- 

vo mtsisdeundinėjama, kad ji, 
kaip rodosi, <laugiaus -rūpinasi 
socializmu negu SLA. gerove. 
Clevelando kuopa, pavyzdžiui, 
buvo net lormališfką nusiskun- 
dimą anuo syk už tai padavu- 
si organe. 

Seime vice-ptrezidcntė, nepai- 
sydama priimtos formos, pradė- 
jo savo raportą seimui išdavinė- 
ti senovišku mitinginiu !l>udu — 

iš atminties, t. y. žolžiu, nor- 

Susivienijime jau senai yra nu- 

sistovėjusi tokia tvarka, kad vi- 
si raportai, kurie pasilieka SLA. 
oficialokais rekordais, privalo 
buii išduodami raštu. 

Viceprezidentė, ažuot toki 

raportą paduoti, pradėjo pasako- 
ti žodžiu, iš atminties. Tarpe 
kit-ko, ji skundžia SLA. vakly- 
bą, buk ji eikvojant! SLA. 
nigu-s, užmokant už tulą, neži- 
nomu rankraštį. 

Delegatai išklausė Dr. Bal- 
trušaitienės pasakos, bet ją pri- 
imti už rapontą atsisakė, pri- 
mitrodanij vice-prezidentei, kad 

raportai privalo buti priduoti Sei- 
mui ant rašto. Todėl ir šisai 

"raipontas" ta>po Seimo atmestas, 
■kol ji savo raporto nepristatys 
iaštu, ką ji vėliaus ir padairė. 

i 
i SLA. piniginis turtas 

yra $*45 ,000. 

SLA. Sekretoriaus A. B. Stri- 
maičio raportas, kaip paprastai 
Sekretoriaus raportai, buvo il- 
giausis. Po keleto užklausimų 
iš pusės delegatų kaslink išlaidų 
ir pomirtinių išmokėjimo, sekre- 
toriaus raportas tapo priimtas. 

SLA. iždininko Tamo Paukš- 
čio raportas, tarp kit-ko parodė, 
kad SLA. pimiginis turtas spar- 
čiai auga. Grynais pinigais, -pa- 
skolomis ir Suv. Valstijų bond- 
sais Susivienijimas šiuo laiku 

turi $145,000.00, išskiriant SLA. 

nrjtidinamą turtą, kaip tai namą, 

'kuris yra vertas apie $35,000; 
spaustuvė ir kitos rūšies turtas 

privaro Susivienijimo turto 

2Hl einą vertę nelabai toli nuo 

dviejų šimių tūkstančių dolia- 

rių. 
Tokiu budu musų Susivieniji- 

mas, kuris visuomte-t buvo di- 

džiausia lietuvių organizacija, 
dabar jau pradeda jeiti j eilę tik- 

rai didelių šios šalies organiza- 
cijų. 

Kontrolės komisijos raportas, 
kuriame buvo tarp kit-ko nuro- 

b 

(loma i nekuriuos Centralinės 
Valdybos menamus "apsileidi- 
mus", sukClė tarp delegatų gin- 
čus. 

Komisijos rnjx)rtas tapo pri- 
imtas, išskyrus vienok tį ap- 
kaltinimo dalį. kuri bus Seimo 
svarstoma vėliaus, idant duoti 
Kontrolės 'komisijai prog:j savo 

į apkaltinimu teisingumu paremti 
tam tikrais prirodymais, arlia 
Centro Valdybai prirodyti jų 
nepamatingumą. 

L):1/ Kvotėjo ir visų 'kitų ko- 

misijų raportai išklausyta ir pri- 
imta. ; j 

Paroda ir prakalbos. 
Pirmos dienos seimo posė- 

džiam* pasibaigus, vakare, pane 

dėlyj, atsibuvo miesto gatvėmis 
paroda, o pargrįžus iš parodos į 
svetainę atsibuvo prakallx>s. 

Kalbėjo !)r. J. Šliupas, kuris 

papasakojo apie savo patyrimus 
ir prietikius Europoje, iš kur jis 
sugrįžo Amerikon kaip tik prieš 
pat seimą. Dr. Šliupas, papa- 

sakojo ar:e Lietuvą ir vargą 
lietuviu Rusijoj, taip ir Lie- 

tuvoj, rag. Amerikos lietuvius 
užsidėti iš savo liuoso noro re- 

gulnriškais mėnesiniais mokes- 
čiais, 'k»»ais žodžiais, jvesti tarp 
\merikos Lietuvių mezliavą Lie- 
tuvos gelbėjimui. 

Trumpai kal'bėjo ta'pgi K. 

Jurgelionis iš Cliicagos. 

Philadelphia, Pa., birželio 6 
d. — Laike tolimesnių įSeimo 
sesijų apsireiškė, kati "bolševi- 
kiška" seimo dalis, t. y. socia- 
listiški delegatai, 'kurių Išiame 
seime yra mažuma, pradėjo vary- 
ti seime savo agitaciją sulyr nu- 

rodymų, kurie buvo tilpę * j vi 

"organe" "Naujienose" ir sulyg 
nurodymų savo lyderių, kaip 
Jurgelionis ir Baltrušaitienė. 

"Naujienos", 'kaip jau buvo ra- 

šyta, norėtų išmušti iš šitos 
organizacijos tautystę ir tautiš- 
ka. dvasią. Kol Susvienijima? 
palaiko lietuvių tautišką dvasią 
tol socialistai negali tikėtis j: 
aipvaldyti. Todėl sulyg "Nau- 
jienų" nurodinėjimo, jie visų 
pirmiausiai stengiasi išrauti iš 

Susivienijimo lietuvių tautystės 
dvasią ir paversti ji Į paprastą 
bizniavą "insurance" organiza- 
ciją. 

Tą jie vadina ibepartyviškumu, 
išrodlnėdami, 'kad dabar SLA. 
esąs girdi "partyviskas", nes jis 
matai, nenori atsisakyti nuo tau- 

tystės ir remia visokius mus; 

tautai naudingus darbus. 

Nori panaikinti SLA. įtekmę. 
Idant tai atsiekti, tai musų 

"bolševikiški" socL.istai visų 
pirmiausia atkreipė atydą j S,L. 
A. organą, kuris turėdamas ke- 
liolika tūkstančiu skaitytoju, pa- 
daro didele įtekmę mūsų tauti- 
nės kulturos platinime. 

Šiame Seime socialistini dele- 
gatai, kaip susitarę, visi šturmu 
balsuoja už tai, 'kad SLA. or- 

ganas "Tėvynė" eitų tik "žur- 
nalo" formoje. Tuomet mat so- 

cialistams butų lengviaus 'pla- 
tinti ta'rpe narių savo socialis-į 
t ink,'į agitaciją. 

Prie "Tėvynės" eina dar speci- 
fiškas priedas moterims ir vaikams 
—nemažos vertės priedas, neabe- 
jotinai naudingas kulturos dir- 

voje. Socialistai-delegatai urmt 

balsuoja ir už jo panaikinimą 
Kaip toli savo agitacijoj ir po 
draug nacbališkoj drąsoj nu- 

eina, galima matyti jau nors iš 
to, kad vienas jų delegatas sa- 

vo aklybėje d'pįsta moterių prie- 
dą sulyginti su tokiu "Kardu", 
'blevyzguojančiu šlamštu, kurio 
neima rankon net ir padoresnis 
socialistas. Sulyg to delegato 
nuomonės, moterims priedą esą 

galėtų pamainyti "Kardas". 
Pastebėtinas čia taipgi Bal- 

trušaitienės, žinomo socialisto 
Baltrušaičio, ("Dilgėlių" leidė- 

jo), žmonos išsireiškimas. Ji iš- 
sireiškia, kad esą, kuomet ji gau- 
na šitą moterių laikraštį, tai ji 
vis mananti, kati prie to vardo 

"Moterių laikraštis", reik esą 

•pridėti dar ir žodį "Bepročių". 
Kaip ten nebūtų, kokius truku- 
mus jame (nematytum, 'bet pa- 

našus išsireiškimai iš socialistiš- 
kų delegatų -parodo, 'ku'rion įpu- 
sėn pas juos vėjas pučia. 

Nemoka ui pietus — skundas. 
Penktoj seimo sesijoj -kilu la- 

bai nesmagus incidentas. Namu 
gaspadorius padavė seimui nu- 

siskundimą, k ant Philadelphijoj 
dar nesąs panaikintas privatiškas 
turtas, kaip ka<l Rusijoj ir kad 
todėl jam darosi skriauda iš tu, 
kad nektvrie <lelegatai, memoka 
ai suvalgytus pas ji pietus. 

Seimas, žinoma, negalėjo pra- 
leisti pro ausis tokio nusiskundi- 
mo, 'kuris mestų gėdą ant viso 
Seimo. Pradėta nusiskundimą 
tyrinėti. Pasirodė, kad tarpe 
kitų "draugų", paliestų šeminin- 
ko nusiskundimu, yra ir "drau- 
gas" Jurgelionis iš Chicagos, 
"runijusis" ant SLA. prezidento 
urėdo. 

SLA. steigs skyrių Lietuvoje. 
Laike .penktos seimo sesijos 

pradėta svarstyti kuopų įneši- 
mai. Tanp jų yra minėtini šie: 

i. Įnešimas panaikinti eisian- 
tį prie "Tėvynės" moterių ir 

vaikų priedą — atmestas. 
2 Įnešimas leisti "TėVynę" 

žurnalo formoje, vieton dabar- 
tinės savaitinės "Tėvynės" — 

atmesta. 
1 3. Įvesti "Tėvynėje" įvairius 
sikyrius — >po tnlo laiko ginčų 
priimta. 

4. Įnešimas sutverti S. L .A. 

skyrius Lietuvoje, kuomet karei 

pasibaigus tas bus galima pada- 
ryti — priimta. 

5. Įnešimas atskirti Sekretoriatu 
urėdą nuo Administracijos ir iš 

labartinio (Sekretoriaus-Adminis- 
tratoriaus .urėdo padaryti du 

urėdu. Šitą sumanymą įnešimų 
komisija rekomenduoja seimui 
atmesti. 

6. Atsiiado tokiu neišmanėlių, 
kurie neturėdami nei ma/.iausio 
supratimo, arba vedami savo 

bolševikiškų palinkimų, išreiškė 
nuomonę, 'ka^l pinkimas Laisvės 

Bondsų esąs, girdi, eikvojimas 
SIJA. turto. 

Tam klausimui delegatai tuo- 

jaus sulaužė kaulus, ji tuojaus 
atmesdami. 

7. Įnešimų -komisija patart* 
;eimui apsvarstyti ir priimi 
(grečiaus atnaujinti) Prieglau- 
dos Namo klausimą. I'o disku- 
lijų Seimas jį priima, nutarda- 
mas smarkiaus šios Įstaigos įs- 
teigimą varyti. 

Vakare atsibuvo koncertas, bet 
čia įsimaišė dar vienas ne- 

prašytas svečias — lietus. To- 
dėl publikos koncerte atsilankė 
mažai, 

SLA. Nariai-Kareiviai. 

Philadelphia, Pa., birželio 7 d. 
— Viena* iš didžiai svarbiu da- 
bartiniam laike klausimų, kuris 
stoja preš Susivienijimą, — tai 
klausimas SLA. narių, dabar tar- 

naujančių Suv. Valstijų kariume- 

nėj. 
Juk gali pasitaikyti, kad vienu 

sykiu jų gali daug žuti mūšyje. 
'SLA. turi, suprantama, išmokėti 

jų pomirtinės. Jeigu tos po- 
mirtinės yra tūkstantinės, !arba 

<laug žutų su mažesnėmis pomir- 
tinėmis, tai tas gali labai palytė- 
ti SLA. iždą. 

Seimas turėjo išrišti šitą klau- 

simą, kaip apsaugojus ir SLA. ir 

narius, tokiai nelaimei pasitai- 
kius. 'Komisija rekomendavo vie- 

,natinį iš to išėjimą: uždėti ant 

visų SLA. narių asesmentus, t. 

y. extra mokesčius tam tikslui, 
pa'sitarius pirmiaus su kitomis S. 
LjA. komisijoms. Asesmentai 

privalo but uždėti tik tuomet, 

kada tam reikalas pasirodytų. 

Tą patarimą Seimas priėrr.C. 
Kito-.e panašiose organizacijose 
toki extra mokesčiai jau tapo 
įvesti beveik nuo karės pradžios, 
bet SLA. mano, kad tuom laiku 

jis gali apsieiti be to. 

2.— Įnešimas panaikinti prieš- 
seiminę peržiūrėjimo knygų ko- 

misiją — priimta, nes tas dar- 

bas dabar jau iškalno atliekamas 
revizijos komisijos. 

3.—Klausimas: ar gerai padarė 
SLA. valdyba, pirkdama presą 

spaustuvei — užgirta, kad valdy- 
lr: už tai negalima darvti jo- 
kio užmetimo. 

4.—Įnešimas: duoti prie SLA. 

spaustuvės darbą užistarnavu- 

sietus SLA. nariams. Turėta 
mintyje ypatingai senink;! '17amą 
Astramską iš Philadelphijos. Nu- 
tarta: suteikti tokią vietą, jeigu 
jis pareikalautų. 

Mano Padaryti Dovaną 
Mokslo Draugijai. / 

Kun. Jonas Žilinskas, pirmiaus 
buvusis So. l»ostono pa r. klel jo- 

nas ir SLA. grabės narys, turi, 
turbut, didžiausj .ptivatišką kny- 
gyną, kuriame yra daugelis di- 
delės vertės ir retų knygų. Buvo 
kilusi baimė, kad tasai kny- 
gynas kartais nepražūtų, ar "ne- 

pakriktų". Seime pakėlus' tą 
klausimą, nutarta atpirkti nur 

kun. J. Žilinsko, už prieinamą' 
kainą, minėtą knygyną ir padovano- 
ti jį po karės Lietuvių Mokslo 

Draugijai Vilniuje. 

j Lietuvos laisvės jgijimo klau- 
simą Seimas atsiliepė širdingai ir 

^•karštai, nutardamas paaukauti Lie- 
tuvos neprigulmybės išgavimui ga- 
limai didžiausią sumų. 

(ilsėjo kitaijp. Slkait. "Apžval- 
goj". Red.) 

/ J Aštuntą. Seimo sesiją pribu- 
vo profesorius Miller ir laikė 
delegatams prakalbą apie mažųjų 
tautų pasiliuosaviiną. Prakalboje 
ragino visus lietuvius vienytis ir 
dirbti Lietuvos laisvės išgavimui. 
La'bai malonų įspūdi paliko šita 

prakalba ir pridavė lietuviams dar 

daugiau drąsos, kuomet jie ma- 

to, kaip net žvniųs svetimtau- 
čiai, kuriems Lietuva yra visai 

'svetima, užj'auėia jos neprigulmy- 
t>ei ir ragina lietuvius kovoti už 

jos laisvę. 
| (Toliau bus) 

LATVIŲ ORIENTACIJA. 
Latviai gana anksti susrdurė 

su Skandinavais 'vakaruose, o su 

Rusais rytuose. Taip, Danai 
jau siūlė jiems Jori'kščioiiiybę. ta- 

čiaus jų misijos nenusisekė.. 
N'augardo 'kunigaikšti* buvo pa- 
statęs pylj Jurjev, kurią fistai 
suardė; vis gi Latviai nesiliovė 
Husams mokėję donę, ilki neat- 

ėjo Vokiečiai. 
Anais laikais pirkiylbos keliai 

ėjo nuo Visby j Naugardą, ir 
toliaus Rusu ivpėtnis air (kreipia- 
si rytuosna, ir pasiekia l'ersi- 
'.ą ir Arabiją, ar pietnosna iki 

Konstantinopolio. Kaida Kuro- 

poje pasibaigė kryiikelionės j Pa- 
lestiną, minėtasai pitrklybos Ike- 
lias neteko savo svarbos, nėsa 

Venecijai pasidarius pirklybos 
centru ir atrama, toji susirado 
kelią per Alpus j Vokietijos 
uipes, j Hanzos miestus. Bran- 

denburgas ir Painarija 'pakliuvo 
Vokiečiu ciesoriams ir štai Vo- 
kiečiai apsisėdo Yisbyje, o iš 
čion pakeliui j Naugardą pasi- 
taiko vokiečių pirlkliams užkliū- 
ti ir pas Estus ir pas Latvius. 

Po "pirklių ima lankytiesi mi- 
sionieriai; taiip 1180 m. augusti- 
jonti zokonin'kas Meiir.handt ap- 
sibūva \ ichžemėje, o veikiai, 1210 

m., vyskupą? Alber.r-s pastato 
Rygą, ir 'įsteigia kairdininkų zo- 

koną, ktvris 123/ m. susilieja s-u 

Vokiečiu (kryžeiviais P rusuose. 

Sale pirklių ir kunigų šalyje at- 

siranda riceriai, kurie pavergia 
tengymitis gyventojus. Toks pa- 
ergiirns atsibarsi ir šiądien, Ic.ir 

150.000 Vokiečių tebėra viešpa- 
taujančiu gaivalu tarp 2j/j mi- 

lijonu gyventojų; todėlei pas 
tengymius ir išsidirbo separa- 
tizmo linkmės; tautiškai kultu-1 
rinė prieš \ c'kiečius, o tautiniai 
P'Mtiška prieš dabnrl'niu spru- 
dėjus Rusus. 

listai visyi karaliaus V aki e 

maro Scjr laiku stovėjo 10 Da- 
nų Vaklžia (1238 iki 1^6), ir 
Ravelis buvo tai "Dainų pylis". 
O R-usams taipgi nepatitko Vo- 
kiečiu įsigyvenimas ir Alek- 
sandras Nėvskis juos baudė; ta- 

čiaus Vokiečiai Vidžemvje įsi- 
viešpatavo i'r įsisteigė 3 vys'ku- 
dytpijas: Tėrbatas, Rev. ir Ry- 
gos. XIV-tame amžiuje 'Vo- 
kiečiai ištiesia savo ranką ir prie 
Estijos, kur Revelis ir Tėrbata 
buvo taip žymus pinklybos cen- 

trai. kaip I.ubeokas, Štetinas ar 

Danzig. Sudrutinimui savo val- 

džios jie visur stato savo «pvlis. 
XV-tame amžiuje suirutės ir 

,kerštai pakerta Vokiečių spėką, 
o iš šonui tai Rusija, tai Lietu- 

va grumia. Nesudirtutina šalies 
nė reformacija, nešama 'ponijos, 
pirklių, amatninkų iš Vokietijos. 
XVJ-tame amiiuje Ivanas C1 rč^- 

nui'sis be atspirio šalyje žmog- 
ižudžiauja, i»r \'okietijos cieso- 
riai <pagelbos nebeduoda. Tad 

1562 m. Estija pasiduoda Šve- 

dams, Vidžcmis gi Lietuvai; Zo- 
konvas pats pakrinka, ir Kettle- 
ris įtampa Kuršo hercogu po 
Lenku ir Lietuvių vkšvaldyba. 
Vienok, nors zokono šalis par- 
traukė ryšius su savo motina — 

Vokietija, šalies pobūdis pasiliko 
vokiškas kalboje, papročiuose, 
mintyse ir įstatymuose. 

Karalius Steponas ketino Vo- 
kiečius Vi'diemyje išmušti( kaip 
kad dairė Švedų karalius jonas 
III), vienoik po ilgų karių su 

Švedija Vi'džeinis atiteko Šve- 

dams, 1629 m., ir tad Gustavas 

Adolfas atnešė laimės laiką: 
geriaus susiorganizavo -protesto- 
nų bažnyčia, pristeigta nemaža 

mokyklų iir universitetas atsi- 
darė Tėrbaitoje. Kadangi Ka- 
rolio XI redukcijos spaudė vo- 

ikiskąją. poniją, toji palinko įprie 
Rusijos, jeib tik savo galybę 
palaikyti galėtu, ir Patkulis su- 

darė prieš Švediją koaliciją tarp 
Rusijos, Lenkijos ir Danijos. 
"Pusty'k-" liepė caras Seremetje*- 
vui. "Viskas atlikta, nebeliko 
kas "pilstyti!" atsakė nepoil- 
gam generolas. Ir N'yštadto tai- 
koje Estija bei Vidžemis pasto- 
jo Rusijos 'provincijomis, Kuršo 
vokiškoji ponija 1795 m. pati 
pasisiūlė Rusijai. 

Liaudis pasiliko po senovei po 
•ponijos — baronų valdžia., 'lik 
vokiškieji kunigai, atėję iš Ryt- 
prūsių, Saksų ir Pamarių, mo- 

kėsi liaudies kalbą, leido mal- 

daknyges, vertė .bibliją; žodžiu 
sakant, stojo teubarvių pusėje. Ir 

taip pabudo žmonės mokintie- 
si, kad dar šiądien Estijoje, Yid- 
žemyje ir Kurše skaityti moka 
8o'/r, 78%, ir 71%, ikiuomiet Len- 
kijoje ir Rusijoje 30% ir 23'/ ! 

Pastaru šimtu metų Rusu val- 
džios obalsiu taj>o: (rusifikacija! 
Mojo tam priešais bažnyčia, mo- 

kykla ir urėdija YokieCię. Bet 
ir liaudis nekenčia ponu, todėl 
kilo tautinis liaudies rasistiebi- 
mas prieš Vdkiečių kult urą, o 

pramonės darbininkai miestuose 
(Rygoje, Liepojuje, Rėvelyje ir 
1.1.), sujudo prieš 'kapitalistus; 
tengymių gi inteligentiifi pakėlė 
savo balsą prieš politiškąją prie- 
spaudą Rusu bei kulturim; ^lo- 
bą Voikiečių. Šalyje buvo dide- 
lė nerimastis, ir štai atėjo 1905 me- 

tai, kada visuomenėje išsiveržė 
evoliucija. Toji tapo parblo- 

kšta, ir skrajojantieji būriai ar- 

mijc:, vedami baronų, baisiai jgro- 
ibč ir įiudė tengymius sukilusiu* 
Latvius, 

Rusifikacija buvo prasidėjusi 
dar prie caro Ale\andro H ir 
daugelis žmonių tapo privilio- 
ta žemės pažadais į pravoslavi- 
jos kilpas; tačiaus viltims mt j vy- 
kus, vėlaus daugelis atgal virto 
(tai — rekonvertai.) Rusu val- 
džios 'pastangos ėjo didyn, kaip 
didėjo ir liaudies įnprotis. P-rie 
•Aleksandro III (1881—1894;) >r 

general-prokuroro Pobiednoscevo 
rusinančios systemos ramsčiais 
Vidžemyje buvo gubernatorius 
Zinovjev, o Kstijoje Šachovskoj. 
Skundė pastorius, kam jie liaudj 
siundą prieš cerkvę ir slapta pa- 
tarnauja rekonventams. Teisnuto- 
se buvo bylų daugybės, taip 
1887 m. — 34, 1888 m. — 65, 
1891 m. — 101 ! Pastoriai me- 

tami iš vietų ir gujami Rusijon; 
už juos net Europa užsistojo, 
siųsdama carui 'peticijas. 

Baltijoje mokslas buvo pri- 
verstinas. Estai i»r Latviai tu- 

rėjo mokytojų seminarijas. Pas- 
toriai prižiūrėjo mokyklas, o po- 
nija pinigais jas šel'pė. Ret 1885 
m. valdžia mokyklas pastatė po 
npšvietos ministerija. Rusų kal- 

ba tapo mokinimosi kalba sale 
Latvių i«r Estų žemutinėse klia- 
sose, o Rusų urėdnirkai |>ri- 
žiurovais mokytojų. Kilo suiru- 
tė mokyklose. Seminarijos už- 
sidarė, rusiškai nemokanti mo- 

kytojai atstatyti tapo, o jų vie- 
ton menkesni įstatyti. Analfa- 
betai ėmė daugiiirtiesi. Nuo 1887 
n. tiktai Rusu įkalba mokinti 

beleista. Uižsi-darč tad mokyk- 
los, ponijos užlaikomos, ir pa- 
liaus 1889 m. Tėrbatos univer- 
sitetas ipaversta tapo i rusišką 
jstaigą, 'kur ir ce'rlkvelė įrengta 
tapo universiteto name. Pati 
Tėrbata i Jurjevą pavirto. 

Vienok, kada <kilo karė 
tarp Maskolijos ir \"okieti jt 
Latviai pasijuto pakliuvę tarpan 
kūjo ir priekalo. Katras <{i rei- 
kia pasirinkti? Instinktyviai jie 
palinko prie 'Rusijos, kuri ma- 

žiaus kultaiiringa ir apšviesta, 
jiems mažiaus pavojinga išrodė 

artimoje ateityje. Todėl Latviai 
susitaisė savo armiją iš S pul- 
kų, ir kovoje prieš Vokiečius vi- 
suir labai atsižymėjo, guldami 
ant j u kaip levai. 

Todėl ir Latvių orientacija šią- 
dien rusiška: jie nenori skirtiesi 
nuo Rusijos. Kada balandžio 
5 d. 1916 m. kancleiris Reichs- 

tage paskelbė, kad Vokietija 
užimtų Rusijos f autų liuosu 110111 

nebeatiduosianti valdžiai "reak- 
cioninės" Rusijos, tai tarpe kitų 
Rains savo proteste štai ką ra- 

šo : 

"Šitoji ipo '"priedanga išliuo- 
savimo 'paskelbtoji aneksija da- 
lies ar visos Latvijos ireišlkia 
aišku laužymą apsisprendimo 
teisės tautu ir <prieš jj kelia vi- 
sa Latvių tauta — visos "partijos 
l>e išskyrimo — griežčaiusiąjj pro- 
testą... 

"l'aliuosavimas nuo reakcijo- 
nierės Rusijos 'pei* nemažiaivs 

reakcionierę, tik sąmoningesnę ir 

stipriaus organizuotą, savo tau- 

tų gaudimo politiką (I^enkų, 
Danų, Eizas-Lotaringiečių) pa- 

žįstama Prūsiją nevilioja mus, 

Latvių, kurie žinomje, ka-1 tai<p- 
gi Rusijoje rcaikcija randa savo! 

geriausiais organizatoriais vo- 

kiškai-baltiškus 'baironus... 

"Męs Latviai išli losavime ne- 

reikalaujame savo atplėšimo nuo 

Rusijos, o tik laisvo tautinio 

plėtojimosi, remiantis latviška 
kalba ir pobudžiu -kaip tai 
mums galima yra rėmuose po- 
litinės autonomijos visos Lat- 

vijos (Kuršo, ir latviškųjų da- 

liu Yidžemio ir Vitebsko), ru- 

siškos valstybės sąryšyje". 
K ir toUį savystovybes nenorą 

jis stai kaip pamatuoja: "Lat- 

vijai at'plėšimas nuo Rusijos bu- 

tų lygus atjplėšimui nuo jos eko- 

nominių gyvenimo išlygų. Lat- 
vija iš dabair besiplėtojančio įkul- 
turinio ir uktveriško Vorderlan- 
do (pavirstų i agrairinę srytj, ku- 

rią tik Vokietija išnaudotų, o 

prieg tam pakliū tų po botagu j 
vokiškos kolionizacijos ir žemės 
atsavininio. Rusijai gi Latvijos 
atplėšimas ženklintų atkirtinią 
nuo jivrės, e j e u>.troškinimą jos 
savystovaus uiktverinio gyveni- 
mo. O Europai tai butų nuo- 

latiniu karės geismu, nėsą ateiti-i 
niė laisva Rusija nesiduos užslo-1 
pinti". 

Ir daugiaus 'protestų prieš 
Latvijos aneksaciją netrūksta, 
vis 'prisibijant Vokietijos užgai- 
dų. Latvių komitetas Šveicari- 
joje taip pat rašė Fordo san- 

tailkos konferencijai: '"Jūsų pa- 
reiga yra užsistoti, kad Latvija 
nepasidarytų išeiginių punktų 
naujo visasvietinio gaisro, !bet 
'kad ji rengiama hutų, kaipo 
tvirtovė Europos santaitkos. Sa- 
le "protesto 'prieš prūsišką ane- 

ksiją Latvijos, šitoji (pareiga rei- 

kalauja stoti u/, autonomija 
Latvijos rusiškame valstyl>ės sq- 
rišvje". 

Ir tokia Lhtvių orientacija ta 

po mano užtikta Petrograde, ii 

Maskvoje ir 'Rėzektiėje. Het 'ka 

r y * " 

uir\ y* 

Tftt TT<r JUO. L v/o 
and Save the 

for Our S> 

da at4clcidžiaui prieš Latvių akri 
projektą susidėjimo su Lietu- 
viais j vieną Lietuvių-Latvių de- 
mokratinu respubliką, tai pro- 
testu niekur preš tą idėją, gir- 
dėt iki šiol neteko, 

-Kada čion gindime šnekant 
tik apie autonomiją Rusijos ri- 
bose. tai Latvių demokratų par- 
tija nuo karės pradžios savon 

prograinon įdėjo Nepriklauso- 
mingą Latviją, ir su demokratų 
pairtija buvo labai sunku susi- 
šnekėti dėlei naujo politiško 
jiešikojimo: Lietuvių-Latvių res- 

publikos, kuri įsigyventi galėtų 
sulyg Šveicarijos paveizdos. 

Latviai taipgi prisibijo, kad 
jŲ svarbiausias pirklybos 

miestas, nepasiliktų 1x* Hinter- 
lando. Viena, Rygon traukia 
Kuršas ir šiaurinė dalis Kauno 
rėdybos; tai jau tuo ruoštu 
skriaudos Rygai neatsitiktų; o 

antra — nė su Rusija pirkly- 
bos keliai nepairs ateityje. 

Jeigu pasiseks Rusiją atstum- 
ti nuo Baltijos jūrės, tai tas 
dar neženklina, kad Rusija ne- 

teks prieigos ten savo pirklybai. 
Toynbee savo veikale "N'ationa- 
lity and »iie \Yar", 1915 m., 

yra puik:ai išgvildenęs ckla^isn- 
mą prieigos prie jūrių toms tau- 
to, ivs, kurios susiduria su jure, 
arba toli nuo jos gyvena. Anot 
Toynbee, tokios toli nuo jūrės 
gyvenančios tautos, kaip Cechai 
ir kiti, turės tiesą sutartis pa- 
daryti su pajūrinėmis tautomis, 
kad anų pardavimai ar pirkimai 
be muitų eitų ipajųrin j uostus, 
iš 'kur jie laivais gabenami 'bus 
paskirton vieton arba atgal. 
Uostuose gali tos tautos turė-i 
ti ir savo krautuvės ir savo 

žmones, kurie pardavimų ar pir- 
kinių (persiuntimu svetur ar na- 

mon užsiims. Bene tokiu ar 

tolygiu bud u ir Lenkams 'pa- 
vyks — jeig.u. neatgaus Pama- 
rėlių — susirasti pirklybos ke- 
lią ar Vysla, ar geležinkeliais j 
Gedaną (Gdansk). kur įprieigos 
jiems niekas atsakyti juk mo- 

ralės teisės neturi. Jeigu tik 
Rusija norės, Lietuvįų-Latvių 
respublika pirki» ,os kelio neuž- 
kirs nė Dauguvos upe. nė ge- 
ležinkeliais ar Rygon, ar Liepo- 
jun. 

l'.e vargo 'kliūtims .žūstant 
pirklybos susinėsimo reikaluose, 
neliks reikalo Rusijai rengt'resi 
i karę. 'kad tą 'kelią atkariauti 
uuorėtų: greičiaus jai >pikta bus, 
kad čion nebus vietos jos kar5s 
laivynui. Tačia|us jeigu atei- 
tyje Europa mano kariu veng- 
ti, tai nedaug ir karės laivynu 
Rusijai tereikės, ir pasitenkinti 
prisieis vien pirklytos laivynu, 'ku- 
ris tačiaus pavojingu negali* 
buti nė Lietuviu-Latviu respub- 
likai. 

Reikia ^tjoėt'iesi kad Latviu 
orientacija s,iv laiku atsimainys, 
ir kad jie me taip baimingai žiū- 
rės j ateitį, ypačiai, kad jie tu- 
rės jūrės piddyboje progą at* 
sižymėti labiaus negu iki šiolei. 
Linkėtina, 'kad Latvių^demokra- 
tų noras įsteigti neprigulmin^ą 
Latviją pripultų prie širdies vi- 
sti Latvių, įr tuomet jau tnebe- 
liktų kliūčių susidėti su Lietu- 
viais ir 'bendrai įsteigti Lietu- 
vių-Latvių garbingą respubliką. 

| Iš Dr. Šliupo knygos "Lie- 
tu vių-Latvių Respublika] 

REIKALINGAS GERAS ZB- 
ceris spaudos darbŲ statymui. 
Taipgi reikalingas AGENTAS 
ir geras VAIKAS, kuris norėtų 
išmokti spaustuves darbą. 

LIETUVA, 814 W. 33rd St. 



I Mūviu Aukos už Laisvę. 

True tranilatimi filcrt w>rh 'he 
at Chirago, III., on 12th day of June 1918, a* rcquirca b> thc act oi Ociubtr 1917. 

Oticiališkuose Suvienytų Vals- 
tiją surašuose randame sekan- 
čias lietuviškas prava<les tarp 
užmuštų ir sužeistų Amerikos 
kareivių Krancuzijojj: 

O f i c i a 1 i s S ur a š a s bir- 
želio 5 <1. 

William Kelliesh i"; Lancas- 
ter. Pa.—užmušfas trutšyj. 

Martynas Lizdas iš VVa-uke- 
gan. III. -r- užlmu.stas mušyju 

John Zauisza (?) iš Mkl<lle- 
•tovvn, Conn. — .užmuštas mū- 

šy). 
Leitenantas Dr. Adomas P. 

Dambrauskas iš Philadelphia, 
Pa. «— sunkiai sužeistas (Leite- 
nantas Dambrauckas yra skel- 
biamas jau antru kartu: pinnu 
kantų, prieš kelet.ą savaičių, jis 
buvo lengvai sužeistas). 

Juozas Wingels (Vingelis?) iš 
Buffalo, X. V. — smnkiai su- 

žeistas. 
Stasys Kryscysyns (?) 4,iš 

Podulski, Rusijoj" — sunkiai 
sužeistas. 

S u r a š a s b i t ž e 11 o 8 n.: 

Jonas Kovalskis iš Cleveland, 
Ohio—sužeistas sunkiai. 

W. Kuzmenskis iš Gardino, 
Rusija—sunkiai mlžeistas. 

Pranas Krivackis iš Peterson, 
N. J.,--pirmiaus -paskelbtas pra- 
puolusiu, dabar atsirado. 

S uir a § a s birželio 9 d.: 
Antanas Bernaiz iš Decorali, 

Ia.—mirė nuo žaizdų. 
Stasys Kryscysyns iš Podul- 

s^ki, Rusija,—mirė muo žaizdų. 
William Chemnevskis iš Du 

"Bois, Ja.—sunkiai sužeistas. 
Pranas Narauskas iš Derby, 

Conn.—-pražuvęs (turbūt nelais- 

vėj). 
Mikas Senkevičius iš Kastom, 

Pa.—pirmiaus -paslcelbtas užmuš- 
tu, dabar paskelbiamas sunkiai 
sužeistas. 

Šurasas birželio 11 d.: 
Praru.3 Karaliūnas iš Tarna- 

uta, Pa.—tuižmuštas mūšyje. 
H Urbanauskas iš Detroit, 

Mich.—užmuštas mūšyje. 
K » 

_ 

; IS UETUVOS. 
VILNIUC. 

Paskaita. Sekmadieni, kovo 

M <i., šv. Mikalojaus salėje p. 
M. IJiržiška skaitė apie "akme- 
nis, kalnus ir ežerus". Paskai- 
toje apie tat:.i 'prolegentas >pa- 
T?ikė daugybę žmonių padavimų 
-pisakojirnų. Vieni padavimai 
esą suprantami, kiti ne. Įdo- 
miaiMis dalykas, tai kalnų-py- 
likj kilimas. Remiantis lenkų ty- 
rinętpj.u. Krzyvvicku, prelegentas 
nurodė, jog visos lietuvių -pi- 
ly.* buvę statomos įprieš kryžuo- 
J4itJS. Dėlto .pradedant nuo Prū- 

sų sienos, eina trįs pilių lini- 

jos, tarsi tvirtovių fortai. Da- 
bar daug pilių esą išnykusių, 
bet galima esą nors padavimais 
jų vietą sitsekti. Antra kalnų 
rųšis, tai alkakalniai ai<ba auka- 
ka*niai, kurie pagonijos laikais 

buvę aukuirų vietos. 
Pasalk prelegento, Lietuvoje esą 

?,ooo e/erų; tai daugiau, ne- 

gu Suomijoje. Tik Lietuvos e/e- 

rai vieni yra labai dideli, kiti vi- 

sai maži. Pastarieji, laikui 'bė- 

gant, nyksta. Jie dėlei ?avo ma- 

žumo išdžiūsta, arba juos tie- 

siog išdžiovina dabartinė kultū- 
ra. Dėlei ežerų mykimo lietuviai 
turi daugybę padavimų, kurių 
prelegentas gausiai ir paskp.cj. 
Pakaitai pasibaigus, buvo klau- 

tfmų, jog lietuvių padavimai kol 
ka* nėsą ištyrinėti. Dėlto pre- 
legentas kvietė užrašinėti įvai- 
rius žmonių padavimus-pasakoji- 
mus. Fa- 

MUSŲ MOKYKLOS. 
Naujieji Strunaičiai. Švenčio- 

nių apskr. Męs labai džiaugia- 
mės musų klebonų, tatris nenu- 

ilsdamas oarbuojasi Dievo gar- 
bei ir visuomenės gerovei. Štai 
pernai jo rupesniu ir pašalpa 
įsteigta či? mokykla. Dėl to šios 

apielinkės švietimas žymiai paki- 
lo. Mokykla kuopuikiausiai dir- 
ba ir šiądien, turėdama taip tin- 

kamą mokytoją, k'aip p. Švogžlvs. 
Jaunimas, mokytojo išmokytas, 
gražiai pagieda bažnyčioje. Šis 

gie lojimas sujautrina ir inusų 
-ui lenkė j u.siu s lietuvius, 'kurių čia 
visai mažai. Aš. 

Šiauliai. Lietuvių mokyklos 
mokytojams yira čia įsteigti vo- 

kiečių kalbos kursai. Tie kur- 
sai esti tris kartus <per savaitę. 
Mokina kareivis matytojas. 

Vra dar ir suaugusiems vaka- 
riniai kursai. Pamokos čia esti 
3 kartus ,po 2 vai. >per savaitę. 
Mokoma: lietuvių kalbos (V asi- 

liauskienė), sfkaitliavimo ( (Jepu- 
Iyter>. geografijos ir Lietu-vos is- 

torijos (Lenkauskaitė) tr vokie- 

čių kalbos (Haad<). Tuos kur- 
sus lanko arti 30 mergaičių ir 

13 'berniukų. Mat, mergaitėms 
daugiau rupi mokslas, negu ber- 
niukams. 

Suginčiai. (Saldutiškio apskr.) 
Musų bažnytkaimio žmonės nors 

turtingi,, bet mažai teapsišvie 
tę. Čia -perdaug išsiplatinęs 1 -• 

Šimas kortomis. Daugeliui kam 
tarp suįgintiečių išrodo visa 'iie- 

rei'kalingas skaitymas evangeli- 
jos lenkiškai bažnyčioje papras- 
tais šventadieniais. Galima bu- 

tų ir be to apsieiti. Apskritai, 
apie sugintiečius niekur lietuvių 

i laikraščiuose neužtinkame gerų 
žinių. Metas jau sugintiečiam? 
'daugiau šviestis ir stvertis nau- 

\dingo darbo. Sugintietis. 
! 

KrikiaiJta. Melegenų pat*.. 
Švenčionių apskr. Apie ši kam- 
pelį m,usų laikraščiuose dar nie- 
ko nebuvo paminėta. Trumpais 
hr.uožiais noriu -pasakyti, ką pa- 
stebėjau ten atsilankys. \ors 
ir sunkiose aplinkybėse, bet-gi 
p-lių Mar. ir Pr. Maldžiunyčių 

[rupesniu šią žiemą čionai jsteig- 
I ta mišri ir pavyzdinga lietuvii; 
| liaudies mokykla. Tikrai pui- 
•kų ir prakilnų darbą atliko šio 

J dvaro savininkai pp. Maklžiu- 
nai. Šiems metams pavedė at- 

skirą namą mokyklai, davė mal- 
kų 'kurui, užtikrino užlaikymą 
mokytojui ir paaukavo netur 

tingiems mokiniams 200 mar- 

kių. Vasario 10 d 1918 m. bu- 

I vo čia surengtas savybės va- 

karėlis, per kuri buvo čia su- 

vaidinta: "Žilė galvon, velni'a? 
uodegon", "Kvailą supras, aklą 
pažįs" ir pasakytas monologas: 
"Atsilankęs jaunikis." Toliau® 
buvo deklemacijos, dainos, tau- 

iniai žaislai ir Skrajojanti kra- 
*a. Nors mokykla čionai gyvuo- 
ja pirmus metus, tačiaus moki- 
niai mokytojo triusu nemažai 
yra išsilavinę. Mokytoju 'pa- 
kviestas Daukšių lietuvių švie- 
timo dr-jos "Dirva" iždininkas 
o. J. Rimšelis. Ten buvęs. 

Liepojus. Kovo 3 d. jvyko 
Liepojaus Labdarių «draugijo.fc 
susirinkimas. Susirinkiman at- 

vyko narių gana <laug, arti ctvie- 

jų šimtų. Dalyvavo keturiom 
ta"tos: lietuiviai. lenkai, latviai 
tr vokiečiai. Didžiausioji di'i. 
buvo lietuviai. SusirinVi."»«- p»a- 
džioje pirmininkas padavė 1917 
rn. apyskaitą, revizijos komisi- 

jos patvirtintą. Klebone apys- 
kaitoje paminėsiu tiktai dviejų 
tautų didžiausias Labdarių drau- 

gjai aukas. Lietuvį Ikomitetas 

paaukavo 4,000 irarkių. o lenku 

surengtas vakaras davė 90 rub- 
lių. Vaikų prieglaudos pirmi- 
ninkas kun. Bakšys, paminėjo 
gautąsias aukas: 1917 m. Liepo- 
jaus lietuviai surengė tris va- 

karus ir (paaukavo vaikų prie- 
glaudai 6,000 markių. Lietuviu 
komitetas paaukavo 2,000 mar- 

kių. Ir n. aižesnių aukų buvo 
gauta, kurių čia neminėsiu. Apy- 
skaita buvo revizijos komisijos 
patvirtinta. Po to buvo renka- 
ma valdyba slaptai balsuojant. 
Valydybą renkant, nebuvo tvar- 

kos: i|) Nariai nebuvo suskai- 
tyti, 2) kortelės be jokio ženklo. 
3) balsavo kcs tik norėjo. Li- 

ko išrinkti 4 lietuviai ir 4 len- 

kai. Atsitiko taip todėl, «<arl per 

susirinkimą lietuviai nesilafla 
vienybės. Darbininkas. 

Punskas, Suvalkų ausfor. Čia 
rengtasi per Velykas suvaidin- 
ti "Eksproprijatorius" ir naujas 
Paparinės scenos veikalas "Ry- 
tojaus dieną." Be to, dar buvo 
pasakyta eilių ir vietinis choras 
padainavo liaudies ir tautinių 
dainų. V'akaro rengėjai buvo: 
vietinis mokytojr.s J. Balkim^s, 
ir "Žiburio" jaunimas. Tai buvo 

M* •••• ~"v 

antras 1918 m. Punske vakaras. 
H e to, tlar šiomis dienomis ke- 

tinama atgaivinti "Žiburio" sky- 
riaus darbas ir tprie jo į>tci^ti 
ūkio kuopelė, kurios darbas bus 

organizuot apielinkės ūkininkų 
draugijinis gyvenimas. 

Draugmylis. 

1 Vienžindžiai, Joniškėlio apskr. 
Liki Nauju Metų šiam kampe- 
liui arčiausia mokykla buvo net 

už 10 verstų, taip kad daugu- 
mas vaikų turėdavo pasilikti 1)e 
mokslo, ypačiai bežemių vaikai. 
Taigi ir nenuostabu, kad tarpe 
jaunuomenės randasi nemažai 
analfabetų. Tik Gružių klebo- 
no rupesniu ir vietinio šalty- 
šiaus p. JRiumpio, •pastangomis 
buvo valclžios leista nuo Naujų 
Metų atidaryti šiame sodžiuje 
pradinė mokykla. Mokytojauja 
nu. k. Ignas Kaška, lietuvis at- 

keltas iš Vaškų. Nors butas 
i mokyklai labai nepatogus, bet 
nesant geresnio, galima vargti. 
Vaikų tetilpo tik 40. o daugelis 
dėl vietos stokos, turėjo pasilik- 
ti už mokyklos durių. Jie vis: 
beveik k to paties sodžiaus,, ne- 

godžius nemažas: 24 kiemai ir 

išsidalinęs jau j kolionijas. Niuo 
kariumenės žygių sodžius ne- 

daug tenukentėjo. 
Jaunimas taip *pat uoliai stve- 

riasi darbo — šviestis. Ketu 
ris sykius per sąvaitę vakarais 
mokykloje yra daromi susirin- 
kimai. Susirinkę mokinasi skai- 
tyti, rašyti ir skaičiuoti. Mokom r 
Lietuvos istorijos, geografijos 

i prigimties ir 1.1. Jaunimas tur: 
įsitaisęs ir savo knygynėlj. Va- 
saros metu manoma surengti 

šio k i s-tok i s vakarėlis, nes jo šia- 
me kampelyj <lar niekados nėra 

buvę. Prirengiamasis darbas 
jau pradėtas. Beritalio sunus. 

Kuliai, Kretinkos apskr. Ačiu 
Dievui, ir kuliškiai, 'karės par- 
blokšti, pradėjo jau peikėtis 
Užgavo ir juos betekančios sau- 
lutės spindulys, atsikvėpė leng- 
vesniu Lietuvos cinu. /'Beveik 
pusantro mėnesio, kaip gyvuo- 
ja jau liaudies mokykla. Ištroš- 
kusių mokslo per trejus metus 

vaikų išsyk prisirašė 53. 'Mo- 
kytojauja Edvardas Lubis. 

Nors jau kuliškiai pažengė 
žingsniu pirmyn, ibet dar nejsto- 
jo į tikrasias gyvenimo vėžes. 
Dar daug ko trūksta. Jau treti 
metai, kai nebegyvuoja blaivy- 
bės draugija. (Laikraščiuose gir- 
d:m ir šen, ir ten kuriamos jau 
diraugijos, o čia niekas tuo ne- 

sirūpina. Vox. 

Vadžgirys, Raseinių apskr. 
Prieš karę esant čia rusų mo- 

kyklai, "Saulės" mokyklai nela- 
bai tesisekė. Karės metų "Sau- 
lės" mokykloj išpradžios moky- 
tojavo p-lė A. Klebonytė, kaipo i 

At Biednas žmogus yra gavės 
kada proga ar ne? 

ATSAKYK. MIELAS TAUTIETI ANT TO KLAUSIMO PATS. AR TU ESI GAVĘS PROGĄ, KAD TU GALĖTUM TAIP 
GASPADORIAUT, KAIP IR BAGOTAS? 
BET JEIGU TU GAUTUMEI PROGĄ, AR NAUDOTUMEIS 1$ JOS? JEIGU NAUDOSIES, TAI MĘS JUMS DUOSIM 
PROGĄ. 

Sanborn žemės Kompanija reikalauja pusininkų, ir nepriverčia savo 
pusininko, kad jis įneštų didelę suma pinigų. Sanborn žemės Kom- 
panija reikalauja savo pusininko įnešti mažą dalį kapitalo, triūsa 
ir darbą, o męs užstatom kitus likusius pinigus, tai reiškia, kad 
biednas žmogus turi sau pradžią, o paskui ką uždirbi, tai gali mo- 
kėti likusius pinigus po menką dalį mums, ir žemė po kelių metų pasilieka jusų locna. 

i'uk pagamintoji! maisto, pelningiausio užsien inio Amerikoje šią- 

KUPONAS 
GEKMAMI TAMSTOS:— 

Malonėkite prisiųsti man visas informacijas apie jusų ukcs. 
kurtes jųs garsinate. 
Vardas ir pavardė 
Adresas 

Miestas 

į DEPARTMENT O. 

dien, o Sanborn žemes Kompanija padaro lengva būdą dėl žmogaus 
pačiam Įeiti į biznį. 
Mūsų žemės yra prie gražaus miestelio Phelps, kuris randasi ant 
kranto Big Twin Ežero, yra keli dideli fabrikai; norintis čionai gy- 
ventojas gali gauti darbą žiemą ar vasarą, tuo laiku kaip nėra nie- 
ko veikti ant ūkės; šiam miestelyje yra apie tuksiantis gyventoju, 
yra katalikų -bažnyčia. 
A Tęs turime suvirs 30 tūkstančių akrų žemės, taip kad žmogus ga- 
li išsiskirti kokios tik jis nori. Turime žemės dėl ūkininkavimo, gy- 
vuliu auginimo ir dėl vasarnamių. 
Turime ūkių išdirbtų, su namais, su gyvuliais ir visais ūkiškais 

įtaisymais. Parduodame ukes ant lengvų išlygų. 
Dėl tolesnių žinių iškirpkite tą lapeli, kur rašosi KUPONAS, ir pa- 
siųskite pas 

Phelpš, Vilas Co. YViscortsin 
A. J. BACHUNAS, Kolonijos Direktorius. 

privatinė mokytoja. IVieš Ka- 
lėdas gi ši mokykla patapo vai- 

zdžios mokykla. Kaipo mokyto- 
jai darbuojasi joji- K. Simana- 
vičius ir A, Marcinkailč. I'o 
Nauju Metu Simenavičių nukė- 
lė Jurbarkan, o j<> vieton pa- 
statė B. Jutciit. Vaikų mokyklo- 
je yra 170. Jie bemaž visi lie- 
tuviai. J. K. Vinkelukas. 

Matukai, Širvintų apskr. ir 
pafap. Mūsų 'kaimelis nedidelis, 
vos tik to gyventojų teskaito. 
Žmonės čionai šiek tiek apsišvic 
tę. Kaimelyje yra lietuvių mo- 

kykla. kurią lanko ne tik mušu. 

'bet ir gretimų kaimų vaikai. 
Mokytojauja suvalkietis B. 
Ba'rzdaitis. Si mokykla dar nuo 

rusų laikų užsiliko. Kambarys 
gana didelis, švarus kr šviesus. 
Pernai mokytojavo čia viena pa- 
nelė, iš pradžios lenkiškai, bet 
į pabaigą ėmė mokyti lietuviš- 
kai. Taip pat yra mokykla ir 
Leoniškės kaime, kur mokyto- 
tojauja lietuvė suvalkietė. Tik 
labai nesmagu, kad pačiame ap- 
skričio viduryje, t. y. Širvintų 

miestelyje, nėra nė vienos lie- 
tuviu mokyklos. 

Musų brolis. 

Grinkiškis. Nuo gruodžio 17 <1 
1917 m. čia buvo atidaryta liau- 
dies mokykla. Mokinių 'prisi- 
rinku iki 70. Mokytojauja Jo- 
nas Brazauskas. Netrukus bu- 
atidaryti kwsai suaugusiems. 

Nežinomas. 

Baisogala, iKedainių apskr. 
Prie tebemiegančių mūsų tėvy- 
nės kampelių, galima priskaity- 
ti ir Baisogala. Inteligentų spė- 
kos mažos, užtat nežymu čia 
ir tautinės sąmonės plėtojimosi 

Pereitą rudenį buvo atsilankę j 
Vilniaus konferencijos nariai 
kurie gana -plačiai žmonėms nu- 

pasakojo rrmtsų tautos praeitį, 
dabartį ir musų ateities sieki- 
mus. Bet grūdas krito nepri- 
rengton dirvon ir labai m aliai 
Prigijo. Užtat, visokių plepalu 
ir nesąmonių čia tirštai paplitę. 
Tam visam mišiniui priduoda 
dar savo varsai apielinkės nusi- 
gyvenę sulenkėję 'bajorėliai, prie 
kiekvienos įprogos tirštai pur- 
vais apdrėbdami Lietuvos veikė- 
jų darbą. Pr. 

Vadžgirys, Raseinių apskr. 
Pas mus januomenė lig šiol bu- 
vo tamsoka ir nesusipratusi. La- 
ibai mėgo lošti kortomis. Sun- 
ku ji buvo įkalbėti pasiskaity- 
ti laikraštį ar kokią knygutę. 
Bet dabar, klebono rupesniu 
įsteigė čia "Gyvojo ra/.ančiaus" 
draugija, j 'kurią įsirašė arti 50 
bernaičiu i«r 75 mergaičių. Kle- 
bonas įsteigė ir knygyną, iš ku- 
rio draiįvgininkai gauna pasiskai- 
tyti naudingu knygų. Čia moky- 

tujas ir mokytojauja pamoko sck- 

į madieniais draugininkus geogra- 
[ t i jos, istorijos, aritn.eti'kos, dai- 
lia'rašėio ir 1.1. Karklynas. 

Grinkiškis. Nemažas tai mie- 
stelis ant Šušvės kranto. I )au- 

gnma gyventojų miestelio ir jo 
apiel inkiu gyvena turtingai. 
Daugelis kaimu jau išsiskirstę 
j viensėdžius. T'lk, dėja, šia- 
me gana gražiame Lietuvos 
kampelyje nemaža užtiksime 
jsišaknėjusiu blogu ydu, »kaij> tai 
girtuokliavimą ir lošimą korto- 

mis. Šiuo kairės sunkiu metu 

tatai visai peiktina. 
Nežinomas. 

Šešuoliai, Širvintų apskr. Še- 

šuolių klebonas kun. J. Kunigė- 
lis keliamas yra j Nemiunėlit.s 
Per septynerius metus Šešuo- 

lių parapijoje jis daug pasidar- 
bavo švietimui. Dar rusams 

esant, jis laikydavo slaptas lie- 
tuvių mokyklas, k už tai tu 

kartą buvo rusų aidžios bau 
džiamas. 

Užėjus vokiečiams, savo lėšo 
mis 'pirmais metais išlaikė ke- 
turias mokyklas. Jo rupesni r 
šiemet jsteij^ta Šešuoliuose kle- 

bonijos bute <1 vikliasė mokyki, 
ir vakariniai suaugusiems kursai 
gi visoje parapijoje 6 vienkla- 
sės mokyklos. Draugijų "Blai- 

vybės", "Ryto" ir nukentėju 
Lsiems dėl karės šelpti skyria: 
taip pat jo dėka buvo čia įkurti 
fBekle>bonaudamas šešuliu'ost 
kun. Kunigėlis aptaisė bažnyčią I 

perstatė 'kleboniją, aptvėrė 'ka 
pines niuru, ir daug kuo kiti 
yra .pasidarbavęs. 

Kaipo Lietuvių Konferencijo 
narys kun. Kunigėlis ne kart; 

susirinkusiems pas jį žmonėm' 

aiškindavo, kaip jie turi žiūrė 
ti Į Lietuvą, kaip ją suprasti ii 
jos labui darbuotis. 

Apskritai, 'kun. Kunigėliui be- 

sidarbuojant, Šešuolių parapijoje 
apšvietimas čia labai žymiai pa- 
kilo, taip kad dabar jau keletas 

tarnaičių (iš Šešuolių parapijos) 
mokinasi Vilniaus Lietuvių gim- 
nazijoje. šešuolčlis. 

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui 
Tuojau įtrink D-ro Rlchter'io 

PAIN-EXPELLER 
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir lctuv- 

niky numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKARA" 
35c. ir C5«. buteliukui vlaoio uptlekose »rbn 

nWlal nuo 

F. AD. K1CHTER & CO. 
74-80 Wu»hlngton Street, New York, N. * 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

Tel. DroTer 7179 Aptleko TjI. Orover 8448 
Si"6 So Halstsd SI., Clticajo, UI. 

Ką Reikia 
išrasti 

JAIGU norite žinoti, ki> iš- 
mali ir koki išradimai gali 
buti reikalingi, tai rašyk 
reikalaudamas mūsų Lietu- 
viškoje kalboje knygutę p. 
v. "LIETUVIŠKAS IŠRADĖ- 
JAS" kuiiij. kiekvienam iš- 
siunčiame "DYKAI"' ir ji 
Jums parodys k;j. IŠKASTI, 
KA.IP GAUTI PATENTĄ, 
ir KAIP JJ PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN, 

PATENT OFFICES Ine 
25'! Broidvvjyr (LA) New York, N.Y. 

Plione Caiul 5395 

J. G. MEZLAISZKIS 
Generalis 

Konlraktorius ir Namu Siatajas 
2123 W. 23rd ST. C1IICAG0 

BUK ŠOFERIU. 

tą. Niekromet nebuvo toks dide- 
Lalkas yra gauti k:.u tinkamą vie- 
lis šoferių relkalaviraap. k;iip da- 
bar. Męs duosimu užsiėmimu 
kiek vienam pabaigusiam kurnu* 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individiučmis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamislą ir suteiki tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių Ir kitų prietaisij. 
Užtikriname tamlstai kad tuojnus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Pederal Ass'n of Auto 
Engiueers, 1214-16 Jackson Uld 
(Inc.) 

Ant Purdfvjfi 
PUIKI PROGA LIETUVIUI 

POTOGR.AFISTUI. 
Parsiduoda išdirbtas bižnis (Photo- 

grupihio gallery) bu visais pritai- 
kymais, už prieinama prekę. l.ienis 
daromas su Lietuviais, Lenkais ir 
Slavokais bei Huugarais. Dėl pla- 
tesniu žinių kreipkitės pas: 

M. K. Mockevičių 
22 Maryland A /e, Dayton, Ohio. 

Pigiai parsiduoda krautuvė, ku- 
rioj užlaikoma groseris saldainiai ir 
Sodinė Smetona (Ice cream). Gera 
lietuviais apgyventa vieta. 

Priežastis pardavimo — liga. At- 
sišaukite pas, 

Reynalds, 2955 EmeraM Ave. 

Pajieškau savo sesers Yero- 

j nikos Romaniški, po vyru 
montienė. Viduklės .parap., Kau- 
mo gfub. Gyveno 4 metai atgal 
Minersville, Pa. Dabar nežinau 
kur randasi. 

Aasi šauki te adresu: Petronėj 
Lazauskienė 2421 So. Leavitt St. ! 
Chicago, 111. 

Amerikos Lietuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuvis* 

tos kalbų, aritmetikos, kcygvedy* 
blūa, stenografijos, typewritiug, 
pirklybos teisių, Su v. Valst. istori- 
jos, abelnos istorijos, geografijos 
politikinės ekonomijos, pilietystža 
dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki ū po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
S:33 
3106 So. Halsted 8t., Chicago-, Iii; 

Dr. K. Dranoells 
Dentistas 

3261 So. Hafsted Street 
Pb*ne Drover 8082 

Clrcago | 

Mildos 
> 

Teatras j 
3138-42 S. HalstedSt. 1 

Prasideda 7 valandą kai vakarti. < 

Subatomi ir nedžiiomi 2 va1, po pietį*. I 

Žemai 15c | 
Viršui 10c Į 

Čia prirokuojama ir kai\>s mokestis I 
Tai yra puikiausiavieta 

\ praleidimui liuoso laiko | 

TaUpkoa* Y aria (|M 

Dr. P. G- Wiegaer 
Niaiai valandos: nuo I lld 12U ryt* 

Ir nuo 7 Iki 9 vakar* 

3325 S. Halsted Sl Ckicajo, 111. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
69 W. \Yashington Street 

Imsi 1008-1009, T.l. C.itrtl 2579 

3214 S*. Hilittd St„ T-l. Y*rdi 7.71 
• yCHICAGO, ILU*^ % 

"GfinTlI. C:biI 1U 
Tai.: I—I co plit 

. A. L, Yuška 
Gydytojas 

Ir 

Chirurgas 
Oyvenlma*! 

731 W. 18tb St., netoli HalstedSt. 
Oflaaa: 

1900 S. Halsted St., kampas 19tos 
n, — d 

\>R. O. C. H ii INE' 
DENT1STAS 

OFISUS: Kaop. 31 ir So. HalstedSt. 
(Gjien tnas viri JtpiiekosJ. CHICAGO. 



Lietuvos Atstatymo Bendrove 
=.. T=^r-r-:--rrrn=—rz: ■— duodama 5 Šerai j r daugiau. 1917 m, jau 
išmokejome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus Rublius parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu biie 
koks Bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose rubliu kursas. Užsakymus siųskite ir reikalaukite 

* c informac iu sluo adresu: 

LITHUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION. 320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

Naujas Dienraštis Amerikoje. 
Užsitarnavęs 
Laikraštis. 

Per 25 metus su viršum e jo 
kas savaitė laikraštis "Lietuva 
Per visą tą laiką "Lietuva" są- 
žiniškai ir su atsidavimu tarnavo 

■Petuviams Amerikoje ir gynė jų 
reikalus. Todėl ji ir įgijo sau 

vardą vieno ia geriausių lietuviu- 

kų laikraščių. 
Netrukus, — ne vėliaus rugsė- 

jo mėnesio šių metų, — "Lietu- 
va"' žada išeiti kasdieną ir tokiu 
budu galės pasidarbuoti lietuvių 
visuomenės naudai iešis sykius 
daugiau negu iki šiolei darbavosi. 

"Lietuvos" skaitytojai visados 
buvo ir yra užganėdinti laikraš- 
čiu "Lietuva". Nes šitas laik- 
raštis visuomet stengėsi paduoti 
žmonėms žinias teisingas. Jis rū- 

pinosi kelti musų žmonių apšvie- 
tą ir apsaugoti juos nuo išnaudo- 

jimo. 
Imkime, kad ir tok j dalyka, 

kaip išvijimą iš lietuvių spaudos 
apgavikų daktarų apgarsinimų. 
Jeigu šiądien tie apgavikai dau- 

giaus neskuta musų žmonių, tai 

daugiausiai ačiu "uetuvai", nes 

ji pirma išmetė tuos apgavingus 
apgarsinimus ir kovojo patol, pa- 
kol ir kiti lietuvių laikraščiai juos 
prašalino. 
Už ką Rugojo. 

Vienatinis "Lietuvos" skaityto- 
jų rugojimas buvo tas, kad šis 
laikraštis išeina tik ^ ieną sykį j 
savaitę. O žmonės dabar nori ži- 

nių kasdien. Nes dabar tokiais 
laikais gyvename, kad šiądien 

pasaulyje viena diena įvyksta 
daugiau perversmių, negu pir- 
miaus atsitikdavo į keletą metų. 

Karė, revoliucijos, negirdėti 
iki šiolei išradimai, politiškos per- 
mainos — vis tai yra klausimai, 
kuriais visa žmonija kasdien žin- 

geidauja. 
Lietuvos ateitis, lietuviu kova 

už Lietuvos neprigulmvbę, taikos 

konferencija, Lietuvos paliuosa- 
vinias iš-po svetimų tautų jung^ 
— vis tai yra reikalai, kuriais 
kiekvienas lietuvys rūpinasi, ir 

apie kuriuos musų žmonės nwi 
turėti ku 'daugiausiai ir kuogrei- 
čiausiai teisingų žinių. Tik ge- 
ras dienrašti s visa tai g fili žmo- 

gučius suteikti. 

Turime Organizuotis. 
Lietuviai taipgi turi patjs ge- 

rai susiorganizuoti, kad jų visi 
troškimai įvyktų. Turi susiorga- 
nizuoti greitai. Šiais laikais j 
vieną diena lietuviams prisieina 
atlikti daugiaus, negu pirma pri- 
sieidavo i metus. Ir šiame darbe 
vienas dienraštis gali padm-yti 
tiek, kiek sesi sęvcritmiai lcrikr§š- 
eiai į kriK'f) sudėti. 

Męs turime pasivyti kitas tautas 

progrese, nes kitaip ir Lietuvos 

laisvę mums sunku yra iškovoti. 
Ar galima kitas tautas pasivyti, 
kuomet jų progresas lekia automo- 

biliais (dienraščiais), o męs tik 
bričkutėmis (savaitiniais laikraš- 

^čiais) išsikinkę važiuojame? 
Yra tūkstančiai priežasčių, ku- 

rios liepte-liepia mums taisytis 
gerus dienraščius, nes geras dien- 
raštis yra galingiausis ginklas vi- 
same kame. Tą kiekvienas ap- 
šviestesnis žmogus gerai supran- 
ta. Apie tai, todėl daugiaus ne- 

aiškinsim. Paaiškinsim, kaip męs 
norime tą dienraštį įvykdinti. 
.ji. ♦ 

Kodėl Chicagoje? 
Naują dienraštį nutarėme tu- 

rėti Chicagojc todėl, kad čia yra 
daugiausiai lietuvių — apie 75 
tūkstančiai, o apielinkėse kita 
tiek, neskaitant atokesniu kolioni- 

• jų, kurias laikraštis gali pasiekti 
tą pačią dieną. 

Chicaga yra taipgi didžiausis 
,pramonės ir biznio centras — kaip 
amerikoniško, taip ir lietuviško 
biznio. Tas yra labai svarbu, nes 

Chicagoje galima gauti dienraš- 
čiui daugiau apgarsinimų negu 
kur kitur, o apgarsinimai netik pa- 
gelbsti uždengti dienraščio iškai- 

čius, bet ir gerą pelną atneša. 
Teisybė, Chicagoje jau yra du 

lietuvių dienraščiai, bet tas nieko 
negali kenkti. Męs nenorime jų 
kritikuoti, bet męs kasdien girdi- 
me daugelį žmonių kalbant, kad 
iie norėtų kitokio dienraščio negu 
dabartiniai dienraščiai. Permainę 
"Lietuvą" Į dienraštį, męs ir pa- 
sistengsime žmonėms kitokį dien- 
raštį duoti. 

lškaščiai ir Pelnas. 
Dienraščio išleidimui reik daug 

daugiau iškaščių negu savaitiniam. 
Štai kodėl dabartinė savaitine 
"Lietuva" pati viena negali dien* 
raščio išleisti. Reikia daugiau 
pinigų tų iškaščių padengimui. 

Komisija apskaitliavo, kad die- 
ninio laikraščio išleidimas per 
vienus metus atsieina apie $30,000 
(skaitant ant 4000 skaitytojų). 

Tuos iškaščius reikia turėti už- 

tikrintus, t. y. sudėtus iškalno 
nors ant pusės metų, kad paskui 
neprisieitų "bostyti", arba "iš 
džiovos džiūti", kol dienraštis pra- 
dės kaip reikia biznį varyti. 

Komisija taipgi apskaitliavo, 
kad turint 4000 skaitytojų ir už- 
tektinai apgarsinimų, tie visi iš- 
kaščiai apsimoka. Turint gi dau- 
giau skaitytojų ir daugiau apgar- 
sinimų, galima padaryti ir pelno, 
kuris bus padalintas tarp šėrhol- 

derių po tiek, po kiek ant šėro iš- 
puls. 

Reik Surinkti $20.000. 
Kad pradėti dienraštį leisti ir 

kad butų iš ko apmokėti algos dar- 
bininkams, už popierą ir 1.1., reik 
turėt užtikrinta, kaip jau minėjom, 
gatavų pinigų nors ant pusės me- 

tų; reik taipgi didelį presą pirkti, 
be kurio dieninio laikraščio negali- 
ma spausdinti. Todėl ir nutarta, 
kad reikia surinkti mažiausiai 
$20,000 pirma negu pradėti dien- 
raščio leidimą. 

Nekurie gali pasakyti, kad kiti 
dienraščiai pradėjo tik su keliais 
tūkstančiais doliarių. Teisybė. 
Bet kas taip pradeda, tai turi vis- 
k.-j imtis ant skolos, o paskui iš 
tti skolų išbristi negali; darbiniu- t. c O 

kai turi algų laukti, o šėrholderiai 
negali nei sapnuoti apie pelną nuo 

saro įdėtų pinigų. Nes jeigu pel- 
no ir yra, tai iį suėda atniokėji- 
mai skolii ir procentų nuo skolų. 

Męs tokio biznio pradėti nema- 

nome. Męs norim viską titret i 
gryna ir užtikrinta. Tada ir dar- 
bininkams, ir dienraščiui bus ge- 
riaus, ir šėrholderiai gali tikėtis 
dividendų, arba pelno nuo savo 

šėrų. 

Kada Pradės Eiti. 

Dienraštis pradės eiti nuo rug- 
sėjo pradžios, ir visi $20,U00 turi 
Imti sudėti iki tam laikui, — iki 
1 d. rugsėjo, (Septenib.), 1918 m. 

Męs vienok stengiamės visa tą 
sumą surinkti iki 1 d. rugpjučio 
(August), kad po to dar liktų po- 
ra savaičių laiko prisirengimui 
prie dienraščio leidimo: suorgani 
zavimui redakcijos, suradimui 

daugiaus darbininkų, įstatymui di- 
delio preso, užvedimui naujų knv- 
sju ir 1.1. 
o c 

Todėl reik stengtis visą sumą 
turėti gatavą ir sumokėtą ant 1 

d. rugpjučio. Męs taip ir garsi- 
name, taip ir darome. 

Kur Pinigai Laikomi. 
Visi pinigai, kurie dabar įplau- 

kia ant dienraščio išleidimo, yra 
padėti Universal State Banke, 
Chicago, 111. Nei "Lietuva", nei 
niekas kitas negali pajudinti nei 

vieno cento. 
Tas vra padaryta tam, kad žmo- 

nės žinotų, jog j ii pinigai nepra- 
puls, arba nebus kam kitam su- 

naudoti, jeigu kariais nepasisektų' 
iki tam laikui visų pinigų surink- 
ti ir dienraščio išleisti. 

Su banką padaryta sekanti su- 

tartis ant rašto: 
1. Bankas išduoda kiekvienam 

sėrų pirkėjui paliudijimą, arba 

certifikatą, kad jis yra tiek-ir-tick 

pinigu priėmęs nuo to-ir-to už 

liek-ir-tiek dienraščio šėrų. 
2. Jeigu iki 1 d. rugsėjo susi- 

rinks dienraščio išleidimui $20,- 
000, tai bankas išduos pinigus 
dienraščio bendrovei, o pirkėjams 
išsiuntinės šėrų certifikatus. 

3. Jeigu iki 1 d. rugsėjo visu pi- 
nigų nesusirinktų ir dienraštis to- 

dėl neįvyktų, tai Bankas ant kiek- 
vieno pareikalavimo, (sugražinus 
Bankui jo išduotą paliudijimą), 
atmokės visus pinigus tiesiog šėr- 
holderiams. 

Tokiu budtt, kaip matote, nei 
vienas centas negali pražūti ir ga- 
lės buti sunaudotas tik dienraš- 
čiui, o ne kam kitam. 

Pradedant Dienraštį. 
Surinkus pilną sumą $20,000. 

naujieji šėrhoklcriai per savo 

komisiją drauge su dabartiniais 
"Lietuvos" savininkais paims ex- 

pertus, kurie išnaujo apkainuts 
visą "Lietuvos" turtą, kiek jis vra 

vertas, ir su tuo turtu "Liettivr* 
prisidės prie dienraščio bendrovės. 

Visu sėrininkų mitingas taipgi 
nutars, kiek direktorų turi būti 
Dienraščio tfendrovės valdyboj, ir 

jues išrinks. Taipgi tas mitingas 
nutars ir visas kitas taisykles, s«- 

iyg, kunų dienraščio reikalai tu- 

rės buti vedami: nustatys dien- 
raščiui prenumeratos kainą, divi- 
dendu mokėjimą ir 1.1. 

Dienraščio serų kaina yra po 
dešimts doliarių vienas. Ščrų 
galima pirkti kiek kas išgali 

Kaip Jųs Galite Prigeibėti. 
Jus galite daug prigelbėti prie 

dienraščio surengimo sekančiais 
budais: 

1.—Pirkite patįs serus. 

2.—Patarkite savo draugams ir 

pažįstamiems pirkti Šerus. 
d.—Savo draugysčių susirinki- 

muose paaiškinkit apie šitą dien- 

raštį ir paraginkit prisidėti. 
4.—Suorganizuokit savo kolio- 

nijoj būrelį šio dienraščio iėmė- 

jų, lai (.kirbas sparčiau eis. 
5.—Pasiuskit šitų knygelių savo 

pažįstamiems ir patarkit prisidėti 
prie dienraščio su Šerais. 

Kol susiorganizuos dienraštis, 
lai visa organizavimą iki-tam lai- 
kui varo chicagiečių išrinkta ko- 
misija, kuri vadinasi Dienraščio 
Organizavimo Komisijai. 

Jeigu jums kas nors dar neaiš- 
ku butų, tai tolimesnių paaiški 
nimų klauskite, rašydami Dienraš- 
čio Organizavimo Komisijai. 

Pinigus ir laiškus Dienraščio 
įeikaluose adresuokite taip: 

"Liefuia" Daily 
814 YYest 33rd St., 

Chicag-o, II!. 
"Liatuvos" Bendrovė (The Lithuanian 

Publishing Co.) jau yra inkorporuota ant 
520,000.00, sulyg Illinois Valstijos įstaty- 
mu. Dabar pamatinis bendrevčs kapitalas 
yra padidinamas iki $40,000.00. 

DIDŽIAUSIS VAISTAS. 
Išskirti, teisingai pavadinta 

"didžiausi* iš vist: vaistu" už- 
ima svarbiausią rolę daugelyje 
ligų. Liežuvio apvilkimas, ne- 

tekimas alkio, neveikimas vidu- 
rių, nusilpimas. Visas šitas ne- 

įklakliragas -prirodymas reikalauja 
vaisto, 'kuris užlaikys vidurius 
veikime ir «prašali<ns visa pavojų. 

Trinerio Amerikoniškas Kar- 
taus Vyno Eliksiras patarnaus 
šiame reikale su geriausiu u/ga- 
nėdinimu. Jis išvalys žarnų ke- 
lią ir užlaikys jas tvarkoje. At- 
gavir.s virškinimo organus iki 
normalio vėlknio ir sustiprins 
visą systemą. Kaina $1.10 ap- 
ticlkose.—Vasaros vakaciios jau 
čia pat. Trinerio Linimentas 
reiškia prisirengimą. Išsinarini- 
mas, riktelėjimas, strėnų diegi- 
mas ir jvairųs neuralgijos skau- 
smai. skaudus raumenis, nuvar- 

gę kojos ir 1.1, pasirodys, bet 
Trinerio Lvnimontas Jums su- 

teiks greitą pagelbą. Kaina 35 
ir 65 centai aptielkose. Per tera- 
są 45 ir 75 centai.—Josepli Tri- 
ner Company, 1333—1343 So. 
lAslilanū Ave., Chicago, 111. 

Telefonas Drovcr 8448 

DR. A. J. KARALIUS 
Gydo Visokias Ligas. 

Ypatingai Užsisenėjusias 
ir Lytiškas. 

3203 So. Ilalstecl St. 

CHICAGO, ILL. 

Pirkit farmas geriausioj aplinkei 
nrtj Lietuvių, kur trumpam laike ren- 
gia pjauti gyvulius, rūkyt mėsą ir 
siuntinėt j visas valstijas, rašykit į 
bile farmerj. 

M. Jokobka 
J. Martinkus 
M. ValenMus 

I)OX 1*6 Hart, Michigan 

Phone Cicero 252 

DR. A. P. GURSKIS 
... O E N T I 6T ... 

Hours: 9 A. M. to 9. P. M 
Except Bunday 

W47 W. 14-th 5t. Cicero, III. 
Corner 49-th Ave. 

Tfcl. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
J-'etuv'.a gydytojas Ir Chirurgas 
32b9 bo. n«i!stcd 8t, Chlcago, III 

Grdo visokias Ilgus moterly, valkų 
Ir vyrif. Specinll.'kai gydo limpančias, 
utslaenėjusiaa Ir paslaptingos rjrg 
UgM- 

F. P. BRADCHULIS 
...LAVVYER... 
Ustuvls Advokatas 

105 W. Monroe St. Cor. Clark 
*loom 1207 

Telephone Randolph ^598 

Gvv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Pitone Vardu 2390 CHICAGO, ILl 

, Starved Rock State Park 
(Išbadėjusius Uolus Valstijos Parkas) 

VIDURVAKARIŲ STEBUKLlNGASI S GAMTOS KRAŠTAS. 

Atsidarė nuo Gegužes Imos iki Spalio 20tai 
Ištisai Elektrikinis Kelia? 
CO O FiTikietas i ten ir atfl v:s- 

th ui* J K >>'itč!iai tiesiu kc'i_ nr.n 
Chicago Archer A ve. *"i- 

cero Avc. Stoties ar Argo, III. Ch'.oa- 
go ir Joliet Elektriniu Gelcži»nVs,i. 

Specialiai Bariai 
rt n I iki.-tas i ten ir atgal tuo 

I 17% n-riu kH:n liūnams mažiau V** "200 ir $ 1.65 burtams 200 
arba daugiau. 

Elektrikiniu ir Gariniu Keliu 
/I Q Tikietas į ten ir atgal scr> 

(Jtiiitadicniais ir Šventadieniais 
taipgi būriais iš penkių 

ar daugiau žmonių šiokiomis dienomis. 
Sit;j žemį kelionės kainą galima gauti 
vartojant paprastą tikirtą į „lolietą, 111. 
C. & A., A. T. & S. F., ar C. R. 
I. & P. geležinkeliais. 

Rock Island turi paskirtą traukinį iš 
Chicago 7:30 vai. ryto ir 9:30 vai. ry- 
to: iš Knglewoodo 7:13 vai. ryto ir 
9:15 vai. ryto, pasickintį Jolictą, 111. 
8:30 ir 10:00 vai. ryto. 

JolieU) apleidžia 9:05 va!, ryto ir 
10:20 vai. ryto pasiekdamas Starvel 
Rock 11:00 vai. ryto ir 12:20 vai. <l:e- 
io«. 

(irįitant apleidžia Starved Rock S:>'> 
vai, po pietų ir Rock I-land gclcjinkr- 
liu pribūva CliicaKon 9:40 vai. vakare. 

Asmeniniai Vedamos Eks- 

kursijos 
A y| ft (Vi rcčiaclicniais, *cit3'i»iniai« 
W~I»UL'r septintadieA.ais kas sąva<- 

tė nuo Gegužio 15 d. iki 
Rugsėjo 30 d. taipgi šventadieniais ir 

j: speeialo susitaikymo. \ ienos die- 
nos ki-lionf. ifiios valandos Rocke. 

Kreipkitės i t'hicago Travel Bur«au, 
112 \Vest Adams St.t Telcphone Cen- 
irai 3505. 

Archer Avc. Stotis. 
Norėdami nuvažiuoti i Archer Ave. 

Stotj. paimk pietų linkui einantj tratn- 
\aiu State gatve ar Archer Ave.. pa- 
žymėtą "Archer-Cicero," ar persikelt: 
ant ^ito tramvajaus nuo kiekvienos 
perkertamųjų linijų. 

Artesnėms Žinioms Rašyk: 
CHICAGO, OTTAVVA & PEORIA RY. 

JOLIET. ILL., Arba Telefonuok McKinley 2795 

ws. 
WAR SAY1NGS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

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

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

Jus galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų pretorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra Jusu Priedermė! Tiioiui Sučetilysit 
Gyvastis! Tuomi Laimes šią Karę! 

Visiems žingeidu žinoti 

APIE KARE 
Užsisakkite knyga, vardu: 

"VĖLIAVOS AKYVAIZDOJE" 
Nesenai išėjo iš spaudos gar- 

saus francuzu rašėjo Julės Ver- 
ne apysaka, kurioje aprašoma j 
baisiausios ryšies kariškos ma- i 
šinos- Apie vandens vagilių 
atliekamus darbus Kaip jie 
važinėdami savo laive, užpuo- į 
la kitus laivus apvagia juos j 
ir visą turtą vežasi su savim ; 

į namus, kuriuos turi pasista- į 
tę po vandeniu. Kaip jie gy- 
vena tikruose palociuose, pa- į 
statytuose po vandeniu. 

Pradėję skaityti tą knygą, \ 

Jus neisit gult iki neužbaigsite \ 
Mylintieji skaityti, įgykite tą knygą, o Jųs ją perskai- 

tysite daugiau negu vieną kartą. 
Iškirpę kuponą, įdėkite į laišką su .doliariu, ir pasiųs- kite mums šiuo adressu: j 

"Lietuva", 814 W, 33rd St., Chlcap, III, 
"LIETUVA". 

Čia prisiunčiu $ iž ką malonėsite prisiųsti man 1 
"Lietuvos" išleistą knygą; "Vėliavos Akyvaizdoje. 
Vardas Adresas < 

Miestas ' 



VIETINES mm, 

Baisi Nelaimė. Pereitos nedė- 
lios vaikare apie 10 vai. automo- 

biliuje grjžo namo Algminavi- 
čius (lietuvis), duouikepis (prie 
8651 Baltimore Ave., So. dii- 

cago, aplankys So. Englc\vood'e 
ip. Bauikii. Automobiliuje kartu 
važiavo Algminaviciaus mote- 

ris, p. U. Nausiedienė ir du vai- 
dai. 

Ant 76 gatvės ir So. Cliieago 
'Ave. riogsojo, matyt sugedęs, 
vežimas pilnas geležių, išsiskė- 

tusių kaip pasakojama net ke- 

liolika pėdų j visas puses Švie- 
sos prie jo nebuvę, taip 'kad pa- 

tėmyti vežimo patamsyje nebu- 
vo galima ir tokiu budu pro sali 

važiuojantis Algminaviciaus au- 

tomobilius jlėkė j geležis. 
P-as Algiminavičius ir N'ausie- 

dienės vaikas, 41/> mėnesiu am- 

žiaus, likosi užmušti, o N'ausie- 
dienė sunkiai sužeista ir nevež- 
ta Į VVashington Park ligonbutj. 

Užmuštuosius laidos p. J. F. 

Enwieiflcis, graborius nuo Tovvn 
of Lake. R—is. 

Tėva turėtų saugoti savo vai- 

kus. Pereitą pėtoi-yčią Petro 
Viskonto sunus Kazys, 3 metu 

amžiaus, bežaisdamas "alėjoj" 
su ugnini padegė savo drabu- 
žius. Kūdikis baisiai apsidegi- 
no irankas ir kojas ir ant ryto- 
jaus pasimirė. Palaidotas nedė- 

lioję, birželio to d. ant švento 
Kazimiero kapiniu. Visfkontai 
gyveno prie 4612 So. VYood S t. 

Graborium buvo p. J. F. Ku- 
dei'.cis nuo Town of Lake. 

Draugijų atydai. šio ketver- 
go vakare (birželio 13 d.), pa- 

rapijinėj svetainėj ant 18-tos ir 
Union ave. yra šaukiamas svar- 

bus susirinkimas visu Chicagos 
draugysčių, kad aptarus, kaip 
lietuviai turi dalyvauti Ištikimy- 
bės Dienos apvarkščiojime kuri? 
atsifbu's liepos 4 <1. ir kuriame, 
sulyg palkvictimo prez. VVilsouo, 
''alyvaus visos tautos. 

Visos Chicagos lietuviu drau- 

gijos teiksis įprisiusti atstovus ar 

valdyba* j šį ketvergo susirin- 
kimą. 

Tuomlaikinė Komisija. 

Aukauja šerno raštams, (au- 
nu Lietuviu Kliubas, susidariu- 
si* dabar iš buvusio keg-1 Kliu 
bo ir Jauni! Lietuvių Amerikoj j 
Pasilinksminimo Kliubo. pereita- 
me savo susirinkime nutarė pa- 
aukauti iš savo iždo S.*5.00 L 
Šerno raštams, kuriuos leidži; 
Tėvynės Mylėtojų Draugija 
Girdėtis, kad ir kitos Chicagoc- 
draugijos kalbasi apie paaUkavi 
mą šiam didžiai naudingam 
darbui. 

Jauni profesionalai. Birželio 
4 d. mieste, Garrick teatre, atsi- 
buvo dalinimas laipsnių nau- 

jiems daiktarams-dentistams, bai- 
gusiems siuosmtet dentisterijos 
molkslą. Jų tarpe gavo dantistų 
di-pliomus i"* du lietuviu: Alfon- 
sas Lauraitis ir Juozas Raplevi- 
čius. 

Dr. Alfonsas Lauraitis žada 

apsigyventi vakarinėje miesto 

dalyje (West Side), gi Dr. Juo- 
zas Raplevičius grįžta atgal j 
'Pennsylvanijos valstiją, nes iš 
ten Ibuvo atvykęs mokintųsi. 

Nesenai tlžbaigė medicinos 

mokslu p. Jonas Sarpalius. Dr. 

J. Sairpalius žada pastoti j ka- 
ri umenę Ikariškuoju daktaru. 

Jauniems daktarams velijame 
gero? ateities. 

^ tom*' fr 
1 f- *• :-*\T 

Iš Seimo. Pairgrjžo iš &LA. 
Seimo šie chicagiečiai delegatai: 
S. Kvicfckauskas, M. 'Damijonai- 
tienė ir p. Valasevičienė. 

Adv. Bračulis dar pasiliko ry- 
tuose ir pakeliui žada užsukti j 
Detroit'ą. kur atsfbus SLRKA. 
Seimas. K. Jurgelionis muvažia-j 
vęs \Vashingtonan pasirūpinti, \ 
a-r negalima bus "Naujienoms" 
gauti permito, paliuosuojančio 
nuo angliškų vertimų. 

ATSKAITA. 
Wfwt SIcJps Lietuvių draugijų Or- 

ganizacijos SHpimui Lietuvių nuken- 
tiejuslų nuo karčf* 

{plaukimai. 
Pr-te Lietuvos TTkinintaui S17! .18 

T. M. D. 28-ta kp 10i.l6 

Sutaupik $10.00 nuo Drapanų 
$30. Drapanas už $20, 

Ateik ir Užsisakyk DABAR. 
mokėk aukštas prekes už drapanas, 

S dabar yra sunkus karės laikai. 
pirk gatavas drapanas, 

S jos netiks ant jūsų, ir nebus pigiaus. 
IK pas prastus, nepatyrusius siuvėjui, 
S negausi to, ko i iešką i. 

AXO darbas ir pritaikymas gvarantuotas. 
AXO kostuineriai yra pilnai užganėdinti. 
AXO drapanų prekės $20.00 ir augšėiau. 

rSJTikIMK neužganėdinimo .sti pritaikimų gausi pinigus algai. 
S užlaikau visokios rūšies vilnonių malcrijų sandėlį. 
S tunu dirbtuvę įrengtą kogeriausiai modernišką. 
■s esu baigęs siuvinio ir kirpimo geriausias mokyklas. 
š esu praktikavęs prie siuvimo ilgus metus. 
s užlaikau darbininkus kogeriausius expertus. 

A. MAUSNER 
Vyru Drapanų Siuvėjas Lietuvys 

3239 So. Halsted St., Chicago, III. 
TELEPHONE YARDS 4608 

Storas atdaras: nuo S i.š ryto iki 9 vakaro. Nedėldieniais: 
nuo {> išryto iki 12 dieną. 

D. L. K. Algirdo 54.157 
Liet. Pi t. Darb. Pašai. 

Kliuhas 2 !.!?"> 
Lietuvos Vyčiu 24 kj> 21.00 
Lietuvių Br. ir Seserų 

Amer ko j 15.00 
Aušros Vartų, Meterių .... 2'>.0«> 
Aušros Vartų Vyrų 1">.00 
Jaunikaičių Dainos Mylėtojų 11.00 
T). L. K. Keistučio 
Lietuvių Balt., žvaigždės; 

Kliubo 10.00 
Susivieit. L. A. 10S kp 10.00 
Apšvietos Brolių 10.00 

T M D. 28 kp.. SLA. 109 kp. 10.0. 
Nuo Kėni 754.00 
Prakalbų 260.47 

po namus surinkta H2.30 
nousimtis už metus $150.00 4.50 

viso ?1.645?83 
Išmokėjimai. 

Lietuvių Komit. per J. AukSlolĮ 
švodijon gegužio 15 (i 1010 m. $61.5.00 
'Lietuvių Dienoj" 1 d. iapkr. 

101 fi m 500.0H 
Centreliniam Konvtui Rusijoj 312.5' 
Amerikos C'entr. Kom. 1018 m. 82.20 
Tautos Fondui 82.20 
Rankpinigiai už svetainę 20.00 
Spauda, krasos ženkliaiįai, 
raštininkams knygos, •'L'etuvly 
Dienos" aukų rinkėjų priren- 

gima*. !'■'.!)? 

\ ISO ?1G45.82 

Palyginimas: 
(plaukė *lfi4r».8: J 
Išmokėta l(>45.8o 

P. S. .Vest Sidės draugijos pc.si 
darbavo, su rinkdamos kelioliką šim- 
tu doliariu Liotuviams nukentėju- 
siems nuo karės. Dabar likviduoji 
tą fondą dcl keleto priežasčių, tarr 
kurių yra ir ta, kad užėjus visos ša 
lies karei, daugelis darbščių vyri. 
išėjo { kariumenę. Tikimės vienok 
kad reikalui atsitikus, draugijos ir 
vėl neatsisakys pasidarbuoti tauto: 
labui. 

Organizacijos Valdyba ir komisiji. 
knygą revizijos taria VVest.sidf** drau 
gijotns širdingą ačiū už jįj gerą pasi- 
darbavimą. 

V a I d y b 
St. Kriukas. Pirm. 

J. Krūmas, Rast. 
Rapolas Zaura, Ižd. 

K o m i s i j a: 
St. Rokas 
F. Kirsnis 
J. Pauksnis. 

Nuo Redakcijos: šisai ty'est 
ūdiečią pasidarbavimas yra tikrai 
vertas nemažo pagyrimo ir aiškiai pa- 
rodo, kas galima padaryti suvienyto- 
mis spėkomis. 

Strėnų Skaudėjimas 
yra vien simptomas draugaujan- 
tis kitiems nesmagumams. Tatai 
paprastai paeina nuo kokios nors 
inkstų arba pūslės betvarkes ir 
reikalauja greitos priežiūros ir 
gerų gyduolių. Tokiuose atsitiki- 
muose męs patariame vartoti 

Severa's Kidoey and Llver Remedy 
(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų). Pamėgink ją nuo per- 
tankaus arba nuo skausmingo 
išsiilapinimo, arba duokite ją vai- 
kams nuo lovos Slapinimo. Ji su- 
teiks palengvinimą nuo geltligės 
ir skilvis rugštumo ir prašalina 
tinimą kojų. Pilni nurodymai 
randasi prie kiekvienos bonkos. 

Kaituoja 7Z ct. ir $1.25. 
Parsiduoda visur aptiekose. 

W, F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bcnkcriai, bet me!- gvurauttlojunje Tamstai sufe 

dymę 60% ant. Tamatos pinigij, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams lr vaikinams padaromo ant orderio naujus siutus ir ov«i»*. 
kotUB nuo $30.00 iki 550.00 u/ pusę kaipoa. Truputėli nešiotu* u«. $25.00 iki $60.i;u anč orderio darytus siutus ir overkotue parduoda 
me po Sj5.f0 ir brangiau. 

Vonias ir trunutėl} dCvčtas kelines nuo $1.00 ir brangiaus. Vaiky Biutal $2.00 iki 57.50: Skrynios lr valymai. 
S. G O K D O N 

1415 JO'JTH HauSTED STRCET CHICAOO, ILU. 
Storas atdarr.s kasdieną >r vakarais iki 9 vai. Subatomls esti 

atdaras iki 11 vai. vakvf Nedėldieniais—iki ^ vai. vakare. 

DOSVČA1 
Lietuviams! 
JOKŪBAS RASLAVlcE, praktikavęs per 12 metų aptiekose, 

gavęs pilnas tiesas (diplomą.) atidarė savo aptieks} prie 37 gatvės 
ir VVallace gat. (3700 \Vallace St., Chicago). 

Patartina lietuviams su reikalais kreiptis prie jo, nes galima ti- 
kotir. p:is jj geriausio patarimo, .lis turi artimus ryšius su dakta- 
rais (profesoriais). I'er jį galinta gauti examinacijų ligonio už nu- 
žemintu kaing, o biedniems už dykų.. 

Užlaiko visokias gyduoles ir Europėjiškas žoles. 
Per ilgus metus praktikos, patyrė tikras gyduoles nuo sekjiučių ligų: 

NUO NUSILPNĖJIMO SKILVIO IR 
SKAUSMO PO KRUTINĘ. 

NUO SILPNUMO IK GALVOS SVAIGIMO. 
NUO REUMATIZMO. 
NUO KOSULIO. 

Bandykite. — nes gvarantuoja už geras pasekmes vaistų, kad 
ir liga butų seniausia. 

Išdirba ir kitokias gyduoles: nuo spuogų, kraujo vttlymo, nor- 1 
viškumo ir kitokių ligų. \ Vaikams nuo vairinių ligų (suskidlmo vidurių), nuo kobulio ir karščio; taip pat ir dėl vyrų bei moterų. > 

Jokūbas Raslavičia 
3700 8. Wallace St., Chicago, III. : 

Tel. Yards 458 ir 478. J 

Didele Lietuviška Krautuve. 
Užlaikau laikiodžig. žiedus, branzalietus, ir kitus auksinius daiktus, įr vjsas kitas lietuviukas knygas, kaip dvasiškos taip ir svietiškas. Taįpgį yra dįdeljs pą. sirinkimas gramafoni] ir rekordų. fia paminėsiu tik kelįs: 

Columbia Grafanola 
URjciau parodyta ant 
pnveislolfo yra pi- 
Riaitsi prekėje Co- 
lunibios išdrlitij in- 
strumenlu. Turi nin- 
ku ir švcN'i balsi 
ir grajina 10 ir 12 
colinius recordus. 

KAINA $18.00 
Cohtmhia G. a- 

fonola, tokia, 
kaip ant pa- 
veikslo, yra an- 
tra pigiausia 
prekėje. Kaina 

$30.00 

Neturi nusiminti, 
idant nc pli išgirsti balso garsiausių svie- 
to artistų. kadangi 
jie ne at.'ilanko jū- 
sų Kyvenino vietoje. 
Nusipirk jit-4 Gra- 

| anoln i> kurio eali 
isgirsti visų artistų balsus koki; tik no- 

_ aaii r kada nori. Kaini $45.00;;;*;:',^;^'-' »• 

Rekordų yra visokių jvai- 
riaušių lietuviukų, ruskų. 
lenkiškų, aviškų ir t: t: 
Kaina |>o 75c. kiekvienam 
pareikalavus pasiunčiu kata- 
Iiog;j veltui: 

r. mo Lietuva ievyne ftlusų ir tykiai Ncmundis tęka. Ė 2358 Darbininkų Marselietė ir Sukeikime ko.-ą. E 1169 Eina garsas nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė ?350 Naujoji Gadynė. Dainus. 
3624 Kur Upelis Teka. Šienapjūtė. 
3625 Sudiev Lietuva. Miškas Uiia. 
3626 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

Ncttji Rekordai 
E 3796 Eisiu Mamai pasakysiu ir Ccnuučli ne« voliok: 
E 3799 Vilniaus Polka ir Tamsioji Naktis, valsas. E 3796 Kur Vėjau Pučia ir Esu Garsingas Vyras. E 3796 Jau kad aš Augau ir įii* Nedėlėlę 

Norint pinigus galit prisiųst iškalno, arba užmokėti tav<>r:i prjimaut. 

J. F. BUDRIK 
3343 So. Halsted Street Chicago, 111. 

Koncertinu Išdirbyste - 

Pearl Queen Koncertina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Musy krautuvė—viena Iš didžlcuslij Chi.agcje 

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
inafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
siu Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų centų krasą-ženlklį gaus 
kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave., : : Chicago, Iii. : : Telephone Drover 7309 

— — 

Ne vienas svetimtautis yra 
klausės Jusu: 
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Kas Yra Lietuviai I 
Į 

Ar Jųs Galėjote Jam Atsakyti j 
daugeliui lietuvių trūksta anglų kalbos, idant atsakius į tą klausimą. Todėl kiekvienas išmintingas lietuvis turėtų išmokti bent tiek angliškai, kad ga- lėtų kalbėti ir ki'i suprastų io kalbą. 
Geriausias būdas išmokti yra per žodyną, kuriame yra išaiškinta an- 

gliški žodžiai lietuviškoj kalboj. Tą viską jus rasite šiame šaltinyje, "Lietuvos" 
išleistame žodyne. 

ŽODYNAS 

yra vienintelis 

vadovas, sii 

kurio pagelba 

galima labai 

trumpu laiku 

išmokti mgliškai 

kaibčti 

Išmokite iš jo vieną žodį kasdien. Arba. sakysime, du žodžius, kas 
yra visai lengva. Pabaigoj metų turėsite 700 žodžių apyvartai. Jau tada gerai 
suprasite kto kalbą, ir patįs galėsite savo minti išreikšti be jokio keblumo, kad ki- 
tas galėtų suprasti. IR TAI GALITE PADARVU NAMIE. Nereikia nie- 
kur važinėti. Ivnvga aplanko jus, o Jus vakarais semiate iš jos sau reikalingus 
žodžius, išaiškintus savo loenoj kalboj. 

Žodynas yra pilnoj skuroj apdarytas, u kaina liktai $7.00. 
Pusės skuros apdarais tiktai $6.00. 

Už tuos pačius pinigus knyga M'isiuneiania tiesiog j namus. 

"Lietuva", 814 W. 33rd Si„ Gtiicago, ill. 
"LIETUVA". 

Čia prisiutnčiu $ l.ą. malonėkite prisiųsti mm 

"Lietuvos" išleistą ŽODYNĄ. 

Vardas Adresas 
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