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Vokiečiai pereina Marne=at- 
mušti - vel Derelna.= Ameri= 

M 

kotiai duoda teutonams ge- 
rą pirtį.—Talkininkų vadai 
sako: viskas gerai kol=kas. 

Anglai ir Amerikonai išsodinti šiau- 

Bolševikai kovoja su čecho-slovakais. 
j.—truc translation fileii iutli titc postmasterat (Jhicago, III., cn 18th ii.iy of July, 1918, as r«iuired by ihr act of (jctoher ft. 19!T. 

VOKIEČIAI PERSIKELIA PER UPĘ MARNt. 

PARYŽIUS, liepos 16 d.—Vokiečiai persikėlė per upę Mar- 
ne jvairiose vietose išilgai 12 ang. mylių fronto tarp Gland ir 
Moreul-le-Port. Francuzų ir amerikonų kariumenė priešinasi 

► pasiutusiai ir šila pirmyneiga vokiečiams atsiėjo brangiai. Ame- 
rikonai užgriebė daugiaus negu 1,500 belaisvių 

BERLINAS, liepos t6 d— Sulyg vokiečių oficialio praneši- 
mo, vokiečiai nuo pradžios šios ofensyvo paėmt daugiaus negu 
13,000 belaisvių. 

PARYŽIUS, liepos 16 d. Šį vakarą franeuzų karės ofisas 
praneša, kad vokiečių atakai išilgai visą 65 mylių frontą tapo 
atmušti su sunkiais nuostoliais. Didis vokiečių ofensyvas, kaip 
rodosi, eina perniek. 

2—Truc (ranslatioii filnl iwth tlic po tr.ui Icr 
at C'hicajo, (II.. r>n 18th <l«y <>f July, 
1918, as retĮuircd by t!ic act of Octcbcr 6 
191/. 

VOKIEČIAI PEREINA 
MARNE mĘ--AMERIKONAI 

NUVERČIA JUOS ATGAL. 

Paryžius, liepos 15 d. Didisai 
vokiečių ofensy vas, apie kurį 
taip daug kalbėta, kaipo apie 
didžiausį vokiečių smūgį, kuris 
buvo rengiamas talkininkams, 
prasiflčjo šiądien anksti iš ryto. 

Telegramai, ateinanti iš fron- 
to šį vakarę, parodo, kad vo- 

kiečių pastangos nuėjo per nie- 

ką,—'bent iki šiam laikui. 
Vokiečiai laike pirmo savo 

smūgio užėmė daug inažiuai 
fronto laike pirmos dienos, negu 
laike savo pirmesnių ofensyvų. 
Apart to talkininkų kontr-ata- 
kai jau atėmė nuo vokiečių ir 

tą, ką jie buvo laimėj*:. 

Ataka3 ant 65 myliu. 
Atakas tapo pradėtas sykiu 

išilgai frontą (>5 myliu ilgą—nuo 
Chatcau Thierry iki Main de 

Massigcs, kuris yra tarp Reimso 
ir Verduno. 

Talkininkų linija nėra niekur 

perlaužta. Tik nekurtose vieto- 
je ji buvo kiek įlenkta. Ant 
didesnės fronto dalies talkinin- 
kai stipriai laikosi savo senose 

pozicijose. 
Talkininkų armijos atlaikė 

pirmį milžinišką smugj taip ge- 
rai, kad jų vadai šj vakarą lei- 
do pagarsinti pranešimą, jog da- 
lykai išrodo daug geriaus negu 
kada nors. 

Šią valandą negalima paduoti 
žinių apie vokiečių nuostolius, 
neigi apie tai. kiek kariumenės 
kaizeris stūmė šitan ofensyvan 
Bei sulyginimai su pirmesniai-- 
mūšiais gali mums suteikti šiok; 

tokį supratimu. 
Pirmesniuo^e mušiuose vokie- 

čiai vartodavo vienį diviziją ka- 
riumenės ant kiekvienos aiigliš. 
mylios fronto, iš to išvedama, 
kad šiuo sykiu jie vartoja ma- 

giausiai 60 divizijų, kas pada- 
rytu i«rp 700 ir 800 tūkstan- 
čiu kareiviu. 

I 
i 

Amerikonai numuša vokiečius. 
Oficialis karės ofiso praneši- 

mas sj vakarą paskelbė, 'kad ame- 
rikonai buvo pačiam, mūšio ver- 

pete ant fronto tarp Fossoy ir 
; Dormans. 

Čia vokiečiams pasisekė persi- 
kelti per upy Marne keliose \ie- 
tose. Jie susikirto desperatiš- 

| koše imtynėse su amerikonais 
prie Reuilly, Courtiezy ir I'assy. 

Amerikonai netrukus po to 

suorganizavo kontr-ataką ir, nu- 

versdami pirmas vokiečiu lini- 
jas atgal, prispyrė juos prie upės 

! Marne. 
Chicaginio laikraščio T r i i) u 

n e specialis korespondentas te- 

legrafuoja 6 vai. vakar liepos 
15 d.: 

''Nėra vokiečiu skersai Mar- 
ne ties mušu kariumene. Ši 
rytą 10 valandą jų buvo skersai 
upę 15,(x» vyru. Mys pada- 
rėm dideliu nuostolių priešui; 
daugelis vokiečių nuskendo pa- 
kitusioj M'pėj." 

1 Tarp Dormans ir Reimso tal- 
kin:\kų frontas tapo trupu*; 
įlenktas, bet italo-franctiziška 
kariumene laiko frontą i!;riat. 

Į rytus nuo Reimso vokiečių 
.atakas buvo visiškai nepasekmin- 
gas. Oficialis franeuzų prane- 
šir-is sako, kad priešas rėžė i 
nepergalimas pozici'is. Atkar- 
totini jo atakai prie Prunay, 

l Les Marąuises ir apH.inkcse 

Prosnes ir Souain nuėjo .perniek. 
Telegramas nuo fronto pra- 

neša, kad \ okiečių nuostoliai 
\ra baisus. šimtai lavonu 1111- 

plati'kč Mamoje, kuomet talki- 
ninku kulkasvaidžiai pradėjo 
šluoti pontoninius tiltus, kuriais 
vokiečiai mėgino persikelti sker- 
sai 'U^ę Marne. 

V okiečiai dauginus negu niė- 

į.iesį laiko rengėsi prie šito ata- 
:<o. Jų milžiniškos kanuolės, 
.pargabentos nuo laivų, apšaudė 
kdius toli fronto užpaka/lyj, 
idant užkirsti keliu siuntimui pa- 
gel-bos j tas vietas, kurios buvo 
j u atakuojamos. 

J—Tmc tran^lnlion filcd uvlli thc Į>os1 mastei 
:.t Ihicapo, Iii., nu 1 St h tlay of July, 'IK, as icquircd ty thc act of Octobcr t>, 

ANGLAI SU AMERIKONAIS 
ŠIAURĖS RUSIJOJ. 

Londonas, liepos 15d.—Ame- 
rikoniška ir anglų kariumenS 
užėmO visa Murmansko pakraš- 
tį. šiaurinėj Rusijoj, prie Šiau- 
rės Ledinių jūrių. Apie tai pra- 
neša telegramas iš Maskvos per 
Amsterdamą. 

Amcrikoniškai-angliška kariu- 
menė užėmė taipgi Kciu, gele- 
žinkelio stotį ant Baltųjų jūrių 
pakraš'io. Iš čia kariumenė 
pradėjo žengti linkui Toroki. 
Bolševikų valdininkai pasitrau- 
kė j N'irok. 

4--Triic trnnslntįon filcil iwih ihc |K>stm<»siei at ChiiiaRO, III.. o» lrtlli tlay of Jtilv, 191 S, as rcquired hy thc act of Octolicr 6. 
1917. 

BOLŠEVIKAI SAKO: 
"EIKIT LAUKT 

Londonas, liepos 15 d. M. Ci- 
čerin, Rusijos bolševikiškas U'ž- 
rubežio reikalų ministeris, nu- 

siuntė notfj anglų kariunienei, 
išsėdusiai ant Murmansko pa- 
kraščio, reikalaudamas, kad iš- 
sodinta kariumeiv utų tuč- 
tuojaus sugrąžinta a> .11 ant lai-j 
vų. Si ta žinia buk pa inanti iš 
Maskvos, bet yra perduota per 
Amsterdamą. 

S—Truc translali'in fileil iwth thc postniastcr at Chicngo, III., on IKtli day of July, 1918. ai rtquircd by thc -act of Octobcr t>, 19 i 7. 

CECHAI PAĖMĖ KAZANIŲ. 
Amsterd .mas, liepos 15 d. Te- 

legramas iš Maskvos vokiečių 
laikraščiui B e r 1 i 11 c r T a g c b- 
1 a 11 praneša, kad čecho-slova- 
kai užgriebė miestą Kazanių ir 
tokiu budu Įgijo kontrolę visų 
gubernijų, esančių žemiaus Ka- 
zaniaus, upės Volgos paupiu. 

Cecho-slovakai naudojasi Troc- 
kio išleistais mobilizacijos pri- 
sakymais ir rekrutuoja sau, ką 
jie vadina "juoda gvardija", ku- 
ri gelbsti čccho-slovakams. 

Tnie translation filcil i\vth thc postmastcr at Chicago, III.. <>n 181h daj of Jnly, 1918, as rcquired hy the act of October *>, VJ17. 
UEGALI BUT TAIKOS, KOL 
NORIMA SULAUŽYTI KAI- 

ZERIZMĄ—SAKO VON 
HERTLING. 

Londonas, liepos 12 d.—Pe- 
reitą ketvergą Vokietijos reich- 
stage prasidėjo aibclnous diskusi- 
jos kaslink užrubežinės Vokie- 
tijos politikos, kaslink taikos, 
kaslink politikos sulyg Rusijos 
ir 1.1. Diskusijas atidarė pra- 
nešimas Vokietijos 'kanclerio von 

llertlingo, 'kuris laikė kalbą, tarp 
kit-ko atsakydamas ir ant pre- 
zidento W lsono padarytų už- 
reiškimu 4 d. liepos. 

į Sulyg Vokietijos oficialio pra- 
nešimo bevieliniu telegrafu von 

Hertling taip kalbėjo taikos 
klausime: 

"Aš laikausi tos pažiūros, ku- 
1 i buvo išreikšta imperatoriška- 
me atsakyme j popiežiaus P»e- 

jflfdiklu taikos notą. Pacifistiš- 
ka dvasia, kuri ik ėpė aną at- 
sakymą. įkvėpė taipgi ir mane. 
Tuo laiku, vienok, aš pridėjau, 
kad ta dvasia neprivalo duoti 
mušu priešam liuosos rankos nc- 

įpabaigiamam karės .ėdimui, 
j "Bet ko vienok mos susilau- 
kėme? Nors per metus laiko 

negalėjo Luti jokios abejonės 
apie musų norą ištiesti ranką 
prie garbingos taikos, bet nuo 

priešo s t e i t s m a n ų net iki 
paskutinių laikų męs girdėjome 
tiktai kurstančias kalbas. Pre- 
zidentas YVilsonas nori karės 
kol męs nebūsim sunaikinti, o 

ką M r. Balfour, Britanijos už- 
rubežio ministeris, pasa'kė, tai 
tas ištikro turėtų įvaryti piktu- 
mo raudonumą ant kiekvieno vo- 

kiečio veido. 

Sako, negales pakęsti įžeidimo., 

"Męs atjaučiame garbę musų 
tėvynės ir męs negalime leisti, 
idant mus nuolatai ir atvirai 
įžaidinėtų tokiu toudu, o šių įžei- 
dimų užpakalyj stovi noras mus 

sunaikinti. Pakol toks noras 
mtts sunaikinti yra, męs privalo- 
me laikytis, sykiu su musų iš- 
tikima tauta. 

"Aš taipgi esu įsitikinęs,—aš 
žinau,—kad toks pats serioziš- 
kas jausmas yra visur. Pakol 
gyvuoja noras mūsų sunaikinimo, 
patol męs turime 'laikytis, pasi- 
tikėdami musų kariumene, mivsii 

armijos administracija ir mus;: 

puikia tauta, kuri taip stebuk- 
lingai užsilaiko šiais sunkiais 
laikais, nežiūrint didelių .sunke- 
nybių ir nuolatinių pasišventi- 
mų. 

"Mūsų politikos linkmėje nie- 
ko nebus permainyta. Jeigu, 
nežiūrint šitų 'priešingų praneši- 
mų minėtų s t e i t s m a n ų bi- 
le koki rimti, mėginimai, ar iš- 
taisymai kelio lunkui taikos pa- 
sirodytų bile kur, tai tuomet, 
be abejonės, męs neužimtume 
negatyvio (priešingo) atsinešimo 
nuo pat pradžių, b'et męs peržiū- 
rėtume tuo<. rimtai paduotus— 
aš aiškiai sakau, "rimtai"—tuo- 
jaus su skrupuliatiška atyda. 

"Žinoma, neužtenka, kad viens 
ar kitas agentas prieina prie mū- 

sų ir sako: 
"Aš galiu privesti prie taikos 

derybų ten ir tada-" Reikalinga, 
kad nuskirti ir tinkamai savo 

valdžių autorizuoti atstovai iš 
priešų pusės duotų nvums su- 

prasti, jog derybos yra galimos. 
—derybos, kurios tuom laiku, 
suprantama, bus aprubežiuotam 
ratelyj. 

"liet s t c i t s m a n a i kurie 
kalbėjo iki šiam laikui, nepasakė 
nei žodžio apie tokias galimty- 
<bes. Kuomet tokios galimybės 
apsireikš ir kuomet rimti palin- 
kimai linkui taikos pasirodys iš 
anos pusės, tai tuomet męs tuo- 
jaus prie jų prisidėsiem Tai 
yra, męs neatniėsin*e jų, ir męs 
kalbėsime, iš pradžių mažam 
ratelyj. 

Junkeriai jau linksta prie derybų. 
"Aš taipgi galiu jums pasa- 

kyti,—tęsė toliaus kancleris,— 
kad tokia pažiūra yra: 
ne vien tik mano locna pažiūra, į 
bet su ja pilnai sutinka perdė- 
tkiis armijos administracijos. 
Armijos administracijos perdė- 
timis taipgi neveda karės del pa- 
čios tik kares, bet man jis pa- 
sakė, kad kai}) tik rimtas noras 

prie taikos apsireikš iš anos pu- 
sės (iš taltoninkų), tai męs tu- 

rime prie m prisidėti. * * * 

"Kaslink Rytu (Rusijos), tai 
męs stovime ant Lietuviu Bra- 
stos taikos pamato ir męs no- 

rime. kad šita sutartis butų iš- 

pildyta sąžinišku bud u. Toks 
yra Vokietijos imperatoriškos 
administracijos noras ir ja pare- 
mia tame armijos administraci- 
jos perdėtinis. 

Sake, Rusijos valdžia ištikima. 

"Vienok Lietuvių Brastos tai- 
kos išpildymo sunkenybė nėra 
musų pusėje, bet ji yra tarne, 
kad Rusijos dalykų stovis yra 
tlabai inepastovus. Męs esam'e 

palinkę tikėti j dabartinės Rusi- 

jos valdžios lojališkumą ir ypa- 
tingai j lojališkumą rusų val- 
džios atstovo Berline. 

l"Bet męs negalime pilnai pri- 
pažinti, kad dabartinė Rusijos 
valdžia turi tiek galybės, kad iš- 
pildyti visur lojališkus, mums 

padarytus prižadus. Męs visai 
nenorime tverti sunkenybių da- 
bartinei Rusijos valdžiai, <bet 
taip, kaip dabar dalykai stovi, 
ten yra nuolatiniai išsivystymai 
ir begali:r s trinimasi parubežio 
apskrityje. Vienok mūsų prin- 
cipas yra, kad m^s stovime ant 
Lietu ių Brastos pamato ir męs 
išpiklysime šitą taiką lojališkai 
ir lojališkai elgsimės su dabarti- 
nė valdžia. 

"Jie dar yra po slegiančia įtek- 
me baisaus kriminalo Maskvoje. 
Mūsų ambasadoriaus nužudymas 
tenai buvo aktas, laužantis tarp- 
tautiškus jstatymus ir šaukiantis 
į Dangų atniįonijimo. 

"Visi nurodymai eina .prie to, 
kad prie to darbo buvo prigim- 
dyta iš talkininkų pusės, idant 
įtraukti mus j naują karį- su da- 
bartine Rusijos valdžia—t. y. į 
tokį dalykų stovį, kurio mys no- 

rime kuolabjausiai išvengti- Mys 
nenorime naujos karės su Rusi- 
ja. Dabartinė Rusijos valdžia 
nori taikos ir reikalinga yra tai- 
kos ir mys duodame jai mūsų 
•paramą šiame ramiame jos pa- 
linkime ir mieryj. 

"iš kitos vėl pusės yra tei- 
sybė, kad politiški verpetai, la- 
bai įvairių palinkimų, platinasi 
Rusijos imperijoj—judėjimai tu- 
rinti kuoskirtingiausius tikslus, 
neišskiriant monarchisitiško ju- 
dėjimo Konstitucijinių Demok- 
ratų ir įvairių judėjimų social- 
revoliucijonicrių. Mos nestosim 
pusėje nei vieno politiško kontr- 
joidėjimo, bet mys atkreipiame 
atydžią domą ir kelią, 'kuriuom 
Rusija įrasi." 

7—Truc translation filed iwtli thc |>ostmastcr 
nt Cliicagu, III., on 18t h <lay of July, IU8. as requircd by thc act oi Octcber 6 
1917. 

RUSIŠKOS "RAMYBĖS" 
ROJUJE. 

Londonas, liepos 12 d.—Bolše- 
viku pranešimas, gautas čia vakar 
sako, kad bolševikai pradėjo ofen 
syvą prieš čecbo-slovakišką ar- 

miją Volgos apskr. ir 'bolševikai 
esą laimėjo "dideli pasisekimą," 
kaip apie tai sako oficialis bolše- 
vikų pranešimas, gautas vakar 
bevieliniu telegrafu- iš Maskvos. 
Cecbo-slovakų kariumenė Sibirijoj, 
taip pranešama, taij)gi traukiasi 
atgal prieš bolševikų kontr-ofen- 
syvą. 

Bolševiku kariško kamisarijato 
oficialis pranešimas skamba se- 

kančiai (Įdomiai išrodo naujas 
pavadinimas "čecho-slovakų fron- 
to"^ : 

"Liepos 9 d. cecho -slo- 
v a k ų frontas. Po prisiren- 
gimo prie ofensyvo musų ka- 
riumenė įgyjo didelį laimėjimą. 
Beveik be nuostolių męs pa- 
ėmėm Syzran miestą (70 my- 
liu j pietus nuo Simbirsko) ir 
Bogulma (130 mylių j šiaur- 
vakarius nuo l'fA). Cecbo-slo- 
vakai ir Raitoji gvardija pabė- 
go betvarkėj Samaros linkui. 
Męs artinamės prie Stavropo- 
lio prieš-Kaukazyje, prie Jaro- 
slavlio (160 mylių i šiaur-ry- 
čius nuo Maskvos) ir prie Ry- 
binsko (52 mylios j šiaur-v'aka- 
rius nuo Jaroslavlio). 

"Rytinis sektorius: 
Cecho-skyvakai, užėmę Čecha- 
drinską, dabar traukiasi atgal 
prieš o f en siyvą sovietų kariunve- 
nės. ; 

"Musų vyriausis vadas ant 
Uralo-Sibiriško fronto, Rižin, 
praneša, kad čecho-slovakų ka- 
riumenė po vadovyste rusiškų 
aficerių papildė daug žiauru- 
mų su Vakarinio Sibirijos ge- 
ležinkelio tarnautojais." 

(T^sa ant 2-ro pusi.) 

Dienraščio Reikaluose. 

SUVIRŠUM TŪKSTANTINĖ 
PER SAVAITĘ. 

JJt~i inant i dienai rugpju- 
čio, kuonjet ikimasi užgriebti 
lienraščio tvirtovę, sukruto mū- 

sų tautinė armija veikti. Jei- 
gu iki šiolei tik silpnesni, ar I 
stipresni patruliai aplink či•:; 1 

nėjo, tai dabar \i-;t anniiji u, 

likr.-į šturmą pradC-jo. 
Ši savaitė (!■■■' pasek- 

mes: dienraščio ~'h< p;\*nta dau- 

giau negu už ttt!:<t::n:^ doliari 11.Į 

LęnkiynCs. 
Pittsbnr* >■- i Oriyt m, Ohio, 

šią sav. 'i -.ir ic ; '.i. s lenk- 
tynes. kad be\ k g.-. ; -galvon 
eina ir nežinia, kuris l.r pirmą 
prizą laimės. Podraug ir din 
nauji augšti "tūzai" pasirodė, 
kurie žada nebile rekordą sau 

pasidaryti. Iki šiol augšėiausiai 
stovintis "tūzas" Žemantauskas 
iš \Vaterburio, Conn., turės pu- 
sėtinai paprakaituoti, nes day- 
toniškis ir pittsburginis "tu.:ai" 
tik delnus trina, idant "bužui" 
Žemantauskui .pirmininkystės 
vainiką nuo galvos nuskalpuoti 
(nulupti indijonišku budu). 

Vienas naujų "tuzų" yra p. 
T. įSkaėkauskas iš Davton, O., 
kuris raportuoja, kad Daytone 
jie turi sumobilizavę dienraščiui 
pulką iš 22 šėrų ir "dar daug 
yra pasižadėjusių." 

"Matote, Tamista,—rašo p-as 
Skačkauskas,—męs norime atim- 
ti garbės vėliavą iš Clevelando." 
Clevclandas iki šiolei, apart Cht- 
cagos, laiko pirminybės v? tą, 
iies iš ten puakiutiniu s\ 'J u ra- 

portuota apie 60 šėrn. Iš to ga- 
lite suprasti, kokią ambiciją tu- 
ri Daytonas. 

* ♦ 

Pittsburgas Šturmu Eitia. 
Bet ne tik su CleveU:i<' ir 

\Vaterburiu Daytonas turi.- !ni- 

tynes. štai iš kito šon i.;o 

jam dar vienas prieš I !it- 
sburgas. 

Pittsburginiu 't1./u" \:i p. 
J. Vir'' 1 Jis r r! l-.uvia $240. 
už 24 pilnai ipmokė- 
tus ir d nkis šėrus turi da- 
linai 1: k mokėtus. Tas jam 
dn< J rdą 29 Šerų, neskai- 
tai"! !•.>. kad "dar turim anie 
pu?. Lt. ino pasižadėjusių",— 
kaip o p. Virbickas. Taigi 
rekordas nebile koks!.... 

* * 

So. Omaha žada pusę šimtinės. 
Iš So. Omaha ir Sioux City. 

j vakarus nuo Chieagos, >eu;i 
nebuvo nieko gir ';, t i, bet te nai 

vyrai sau patyioms mazgelius 
mazga ir pasirodo k::<l iki 50 
šėrų žada įvaryti. Iki šiolei jų 
kreditui išpu !;i ^7 serai. 

Mcrgina-ėampjonas. 
Kili .'-m ogus nė nedali 

tikėtis, k ii i p. anot patarlės, tau 

sniego kainas ant g.i vos neti- 
kėtai nukris. 

Tokį šposą iškirto p-lė Anto- 
nia Giraičiutė iš Liattle Crcek, 
Mieli. Pasiskaitykit jos laiške- 
lį, kurj ji mums prisiuntė. Štai 
jisi: 

"Gerbiama "Lietuvos" Redak- 
cija:—Šiuomi (užsisakau sau 10 

šėrų "Lietuvos" dienraščiui. 
Dabar įdedu $20.00, o likusius 
netrukus prisiusiu. O daibar 
pora žodžiu mūsų berneliams- 
dobilėliams ir margaitėms leli- 
jėlėms. 

"Lietuviai ir lietuvaitės! Tė- 
vynėje nevalia mums buvo skai- 
tyti ir šviestis, bet šioj laisvoj 
šalyj galime viską padaryti— 
tik nebūkim "sliakeriais", nesi- 
šalinkim nuo šito darbo. Kas 
pažino "Lietuvą" iki šiolei, tai 
žino, kad ir jos naujas dien- 

rastis bus geras ir turės didelę 
dirvą. 

'"Dienraštis yra galingiausis 
ginklas apšvietos platinimui, o 

be apšvietos m į-s, -lietuviai, nei 
sau gerovės negalėsime pagerin- 
ti, nei savo tėvynei laisvės iš- 
kovoti. Stai kodėl dienraštis 

ra didelis idėjinis darbas, kurį 
okvienas tikras lietuvis pri- 

valo remti. 
"Visi mušu veikėjai, kurie 

imate mažiaus negu po 10 šery, 
tai turėtumete beveik gėdytis. 
Gerus raštus skaitydami Ameri- 
koje, ir Lietuvon sugrįžę busi- 
me ten savo tėvynei naudinge- 
sni, nes kaip patarlė sako: "už 
vieną mokytą dešimts nemokytų 
duoda—ir tai dar neimu.'' "Ve- 
lydama kuogeriausio pasisekimo 
naujam dienraščiui, pasilieku 

Su pagarba, 
Antonia Giraičiutė. 

P-lė Giaričiutė iki šiolei laiko 
augščiausj rekordą tarp musų 
merginų ir yra pati sau "tūzas'' 
—vienatinis tūzas gražiosios ly- 
ties. Ir vargiai kas iš mergi- 
nų jai galės prisilygint!, arba ją 
"subytyti". 

* * 

Pataisa. 

Pirmesnį mūsų pasakymą apie 
p. J. Virbicką turime truputį 
paaiškinti. Tasai "tūzo" titulas 
priklauso ne jam vienam, bet 
sykiu visam pittsburgiečių šta- 
bui, kuris išsirinko iš savo tar- 

po p. Yirbickį štabo perdėtiniu 
už jo nuopelnus, nes p. Vir- 
bickis "per kelis metus darbuo- 
jasi tarp "lietuvių kaipo teisin- 
gas ir doras žmogus", kaip apie 
tai mums pats štabas ir paliu- 
dija. Prie šio Štabo gi priklau- 
so šie strategai: Jonas Kazlau-' 
skas, Kazimieras Caras, K. Va- 
rašius, Alex. Vainorius, j. Vik- 
toravičius ir Povylas Polikevi- 
čius. 

Jie visi susirinkę Lietuvių L. 
M. D. knygyne, nustatė plianus 
ir tužvc lė tokią pasekmingą 
kampaniją, kuri tokias .puikias 
pasekmes jau duoda, kaip apie 
tai augšėiau paminėta. 

Prie šios progos galima pažy- 
mėti ir Pitts-burgo armijos 9u- 

rašą. 
Dienraščio šėrus pasiėmė se- 

kančiai : 

Po F1 e n k i s Šėrus: 
Jonas Kazlauskas $^0.00 
V.ig. Pricg. Liet. A. 4 kp. 50.00 

Juozas Paleckis 50.00 

Po du Š ė r u: 

Juozas 'Virbickis $20.00 
Povylas Pallikevičiius .... 20.00 

Pranas Pikšris 20.00 

Po v i c 11 ;į š ė r ą : 

Kazys Caras $10.00 
Juozas Viktoravičius .... 10.00 

Ale). Vainorius 10.00 

Petras Kuozis 10.00 

St. Raudonis 10.00 

Kar. Varašius 10.00 

Jon. Balčaitis 10.00 

J011. Zaranckis 10.00 

Viso $290.00 
Taigi ipamėginkit tokią armiją 
sumušti. 

* * 

XYZ (pravardės nei negarsin- 
kit) paėmė vieną šėrą $10.00. 

* * 

Laukia linksmos valandos. 
P-as A. Bundonis iš Depriet, 

N'. Y. rašo: "Siunčiu jums dar 
už 3 "rus $30.00 ir laukiu tos 
linksmos valandos, kuomet pasi- 
rodys naujas dienraštis." 

P-as Bundonis turėjo jau vie- 
ną šėrą iš pirmiaus, bet mano, 
kad juo smarkiau suremsim, juo 
greičiaus darbą ^padarysim. 



• 1 ' , 
l'-as Juozas Ivaškus iš Can- 

ton, Mass., rašo; "Neturiu lai- 
ko nei laiško parašyti. .Nusi- 
tveriau štai popiergalį, bile duo- 
ti jums žinoti, jog ir aš esui 
su jumis, noriu naujo di raš- 
cio." Užsirašė vieną šerą. 

.* * 

P-ai A. Kaunas ir A. Šlaki- 
kas, gyvenantieji miškuose to- 
limos VVashingtouo valstijos, 
sako, kacl jiedu moka ne tik 
Amerikos dirvą «alyti iš kel- 
mu, bet pasiryžo taipgi ir da- 
gius rauti i* lietuviško gyveni- 
mo su pagelba naujo dienraščio, 
jiedu pasiėmė ii šėrų per abu- 
du. 

* * 

Kiti narsuoliai-liuosnoriai, pa- 
stojusie didelėu ir garbingon nau- 

jo dienraščio armijon, yra iie: 
A. Valus iš Lodd, III. i šerą 
Juozas Brueas iš Kockford, 

111 2 šerii.j 
y. Brazauskas, pirmas "Ko- 

liumbas" iš Baltimore, 
Md i šėrą 

Jonas Visgaitis, senas "Lietu- 
vos" skaitytojas, turį vieną sunų 
besirengiantį pakovoti už pa- 
saulio laisvę po Dėdės Samo va- 

dovyste. "O męs, seniai—sako 
p. Visgaitis, turitnc prisidėti 
prie kovos už apšvietą. Tai atė- 
jp.u atnaujinti savo prenumeratą 
ir podraug pasiimti nors vieną 
serą dienraščio, ba "Lietuva" 
man visados patikdavo." 

* * 

Plyta po plytos—stibudavojo 
milžiniškas Egipto piramidas. 
Seras po šėro—su'budavosit dide- 
lį lietuvių dienraštį. Xeškit sa- 

vo plytą. 
* * 

Kareivis prisideda su penkine. 
Stasys Drangelis jau nuo ke- 

lių mėnesių tarnauja Dedei Ša- 
mui Rockfordc. Aną dien. at- 

silankys Chicagoje, užėjo ir sa- 

ve draugų "Lietuvos" ofise at- 

lankyti. "Matau, sako, ka>' dien- 
raščio armija auga, bet jau lai- 
kas .pradėti tikrą bombardavimą. 
Jeigu manęs nebūtų dienraščio 
armijoj, tai jaustau-si sliakeriu. 
Nebuvau aš Dėdei Šamui slia- 
keriu, •nebusiu ir dienraščiui..-." 

Ir pasiėmjė p. S. Draugelis* 
čielą penkinę serų. Nemažas 

..būrys kareivių yra naujo dien- 
.. raščio šerini inkais, bet p. Dran- 

gelis, berods, laiko augščiausį 
r tarp jų rekordą. 

+ * 

Iki šiolei turėjei progą "Lie- 
tuvį" tik skaityti. Dabar turi 
progą buti vienu iš "Lietuvos" 
dienraščio leidėju. Imk bent 
Meuą dienraščio š rą fcuojaus. 

''Kainuoja tik 5*10.00. 
»» * * 

Augliau Ir augšČiau. 
Pm-iuim n.mieryj buvo pa- 

.-skalbta, kad "tūzas" J. Žeman- 
uuskas iš YYaterbury, Conn., nu- 

šovė 26 Šerus. Dabar gauname 
žinią, kad jau pervarė per 30 
ir artinasi prie 40. Mano pasi- 

• lai'kyti sau aukščiausio "tūzo" 
;vardą. 

* * 

Paskutinė "Sudna" diena, 1 d. 

rugpjučio, jau artinasi. Tuomet 
turėsime išduoti atskaitą iš savo 

darbų ir pamatysim, ar męs nu- 

veikėm darbą, ar ne. Skubiti- 
kim, nelaukim! Jau tik dvi są- 
vaitės pasiliko iki tam laikui. 
Ar priplauksitn prie tikslo? 

S5 

U. S. Food Artrntntatratinn. 
Br'er Tater aln't skeerin' up a 

Khes' wcn ho say we alla mus' eat 
less wheat en less meat en savo all 
de fat en suųar we kin. Wo has Jlst 
got ter fe«<l dat bi ? army er flghtin' 
uojer boy*. en we kin do hit by eatin' 
rlght amart mo' taters en garden sas3 
en eatin' mo* fiah en jramo 'utid er 
pork and bcef. Ef we alla don't 
Kin ter feorl dem "(Ajerą rlęht now 
■we'll be feedin' soniebody 'fo' long 
en it woQ't b© us. n * 

jlaS Cžjj'i' 

KARĖS ŽINIOS. 
(Tgsa nuo 1-mo pusi.) I 

Bolševiku komandierius 
nusižudo. 

Gen. Muraviev°s. kamandierius 
[bolševikų kariumenių, veikiančių 
prieš čecho-slovakus, pats save 

nusižudė, kaip apie tai praneša 
oficialis rusu l)evclinis telegramas. 
Telegramas, kuriame bolševikai 
vadina Muravievą išdaviku, skam- 
ba sekančiai. 

"Jis išleido falšyvą paliepimą 
savo kariutnenei ir mėgino nu- 

kreipti ofensyvą prieš sovietų 
valdžią Rusijoj. Jis paliepė sa- 
vo kariutnenei eiti ant Maskvos 
ir tuo pačiu laiku užatakatfo 
Simbirsko miestą, Ylolgos aj>- 
skrityje. Sovieto kariumenė vie- 
nok atsisakė klausyti jo prisaky- 
mu ir pasiliko ištikima sovieto 
valdžiai. Pamatęs, kad kariu- 
menė neseks jo revoliucijos iš- 

I davystės, išdavikas Muraviev 
užsišovė." 
Cieii. Muraviev dar prie caro 

buvo Petrogrado policijos inspek- 
torium ir turėjo tuomet pulkininko 
raugą. Revoliucijai kilus, jis per- 
ėjo bolševikų pusėn ir vadovavo 
jų kariumene, kuri sumušė gen. 
Karnilov.-į, kuomet pastarasis buvo 
i5-koj ang. Jrtyilių nuo Petrogra- 
do. Nuo to laiko jis nuolatai brno 

tarnystėje bolševikų, kurie dabar 
apskundžia jį, kad jis juos išdavęs. 
Cechai užėmė Vakarinę Siberiją. 

Beveik visa • vakarinė Siberiją 
į y ra cecho-slovaku kontrolėje, k'aip 
• apie tai praneša Reuterio teleg- 
ramas iš Pekino, išsiųsas liepos 
io d. Telegrame sakoma, kad bol- 
ševikai tapo nuversti visam ap- 

skrityj nuo Tobolsko net iki Se- 
mipalatinsko, kuris yra 750 angl. 
mylių atstu nuo Tol>olsko ir arti 
C hitiu rubežiaus. 

Trans-Sibiriškas geležinkelis yra 
čecho-slovakų kontrolėj, pradedant 
nuo Čeliabinsko, kuris yra Uralo 
kalnuose, net iki Krasnojarskui. 
kuris yra 1,300 atigl. mylių Į ry- 
tus nuo Čeliabinsko. 

Pranešimas taipgi patvirtina pir- 
mesnę žinią, kad bolševikai Ir- 

kutske tapo čecho-slovakų sumuš- 
ti. 

Apie caruko nužudymą. 
švediški laikraščiai talpina pra- 

nešimą tulo švedo, kuris tik-kq 
sugrįžo iš M'askvos, apie tai, kad 

Aleksejus Romanovas, caro šu- 

tuitapo užmuštas bombos, kuri? 

į ji metė bolševikiškas kareivis. 

Sitį žinią pakartoja E xt h a g e 

T e I e g r a p h telegramas iš Ko- 

penhageno. 
f Pastaraisiais laibais buvo daug 

garnių apie mirtį buvusio caruko, 
bet nei civnas iš šių gandu nebuvo 

patvirtintas iš autoritetiškų šalti- 

nių. Vėliausis gandas apie buvusi 

caruką buvo tilpęs vokiškuose laik- 
raščiuose pabaigoje birželio mėne- 

sio. Sulyg šito gando, ex-carukas 
buvo tuomet likęs Tobolske, S i be- 

ri joj, nes delei savo ligos jisai 
negalėjęs vykti į Ekaterinburgą. 
kur buvusiojo caro šeimyna tapo 
bolševikų perkelta). 

8—Trnr translation filcil ivvtli fhe poMmastcr 
tt Chicago. III., on I8th <lay of July. 
1918, a* rrquii d by the act of O" it ier 6 
1917. 

RUSŲ ADMIROLAS PRAŠO 

TALKININKŲ PAGELBOS. 

Londonas, liepos 12 d.—laik- 
raščio Daily M a i 1 korespon- 
detitas iš Haribino, Mandžiurijoj, 
prisiuntė sekantį telegramą, pažy- 
mėtą liepos 1 d.: 

"Admirolas Kolcak, buvusis pir- 
miau* vyriausiu vadu rusiško lai- 

vyno Baltiko jūrėse, o vėliaus va- 

du Juodųjų jūrių laivyno, dabar 

gyvena Harbine, speciališk'amc va- 

g<ne ant stoties. Mudu turėjova 
žengeidų pasikalbėjimą. I^aike šite 

pasikalbėjimo adm, Kolčak pasakė 
sekančiai: 

"Sausio mėnesyj, |xj bolševi- 

kų c o u p d'ctat (ištark: 
k i 11 d' e t a, kas iš franeuziško 
reiškia "perversanę"), aš bu- 

vau Tokio mieste ir g'avau te- 

legramą iš Rusų ministerio iš 

F'ckino, kuriame mane prašyta 
važiuoti j Mandžitiriją ir pa- 

gelsti suorganizuoti tenai ru- 

r.išką kariumenę; ir štai aš esu 

Harbine, kur aš priėmiau ko- 

mandą rusiškos kariumenės zo- 

noje Chinų Rytinio geležinke- 
lio. 

"Talkininkų intervencija (t.iy, 
įsikišimas su kariumenę j Ru-Į 
sijos dalykus) yra absoliutiškai 

reikalingas, — sakė toliaus 
ašlpi. Kolcak. Rusai nesiprie- 

WASH1NGT0N, D. C. 
I aveikslc'lis parodo dalį miesto \Yashingtono, kur randasi ir Įvairios karinės įstaigos. 

šintų japoniškai armijai, vei- 
kiančiai po talkininkų manda- 
tu, bet mano manymu tnlas 
skaitlius angliškos kariumenės 
yra Imtinai reikalingas. Taip 
sudaryta talkininku ekspedici- 
ja nesusitiktu su Rusijos gy- 
ventojų pasipriešinimu, o pa- 
siekti jai Uralo kalnų nebūtų 
nei sunku, neigi reikėtų tam 

daug kariumenės. 
"Pirmiausiu tokios ekspedi- 

cijos tikslu butų nuginkluoti 
gyventojus ir numalšinti bol- 
ševikišką betvarkę, sugražįnti 
tvarką ir duoti progą žmonėms 

atlikti teisingus rinkimus, idant 
tokiu bud u šalis galėtų nusi- 
statyti sau tinkamą valdžią. i 

"Tuo pačiu laiku talkininkai 
privalėtų suteikti gyventojams 
pagelbą maistu ir kitais tieap- 
scinamais daiktais. 

■"Yra galimas daiktas, kad 
jeigu talkininkų ekspedicija pa- 
siektų Uralo kalnų, tai patrio- 
tiški rusai susi spiestų apie ją 
ir sudarytų naują armiją, kuri 
atnaujintų Rytini frontą prieš 
Vokietiją.'' 

9—Trtic translation filcd jutli tti<- pnstmaster 
at Chicago, III., <>n ISili <iay <>f July, 

y 18, as rc<julred by thc act of Octcbcr 6 
917. 

BOČKAREVA KALBA 
S. V. SENATE. 

Washington, D. C., liepos 15 
d. šiądien p. Bočkareva, buvusi 
vadu rusišku moterių legijono, 
laikė prakalbą šios šalies sena- 
toriams. Ji kalbėjo per tulką. 
Savo prakalboj ji prašė, kad 
100,000 amerikoniškos kariume- 
nės, arba sudėtinos talkininkų 
.cariumenės butu pasiųsta Rusi- 
jon per Sibirą. Jeigu šita ika- 
riška pagelba nebus greitai su- 

teikta, sakė 'p. Bočkareva, tai 
nis pervėlu išgelbėti Rusiją nuo 

'/okietijo:;. 
Ji toliaus pasakojo, kad ka- 

riška expedicija, susidedanti vien 
iš japonų kariumenės, nebūtų 
pageidaujama Rusijoj, bet rusai 
nesipriešintų talkininkų bendrai 
expcdicijai, kurioj japoniečių bu- 
tų dauguma. 

Sulyg žinių, atėjusių čia, kal- 
tę už nužudymą Mirbacho, vo- 

kiško ambasadoriaus Maskvoje, 
prisiėmė centralinis komitetas 
kairiojo sparno social-rcvoliuci- 
jonierių partijos. Tokiu budu 
vokiški tvirtinimai, buk talkinin- 
kai tą užmušysty suorganizavo, 
yr^. neteisingi. 

K MESii®. 
O-—Triic translntion filcd iwth the postmastcr it Chicago, III., 011 IXth day of luly. 

1918, as rc<Įuirc<l by tlic act of Octcbcr 6 
1917. 

MOTERIS žada pasi- 
darbuoti. 

Chicago, 111.—'Kuomet ateis 
sekanti valdžios paskola, Ame- 
rikos moterys žad? surinkti ma- 

žiausiai pusę jos. 
Moterįs jau •prad.'jo rengtis 

prie tc> darbo. Jos mano suda- 
ryti si:> armiją iš čielo milijono 
moterių, o tą jų armija rori su- 

rinkti eielus šešis miiijan us do- 
liarių laike sekančios paskodos. 

Žymios moterįs tam tikslui 
susirinko čia Chicagoje ir pada- 
rė plianus, kaip Amerikos mo- 

terjs turės pagelbėti valdžiai gau- 
ti didžiausią paskolą, koki kada 
nors iki šiolei yra buvusi. 

"Męs norime moterių"—sako 
jos*—"nes tiek daug vyru yra 
reikalaujama prie visokios užru- 
bežinės tarnystės, kad moteris 
turi ateiti apgelbon šiame atei- 
nančiame darbe."' 

1! Triu* translation Hled iwth tlic |>osttnastct 
at Cliicago, III., on IStli day <>f J.uly, 
1918, as icquircd by the act of Octcber 6 
1917. 

TAKSAI ANT UŽDARBIŲ. 
Washington, D. C. iSuv. Yal- 

stiju komercijos butas patarė at- 

stovu hutui, kad didesni faksai 
butu uždėti ant dideliu uždarbiu. 

Sulvg šito patari m kas gauna 
perdidelius uždarbius, privalo tak- 
sais atiduoti 8oy{ iš tų uždarbių 
valdžiai, karės vedime* reikalams. 

NEW YORKO EX-MAJORAS 
PALAIDOTAS 

New York, N. Y. Apie 30,000 
žmonių al tlavė paskutinę pagarbą 
prie karsto buvusio Ne\v Yorko 
miesto n ujor John 1\ Mitchcll. 

Majoras Mitchcll buvo pastojęs 
j karišku lakūnų korpusą ir laike 
lakiojimo savo' orlaiviu užsimušė. 

Laidotuvės atsibuvo pereitos są- 
vaitės ketverge su kariškomis 

apeigomis. 

12—Truc Imnslalion filcil ivvtli llu- pouttnn"ter 
at Chicago, III., oti lKtli day <>f Tuly, 
1918, as reąuired by the »ct of October 0. 
1917. 

TŪKSTANTIS MECHANIKŲ 
IŠVAŽIUOJA. 

Chicago, 111. Cielas tūkstan- 
tis orlaivinių m)echaniktĮ aną 
<lien išvažiavo iš Great Lakęs 
Navai Training stoties j Atlan- 
tiko uostą, pakeliui j Prancūzi- 

ją. Tai 'bene bus didžiausis bu- 

rysi tos rūšies mechaniku vie- 
nu sykiu kadanors išsiųstų. 

Jie turės įsirengę savo loeną 
orlaivių stotį Prancūzijoj. \ i si 
vyrai yra parinkti mechanikai, 
gavusie dar keletą mėnesių spe- 
ciališko lavinimosi čionai. Dar 
keli tūkstančiai tokių mechani- 
kų seks vėliaus. 

13—Tinę Iranslalion filcd iwt.li ihc poslaiaslci 
at Chicagn, III., 011 18th <lay of July, 
19IR, as rcouired l>y the act of October 6, 1917. 

STOKA DARBININKŲ. 
Washington, D. C. Amerika 

pradeda turOti nemažai sunke- 
nybių iš priežasties stokos dar- 
bininkų įvairiems su kare suriš- 
tiems darbams. Šimtai tūkstan- 
čių paprastų ir išlavintų darbi- 
ninkų turėsi būti surasta tnojaus 
Įvairioms industrijoms šioj ša- 
lyj, jeigu norima, kad Ameri- 
kos karinis programas, kaip jis 
yra užbriežtas. 'butų išpildytas 
gerai. Apie tai praneša Su v. 

Valstijų darbo departamentas. 
Minėto departamento valdinin- 

kai apskaitliuoja, kad tarp 300,- 
doo ir 41x1,fKX) darbininkų reikia 
tnojaus. Apart to. yra stoka 
larbiniįvkų an;;liakasyk1ose. o 

angliakasyklų apsilcidinv.s stato 

pavojun visas kitas kariškas iš-, 
dirbystes. 

ALGŲ PAKĖLIMAS. 
Ncw York, N. Y. Insidc 

Iron VVorkers unija Xo. i6j. ga- 
vo diktoką pakėlimą algu savo 

nariams, kurių yra 3,000. S įlyg 

naujos sutarties "finišeriai" gau- 
na $27.00 į savaitę, jų pagelbi- 
ninkai $20.00, o visi kiti po $300 
daugiau kas savaitė. Dauguma 
darbininkų tokiu budu gauna 
pakėlimą algų ant $4.00 į savai- 
tę. l)arbo savaitė išneša čia 48 
valandas. 

San Francisco, Cal—Elek- 
triški darbininkai, dirbantieji 
Universali Gas antį Electric 
Company, gavo pakėlimą algų 
ant 80 centų į dieną, o vyrai, 
dirbantieji mėnesiais—$20.00 pa- 
kėlimo j mėnesi. Mažiausia al- 
ga yra $5.80 i dieną. 

Bloomington, 111. Plumbe- 
r i a i šio miesto, su lyg naujai pa- 
darytos sutarties, gauna $6.00 
algos j dieną. 

fl Vancouver, B. C.—Steam & 
Operating Engeneer's unija nuo 

i d. .liepos nutarė įvesti naują 
skale- mokesčių visoj provinci- 
joj. Sulyg to pirmos kliasos 
"inžinieriai" gauna $200.00 j mė- 

nesj: antros kliasos*—$165-00. o 
trečios kliasos—60 centu j va- 

landų. 
| 1 

fl San Francisco, Cal.—Pieno 
išvažiotojų unijos darbininkai 
gavo algų pakėlimą. Jie gaus 
da'bar $125.00 j mėnesį; dirban- 
tieji viduj gau*; $104,00: visi dir- 
ba 9 vai. į dieną ir turi 4 die- 
nas dykas kas mėnuo. 

ff Butte. Mont. Streikas elek- 
triškos unijos darbininkų tesėsi 
tik savaitę laiko ir užsibaigė su- 

sitaikinimu abiejų pusių, kuomet 
pašaukta pagalbon valdžios tai- 
kintojas. Išklausęs abiejų pu- 
sių, jis nusprendė, kad darbinin- 
kams reik pakelti algas po $1.00 
i dieną. Tokiu baidu tos unijos 
nariai dabar gauna po $8.00 Į 
dieną: darbo diena yra 8 valan- 
dos. Už viršlaikį jie gauna po 
$1.50 už valandą- 

■j Fresno, Cal. — Hoisting & 
Portable Engetiecrs unija gavo 
pakėlimą algų ant $1.00 j dieną. 
Sulyg naujo pliano, "inžinieriai" 
dabar gauna po $7.00 j dieną. 

Butte, Mont. Plumbcrių 
streikas užsibaikė pakėlimu algų 
ant 75 centų j dieną. Už 8 dar- 
bo valandas jie gauna dabar 
$8.75. 

STREIKAI. 
Washington, D. C. Audiny- 

čios iš Louell. .Mass.. kreipėsi 
prie valdžios darbo departamen- 
to su prašymai-, idant valdžia pa- 
tarpininkautų tarp jų ir darbi- 
ninkų. Streikas gręs'ia apimti 
šios rūšies dirbtuves Massachu- 
setts ir \*cw Hampshire valsti- 
jose. Valdžia nuskyrė tarpinin- 
ką ši-j reikalo ištyrimui. 

fl Lowcl, Mass.—-šcšia-i dide- 
10s bovclninės dirbtuvės vra pa- 
liestos streiko, kuri apskelbė 
Lov/cll'o "tcxtilc couneil"- Strei- 
keriai reikalauja pakėlimo tno- 

kesties ant 5%. Minėta unija 
turi 15,000 nariu. 

Pavvtucket, R. I.—Du tūk- 
stančiai verpėjų ir staklių tai- 

sytoju, dirbančiu jj bovelninėse 
dirbtuvėse Ivlaekstone (klonyj su- 

streikavo, nes darbdaviai atsila- 
kė jiems duoti 15% algų pakė- 
limą. 

Manchester, N. II. Amns- 

keag & Stark dirbtuvėse strei- 
kas tebeeina. Sakoma, streikas 
palietė jo,000 darbininkų. 

H—Truc (ranslntiun f i le«l i vvlh thr posluiasti-i al Chieago, 111., 011 IKth ilny of July, 1918, a* icquirvd by the act ot (Jctebcr A 1917. 

|| Haiti, nedidelė respublika ant 
salų I'acifiko vandenyne, apskel- 
bė karę Vokietijai. Haiti yra 22-ra 
tauta, kuri stojr> sykiu su talkinin- 
kais prieš Vokietiją. Apart to 

septynios kitos viešpatijos pert- 
raukė diplomatiškus ryšius su Vo- 
kietija. 
15—Truc translution ftlcrt \vitli the postma^ter at Chieago, III., on llth day of July, 1918, as o < 111 i i-e < I by tlic act of Octcbcr 6 
1917. 

|| Kaip praneša žinios, atėjusi- s 

Stcskholman iš Petrogrado, tenai 
pradėjo siausti cholera. Sako na, 
daug žmonių miršta nuo choleros 
aut Petrogrado gatvių. Švedija 
l^arubežiui jau įrengė kvarantin- 
nos stotis apsisaugojimui nuo 

pernešimo tos ligos iš Rusijos j 
Švediją. 

|| Žinios, atėjusios iš Šveicari-j 
jos, pranešk, kad Prūsijos ponų, 
butas, po kelių sekretnų posėdžių, 
kurie tęsėsi keletą dienų, nutarė 
išmesti iš to buto narystės kuni- 
gaikštį Uchno\vskj. buvus^ Vo- 
kietijos ambasadorių Londone. 

Kunigaikčio nesenai pagarsin- 
tuose memuaruose (atsiminimu > 

še), kur i i s aprašinėja atsitikimus 
Londone metais, prieš karę, 
yra pasakyta, kad šią karę iššau- 
kė Vokietijos kariškoji partija ir 
kad jeigu ne Vokietija, tai karės 
gaiiina buvo išvengti. Jo šitie 
pranešimai padarė didelę sensa- 

ciją Vokietijoj ir tulą laiką net 

manyta, kad vokiška valdžia jį 
areštavo. Vėliaus jis matiyta Švei- 
carijoj, kur jis savo pirmesnę 
nuomonę patvirtino. Sakoma, kad 
pats kaizeris esą užsistojęs už 
Liclmouskj. 

Albanijoj italų ir franeuzų 
kariuminė vis stumia austrui at- 

įgal. Dcvoli ir Tomorica kloniais. 

[Užgriebta du miestai ir svarbus 
kalnas. Anglų kariutnenė apreiškė 
veiklumą apielinkėse Dorain, Ma- 
cedonijoj, bet žymesnių musių te- 

nai nėra. 

|į Tikimasi, kad V okietijos kanc- 
leris vou Hertling prie pirmos 
progos padarys pranešimą kaslink 

susivienijimo su Aaustrija. kaslink 
maisto klausinio ir kaslink Lenki- 

jos klausimo. 
Sulyg Berlino laikraščių Len- 

kijos klausimas, kiek jis palyti 
Vokietiją ir Austirią, hus išriš- 
tas artimoj ateityj. 

Lenkija esą gausianti karalių 
iš Vokietijos. Austrijos arba 
Bulgarijos, (ialimas yra daiktas. 
ka;l juo Imsiąs princas August 
\Vilhelm. ketvirtas kaizerio sunus. 

Ką palis lenkai apie tai pasakys, 
tai kai]) rodosi niekas Vokietijoj 
ta nežino, nei nori žinoti. 

I Sulyg pranešimo Lordo Ro- 
bert Cecil, susitvėrė ekonominė 
organizacija,prie kurios jau pri- 
klaus* • 24 viešpatijos, dabar ka- 
riaujančios prieš Vokietiją. Jcigj 
Vokietijos militarizmas ir auto- 
kratiška tvarka pasiliktų ir po 
karei, tai šita organizacija neįsi- 
leistų i savo tarpą Vokietijos, ki- 
tais žodžiais tariant, kuone visas 

pasaulis 'boikotuotų Vokietiją pra- 
monėj. neduotų žalių medžiagų 
jos tavorų išdirbimui ir tas, k'aip 
nanoma, greit iššauktų revoliu- 

:iją pačioj Vokietijoj. 

Pats skaitai laikraštį šim- 

tus sykių. Męs norime per- 
skaityti nors sykį tavo pra- 
vardę tarp šio dienraščio 

ščrininkų. Užsisakyk sau 

šėrų, kiek gali. 

SATURDAY 
QWT. MJ2AX 

VHEATLESS 
usr no BA1AA OUIEU. 
IASXWC (M BJLLAK1AST RXX>f 
doKTAINLHa MOAI 

Svarbus Numeris. 
7—12—18 

Kuomet pasiunčiate nuims pi- 
nigus, tėmykite savo numerio 
persimainymą. 

Jeigu ant Jusų laikraščio adre- 
so numeris yra tokis, kaip tas 

viršuje, arba pirmasis <!ar net 

mažesnis, tai skubėkite sutvarky- 
ti savo reikalus. 

Numerio reikšmė. Pirmasis 
numeris reiškia mėnesį, antra- 

sis — to mėnesio dieną ir pas- 
kutinis — metus. 

Visi žino, "kad metas turi 12 

mėnesių, kurie vadinasi i,r nume- 

ruojasi tai'P: 
1. Sausis 
2. Vasaris. 

.r 

3. Kovas 
4. Balandis 
5. Gegužis 
6. Birželis 
7. Liepos 
8. R/ugpjutis 
9. Rugsėjis 

10. Spalių 
ir. Lapkritis 
12. Gruodis 

Taigi viršminėtas numeris tu- 

ri šitą prasmę: 
'Kuomet Jus tik gaunate laik- 

rašti "Lietuvą,"' ant geltono po- 
pierėlio Jųs matote savo pravar- 
dę ir tuojaus už jos matote tris 
dviem brūkšneliais perbrauktus 
numerius, o tie numeriai Jums 
parodo, kad esate užsimokėję už 

laikraštį '"Lietuvą" sakysim, iki 
7—12—18, kas reiškia LIEPOS 
l2 d., 1918 m. 

Kiekvienas laikraščio "Lietu- 
va" numeris Jums parodo ir 
primena, ant geltono popierėlio 
iki kada Jusų prenumerata yra 

užmokėta, todcl Jus negalite 
užmiršti, laiku apsimokėti, nei 
negalite to nežinoti. 

Jusų geras darbas. Kuomet 
Jus užmokate už laikrašti pre- 
numeratą ant laiko. Jųs padarote 
labai daug gero mums: sučėdi- 
nate mūsų darbą, dvi atvirutės, 
o 'kartais dar prie tų dviejų ir 

laišką. O visa tai mums kainuo- 
ja darbą, laiką ir įpinigus. 

Suėėdinate krasos patarnavimo 
darbą, o tuom Temiate valdžią 
jos siądieninėje svarbioje valan- 
doje. Jųs pirmiau s to nepadarėte, 
nes visai tas Jums mislin nea- 

tėjo, bet dabar męs pasitikime. 
ka<l Jus ir męs — dirbsime vie- 
nybėje. 

Jus gerai žinote, 'kad ant vis- 
iko kainos labai pakjlo. Tas pa- 
lietė ir mus — pabrango popiera, 
ant 'kurios spauzdiname Jusų 
laikrašti "Lietuvą": p: brango 
darbininkai, 'kurie atlieka darbą, 
prie spausdinimo Jums laikraš- 
čio. o musų 'kaina už laikrašti 
nepakilo. Kad ji ir nepakiltų, 
męs tik vieno nuo Jusų laukia- 
me — Laiku užsimokėti už laik- 

raštį "Lietuvą." 
Siųskitę pinigus, 

Litliuanian Pub. Co. 
814 W. 33-rd St., Chicago, 111. 

15—Truc translation filcil hvlli tlir postinasliM 
at Cli'cago. III., ou IStli įlay of July. 
1918, a* rcąuircd by the act of Octoh«r 6. 
1917. 

LIETUVIŲ BELAISVIŲ 
MIRUSIŲ VOKIETIJOJ. 

Sąrašas No. 2. 

1. Buivydas Stasis, Jampolio 
m., Šiaulių aps., Kauno gub.. 
mirė Sprottau log. 

3. Janelionis Ignas, 31 uit tų, 
kilęs iš Šėdošių, Kauno gub. mi- 
rė Valdenburgo log. 

3. Kekšta Alfonsas, kapitonas, 
iš Tverečo m., Švenčionių aps., 
Vilniaus gub.; mirė Hannovcr'o 
lazar. 

4. Kronas Karolis, mirė Zos- 
sen log. 

5. Pilka Simonas, gimęs Fct- 
rapilyje, mirė Gustrovv'o log. 

6. Vaišvyla Jurgis (gal Joro- 
nimas), mirė Lamadorf'o log. 

7. Zutis Edvardas, gimęs Ry- 
gos mieste (22 metų), miFė 
Sprottau log. 

Norint gauti smulkesnių ži- 
lių, galima kreipties sekančių 
įdresu: 

Liet. Centro. Komiteto 
Įgaliotinis Kop«ngagoj. 
Box 2I4, Copenhagen. .. 

FOOD - 

MLLtylN 
THE 

i. 



16—Truo translatinn filcd iw|h the jx»tm»«tei «t Chicago. iii on tHth day oi July, 1918, ai rtmiirnl by th« act of Octobcr 6, 1917. 

MUSŲ IŠTRUKUSIEJI 
BELAISVIAI. 

'"I.ietl. .os" redakcijai atėjo du 
laišku iš Rotterdamo, Hollandi- 
joj, nuo lietuvių, buvusiu Vokie- 
tijos nelaisvėj ir iš ten ištruku- 
siu j Hollandijg. Jiedu j ieško 
savo gimimių ir pažįstamu Ame- 
rikoj. 

Kiekvienai i/ino tokių musų 
nelaimingų brolių lietuvių pa- 
dėjimą, todėl giminės ar pažį- 
stami teiksis atsiliepti ir jiems 
pagelbėti. Jų pajieškojimui yra 
sekanti: 

)i.—Aš, Feliksas Martašauskis, 
Kauno gub., Telšių pav., Ma- 
žeikių miestelio. Mano tėvas 
Juozapas Martušauskis; mano 
žmonos vardas Eugenija, po tė- 
vų Petrauskaitė (jos tėvas buvo 
Pranciškus Petrauskas) paeina 
iš Sėdos miestelio. Meldžiu at- 

sišaukti. Mano adresas yra 
toks: Feliksas Martašauskis, 
Schiedanischedijk 38b, Rotter- 
dam, 1 Iolland. 

2.—Aš, Vincas Arbutaitis, Su- 
valkų gitb., Vilkaviškio mieste- 
lio, pajieškau dėdės, Juozo Kle- 
viinsko ir kitų pažįstamų. Mel- 
džiu atsiliepti šiuo adresu: Vin- 
cas Arbutaitis, Katendrecbt, 
Katemlrecshi 1ann Xo. 6, J. 
Dyklsand, Rotterdam, IIolland. 

LIETUVIAI MMlte 
IŠ HARRISON IR KEARNY 

N. J- 
Lietuvių paroda. Cia turiu 

progą pažymėti, kaip lietuviai 
atsižymėjo liepos 4 d., apvaikš- 
čiodami tą Ištikimybės dieną.— 
Pirmiausia paminėsiu nors trum- 

pai, kad .šitų dviejų miesčiukų 
lietuviai pastatė sau paminklą 
tarpe kitataučių savo atsižymė- 
jimu parodoj. 

Jie taipgi gavo gerą progą 
išsinerti iš to kailio, vadinamo 
'"polacks." nes iki šiolei svetim- 
taučiai vis dar negalėjo atskirti 
lietuvių nuo lenkų. 

Dabar, nuo liepos 4 d., kurioje 
lietuviai energine*' dirbo, kad 
parodyti (lietuvių savistovumą, 
svietimtaučiai tos klaidos dau- 
giau nedarys: nuo šios parodos 
lietuviai jau y r' žinoni kaipo 
L i t h u a n i a n s, o ne kaipo 
(koki "polačks." 

Dabar čia nurodysiu, kaip lie- 
tuviai pasirodė šioj parodoj. 

Tlarrisono ir Kearny lietuviai 
anksti rytą susirinko žinomoj 
svetainej Harrisone ir sustoję 
kas savo vietoj, pradėjo marsuo- 

ti per Uarrisona paskui užsuk- 
dami j Kearny, kur visas ap- 
vaikšeiojimas turėjo atsibūti. 

ffarrisone jokių parodų nebu- 
vo, bet visi lietuviai ėjo išvien- 
išviso, anot anglų -laikraščių, 
"1,50(3 strong..." 

Forma parodos. Pirmiausia ėjo 
Liet. Sunų dr-ja iš Kearny, 
nešdama Amerikonišką vėliavą 
ir lietuvišką ir didelę juostą 
su parašu "Sons of Lithuania."1 
Visa paroda buvo po vadovyste 
p. Ant. Milinavičiaus, ir jo pa- 
gelbininko Kaz. Mockaus; j. 
Mačiulaitis, ėjo apsitaisęs uni- 
forma. 

Lietuvois Sunų dr-ja ėjo už- 

sidėję pritaikintoms popierinėms 
'kepurėmis ir nešė mažus ameri- 
koniškus vėlu'kus. Jie maršavo 
su benu. Paskui jaios sekė bū- 

rys vaikučių ir mergaičių — 

baltai pasipuošt ir apsitaisę su 

raudonoms, baltoms ir mėlynoms 
kepurėms — atrodė, kaip gyva 
amerikoniška vėliava. P-lė Ago- 
ta Salaseviciutė vedė juos, o jie 
uiešė parašą: "Uncle Sam, vve 

are Backing You!" Paskui vai- 

kučių "jo jaunos merginos ap- 

sitaisę Raudono Kryžiaus dra- 

'bužiais ir nešdamos didelę "ser- 
vice" vėliavą <nt žvaigždėmis, 
kicK lietuvių tarnauja Dėdei 
Šamui. Čia vadovavo p-lė Gert- 
rūda Deškevičiutė. 'Paskui sekė 
sekančiai papuoštas vėžintas: p-lė 
Arliutė pasipuošus kaipo "Ca- 
lumbia" ir p. Y. Bacėnas, pasi- 
puošęs "Uncle Sam." Jie stovė- 

jo greta, užpakalyje vežimo. 
Prieš juos klūpojo, rankas iš- 
tiesus, moteris su juosta persi- 
juosusi su parašu "Litluiania' 
Lietuvos rolėje buvo p-nia Juod- 
kojienė, apsitaisiusi baltais dra- 
bužiais. Ji dėvėjo gyvų gėlių 

vainiką, prieš ją buvo parašas, 
kuris skambėjo sekančiai: "Ame- 
rica, save Litliuania from autoc- 

racy." 
Pirmgalyj vežimo stovėjo dvi 

merginos: p-lės E. Salasevičiutė, 
apsitaisiusi baltais d raibužiais su 

užrištomis akimis ir palaidais 
plaukais, laikydama rankoie svar- 

stykles (vogas). Ji atvaizdino 
"Teisybę" (Justice), kuri ne- 

vienpusiškai, teisingai nusveria, 
kas kam priklauso. P-lė Ver. 
Juodzevieiutė, taip pat balt'ai ap- 
sitaisius, rankoje laikė kardą 
kas ženklino "Yictory," t. y. 
Pergalę. \'ežimai darė labat ge- 
rą įspūdi. 

Paskui s eik ė "būrys moterių. 
Laitai pasipuošusiu i;- persijuo- 
susių amerikoniškos vėliavos 
stangomis ir su popierinėm!." 
kepurėmis. Moterįs taip pat la- 
bai įspūdingai atrodė. 

Paskui moteris sekė antras 

papuoštas vežimas. Šitame vežime 
stovėjo "George \Vashington" ir 
"Martha YVashington," ir "P»et- 
sy Ross," siuvanti Amerikos 
pirmąją vėliavą. 

\Vashingtonu apsitaisęs buvo 
J. Vitartas, gi "Martlia \Vasb- 
inpfton" — .M. (iiiberniutė; "Bet-I 
sy Ross," buvo Uršulė Salase- 
vičiutė; p-lės Kazeliutė ir Jieva 
ir Am. Dapkiuniutės buvo apsi- 
taisę kaipo "Quaker" ir "Puri- 
tan girls" (Kvakerų ir Puritanų 
— pirmų kolionistt. merginos). 
Ant to paties vežimo vežė pre- 
zidento VVilsono paveikslą kviet- 
komis apkaišytą, o šale paviekslo 
stovėjo <lu vaikučiai, apsitaisę 
baltais jūreivių drabužiais (Jo- 
nas ir Juozas Petrulioniai). 

Šitie du papuošti vežimai pa- 
darė nepaprastą įspūdį tarpe 
amerikonų, ir ištikro lietuviai bus 
ilgai neužmiršti, «nes čia pirmuti- 
niu syk lietuviai tokią parodą 
apvaikščiojo, iki šiai dienai nie- 
kas apie lietuvius nieko nebuvo 
žinojęs. 

Paskui vežimą sekė šv. Juoza- 
po dr-ja su beini ir kitos drau 
gijos ir kuopos. Del stokos vie- 
tos kitus vardus apleisiu. Tik 
tiek turiu paminėti, kad visi 
dalyvavusie šiame apvaikščioji- 
me yra verti pagirimo, o tie visi 
•'žiopliai," kurie tik šaligatviais 
sekė ir parodą boikotavo, nėra 
verti vadintis lietuviais. Čia ne- 

skiriu tų, kurie negalėjo iš ko- 
kios nors svarbios priežasties 
dalyvauti, bet buvo daugelis va- 

dinamų "tinginių klapčiukais,' 
"grinorėlių." kurie šaipėsi iš lie- 

tuvių parodos. 
Po parodai, po Keamy'ies Ma- 

joro prakalbos ir po perskaitymo 
prez. Wilsono proklianiacijos 
vėliai lietuviai, sustoję j savo 

paskirtas vietas, su muzika, ge- 

roj tvarkoj traukė per Hudson 

County parką atgal j svetainę 
iš kur paroda prasidėjo. Svetai- 

nėje atsibuvo lietuviu prakalbos 
Parodos vadas pakvietė kun- F. 

Jakštį. vietinį kleboną, ir visų 
draugijų pirmininkus pakalbėti 
publikai. Tą atlikus, visi sušu- 
ko: ''Lai gyvoja VVilsonas!" 

Garbė visiems lietuvių paro- 
dos rengėjams ir dalyvavuniems 
joje už gerą pasidarbavimą. Lai 
jie visi gyvuoja ir gyvuos mūsų 
Lietuva! O tie visi "klapčiukai" 
— et, geriaus nei nekalbėti apie 
juos. Apie juos tik poeto žodžiais 

galima pr.sakyti: 
"O tu, ką lietuvio tik vardą 

nešioji, 
Bet dvasią užpustum tėvynės 

jaunos, • 

Tegul ir tave ateitis tolimoji 
•Minėja, — kaip išgamą mūsų 

tautos..".. 
H. K. B-nas. 

IŠ VVATERBURIO, CONN. 

Perstatymas naudai Amerikos 

Raudonojo Kryžiaus. Waterburie- 
čiai įstengia sumanyti vis ką 
naujo ir naudingo. Panašus 
darbas bene bus pirmas Ameri- 
kos (lietuvių tarpe, o gal net 

ir tarpe kitų tautų- Dalykas 
tame: Artistas A. Vitkauskas, 
suimame surengti vieną didelį 
istorišką perstatymą naudai 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus. 
Tą sumanymą parėmė "Aušros" 
teatro draugija, kuri ir vykdo jį 
gyveniman. Tas sumanymas 
turi svarbą ne tik tame, kad su- 

šelps sužeistuosius karėje, bet 
sykiu supažindins ir Amerikonus 
su Lietuvos praeitimi bei isto- 

rija, apie 'kurią jie mažai žino. 

— KAIP PIRMIAUS—TAIP IR DABAR. 
Kaip 14j metu atgal Amerikos- kolionistai už savo Liuosybę -kovojo, taip dabar jie už pasaulio li uosy bę kovoja. \ -'j<~<tįįįįįM 

Tas perstatymais yra garsinamas 
tarpe svetimtaučių. Amerikonu 
spauda \Vaterburyje labai prie- 
lankiai atsišaukė ir pažadėjo 
kiek galint remti bei garsinti 
vietiniuose laikraščiuose. Tokiu 
budu manoma sutraukti j tą per- 
statymą daugelį Amerikonų. 
Statomas veikalas iš trylikto 
metašimčio—" M a r g i s Lie- 
tuvos Didysis Kunigaikštis, tar- 

gedija 5-1 n veiksmų 8-ių atiden- 
gimų. 

Spektaklis atsibus Nedėlioje 
21 Liepos, 8:15 vai. vak., Audi- 
torium teatre, S^utli Main St. 

Subatoje bus surengta tam tik- 
ra paroda, kurioje dalyvaus visi 
lošėjai pasirengę lietuviškuose 
istoriškuose rubuose, bei gink- 
luose. Paroda eis per visas svar- 

besnes \\ aterburiu gatves. Pa- 
rodoje dalyvaus apie 70 ypatų, 
kc'.i parengti vežimai bei arkliai. 
\\ aterburio bei aplinkiniai lie- 
tuviai turi būtinai paremti tą 
teatrą ir kuos'kaitlingiausiai at- 

silankyti, nes tuo pasirodys ame- 

rikonų akyse savo skai t bingumu, 
savo noru padėti Amerikai su- 

mušti teutonų m.ilitarizmą ir pa- 
gelbėti Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. 

Ir taip, visi \vaterburiečiai ir 
apdulkinės kolionijofs, ruoškitės 
21 d. liepos, atlankyti rengiamąjį 
teatrą. Nors oras ir šiltas, bet 
didžiuliam teatre tas nesijai.:.. 

Korespondentas- 

IŠ NEW PHILADELPHIA, PA. 

Liepos 4 d. paroda susidėjo 
veik iš vienų lietuviu, nes lenkų 
ir slavokų visai mažai buvo. 
Lietuvių draugijos dalyvavo pa- 
rodoje šios: Šv. Kazimiero 
('Gvardija), šv. Albino, šv. An- 
tano, Sal. J 07.. Šird. (vietinės) 
ir Šv. Jono Dr-jos iš 1 um'bola. 

Lietuviu mažos mergaitės, ber- 
naičiai, didelės merginos ir mo- 

teris sudarė gana didelę divi- 
ziją. Visos buvo pasirėdę lietu- 
viškai ir eidamos dainavo lietu- 
viškas dainas. 

Parodos vadu 'buvo miesto 
galva W. Walters. Kuomet 
maršavimas pasibaigi ir visa 

publika apsistojo ant "JVvblic 
Vlace", benas ir publika atgie- 
dojo Amerikos hymną "Mv 
country"- Potam, A. Gudaičiui 
vadovaujant, lietuviai atgiedojo 

j lietuvių Hymną "Lietuva, Tė- 
vynė Musų". Tai pirmu syk 
čia lietuviai su savo hymnu pa- 
sirodė akyse svetimtaučių. Lie- 
tiniu Hymną giedant, pasirodė, 
kad visos mažos ir paaugusios 
merginos moka savo hymną gie- 
doti. o iš suaugusių labai retas. 

Buvo ir prakalbos: kalbėjo 3 
anglai ir vienas lietuvis. Įspū- 
dingiausiai kalbėjo vietos viešo- 
sios mokyklos mokytojas —p. 
Canfield; apie tai. kaip 142 me- 

tai atgal šios šalies piliečiai jgi- 
jo laisvę. Antras kalbėjo ka 
reivis (kanadietis) apie kareivių 
padėjimą mūšio lauke. Jis pri- 
minė apie vieną atsitikimą, kaip 

* 

paimtas vokiečių kareivis nelai- 
svėn Prancūzijoje buvo taip ap- 
silpęs nuo ištroškimo, kad ne- 

pastovėjo, o kuomet jj ameri- 
koniškas oficierius pagirdė, tai 
tas vokietys, pastiprintas, užsi- 

grižusiam oficierui vis tiek įva- 
rė peilį i pečius. Kalbėtojas pats 
.savo akims tą matęs; jis 2 me- 

tus buvo Prancūzijoje, tranšė- 
jose. 

Lietuviškai kalbėjo "po biški 
apie viską" p. Lietuvninkas ir 
ant galo kalbėjo tūlas D'uffey 
angliškai. 

Paroda, rodosi, pavyko, bet 

paėmus užbaigą—-kalbėtojus, tai 
jie vistiek Lietuvos laisvės sty- 
gos neskabterėjo. 

(Vietos kun. Durickui paroda 
irgi nepatiko, kad sustojo ir pra- 
kalbas laikė ant "Public Place". 
Mat kunigais norėjo, kad visą 
publika vest sale miesto, kur 
buvo parapijos naudai surengtas 
piknikas. Jeigu lietuviai butu 
sumaišę tokią patriotišką iškilmę 
su parapijos pikninku, tai butų 
1 asirodę nepriaugusiais. Nepri- 
gulmybės dienos patriotišką iškil- 
mę lyginti prie bizniškų pikmyku 
jug negalima. Reporteris. 

IŠ PITTSBURGH, PA. 

Prakalbos. Birželio 23 d. buvo 
.prakalbos A. I*.'L. A. 4-tos kuo- 
pos, Kleino svetainėj, paminė- 
jimui 10-ties metu draugijos su- 

kaktuvių nuo susitvėrimo pir- 
mos kuopos, ir penkeri 11 metu 

4-tos kuopos. 
Vakarą atidarė su dainomis 

"Birutės" choras po vadovyste 
p. S. 'L. Seniulio- Sudainuota 
pasveikinimo daina, ir dar kelios 
dainos, kurios publikai labai 
patiko. Po to kalbėjo centro pir- 
mininkas S. Mažiukna, kuris pa- 

I aiškino apie A. P. L. A. draugi- 
j )S susitvėrimą ir sunkią jos pra- 

! džią. 
Antras kalbėtojas buvo P. 

Keršis, kuris nurodinėjo draugi- 
Ijos naudingumą ir kvietė visus 

klausytojus, kad prigulėtų prie 
A. P. L. A. draugijos. Paskui 

p-lė M. Juozevičiutė, kuri turi 

,puikų balsą, sudainavo solo "Kur 

banguoja Nemunėlis."' Už gražų 
,padainavimją A. P- L. A. 4-ta 
kuopa apdovanojo ją gyvų ro- 

žių bukietu. 
Trečias kalbėjo K. Yarašius, 

centro kasierius. Jis aiškino apie 
A. P. U. A. 4-tos upopos gyva- 
vimą per penkius metus ir jos 
veikimą ir priminė apie 'Lietu- 
vos Ncprigulmybę ir kvietė vi- 
sus (lietuvius ir lietuvaites, ku- 
riems tik rupi Lietuvos Nepri- 
gulmybė, kad aukautu Į Lietu- 
vos Meoriguimybės Fondą. 

P-lės M. Juozevičiutė ir Kast. 
Gudliauskiutė parėjo per svetai- 

nę ir surinko $51.00. Paskui at- 

sižymėjo puikiai p-lė Biruta Kaz- 

įlauskiutė ir p-lė M. Juozevičiutė, 
/,sudainuojamos alio Valiu/e." 
Į Antgalo, užbaigiant vakarą, 
įbuvo įteiktas gyvu rožių bukietas 

j J. L. Senuliui už dainų išlavi- 

nimą "Birutės" choro. 
Vakaras užsibaigė Lietuvos 

Ivmiiu "Lietuva, Tėvynė mūsų." 
Aukavo sekantieji asmenys: 

Jurgis Beliavičius $5.00, po $2.00 
K. Caras, F. Piksris ir S. Skama- 
rakas; po $1.00 Y. Pečiukėnas, 
K. Varašius, F. Kirstukas, M. 
Čeponis, J. Yenažindis, J. L'/iu- 
nas, A. šikšna, A. Martinka. J. 
VabaiiHs, A. Kazlauskas, J- C i i 
liūs, 1\. Andriukaitis, |. Skriabia, 
M. Skriabia, J. Gamalauskas, V". 

Plošinis, P. Prunckunas, A. Ma- 
čiulienė, P. (i i I i vi <. V. Varašiu- 
kė, J. Virbickas, A. Pipiras. M 
Tziunas, J. Paleckas, i. Kelia 
F. Lučinskas, K. Daubaras, P 
Žolis ir J. tJuclris- 

Smulkių aukų Sii.oc 
Viso labo surinkta .... $5l .00 

Aukos pasiųstos per "Tėvy- 
nės" redakciją, Lietuvos Nepri- 
g-ulmybės Fondui 

Pennavnietis. 

Iš DAYTON, OHIO. 

Mažai kas iš vietiniu svi tim- 

taučių iki šiol pažinojo čianykščius 
lietuvius. nesirengiant p ie ap- 
vaikščiojimo N'eprigulmybės Die- 

nos. — o tuomi užsiėmė čia taip 
vailinamoji katalikiškoji sriovė. 

rengėjų mitingan tapo pakviesta 
ir 105-la SLA. kuopa. 

Kuopos prezidentas, p. P. Damb- 
rauskas, pargrįžęs iš susirinkimo 
sušaukė kuopos susirinkimą birže- 
lio 14 d., patardam'as kuopai prie 
apvaikščiojimo prisidėti. Socialis- 
tai, kuopos nariai, buvo priešingi' 
— esą reikės eiti bažnyčion ir nu- 

sileisti vyčiams. Tautininkai aiški- 
no, kad čia ne k'atalikų reikalai- 
bet visų lietuvių, l'o diskusi- 

jų vienuolika balsais prieš penki? 
nutarta apvaikščiojimo dalyvaut" 
ir išrinkta 3 atstovai. 

liet atėjo mėnesinis kuopos su- 

sirinkimas. Čia "bolševikai" susi- 
rinko su visa savo "šyla" ir pra- 

dėjo rėkti kiek galėdami, ir vienu 
balsu užrėkė daugiau, kad nedaly- 
vauti. Tokiu budu kuopos nariai 

pasiliko liuosnoriais. Atėjus liepos 
4 d., kuopos narių prisirinko cieii 

'dii-treodaliai, kurie ir <lalyvavo 
parodoj. 

Paroda vadovavo kun. M. Cibul- 
skis. Lietuvių buvo (liktas burvs ir 

maršavo tvarkingai ir gražiai, u? 

ką gavo nemažai plojimų nuo ša- 

ligatviais stovinčios publikos. 
Parodai užsibaigus, kun. Cibul- 

skis pranešė, kad atsibusiąs pik- 
nikas, o jis pats jame prakalbą 
pasakysiąs. Ant piknyko žmonių 
nedaugiausiai prisirinko. Apie C) 

vai. vakare kun. Cibulskis užsi- 

lipo ant kelmo ir pradėjo prakal- 
bą, pagirdamas daytoniečius už 

gražų pasirodymą parodoj. Pas- 

kui jis davė pipirų lenkams už jų 
godumą ir norą pasivergti sau Lie- 

tuvą. Paskui kai drož vyras tau- 

tiečiams: kam esą jie nedalyvavo 
parodoj. Oficiališkai, žinoma, jam 

j buvo proga prisikabinti, nors jis, 
j be abejonės, žinojo, kas kuopoje 
nubalsavo nedalyvauti, ka:p lygiai 

;galėjo žinoti ir taiJ kad čielit du- 

'trečdaliu SLA. kuopos narių, ne- 

paisydami "bolševikų" nutarimo, 
parodoj visgi dalyvavo. 

Kun. Cibulskis štai kokią mintį 
i."reiškė: liet visgi, sako, lenkai 
mums nėra toki pavojingi, bet męs 
turime savo tarpe dar aršesnių 
išgamų, kurie vadina vase tau- 
tiečiais. Kur esą jų darbai, ką 
jie nuveikė, koki jie tautiečiai? 
šukavo įsikarščiavęs kunigėlis. 

Žinoma, negu čia aiškinsi ku- 
nigėliui apie tautiečius ir jų dar- 
inis. nuveiktus tėvynės labui. Jei- 
gu koki "Jurgį" priseitų pamokin- 
ti. tai dar tiek to, o gi čia ne tik 
lekcijas duoti, bet užsiminti apie 
tai butų sarmata, kad vietiniam 
vadui trūksta arba žinių, arba 
— sąžines, kuomet jis tautiečius 
su lenkais stato ant vienos lentos... 

Tikrai, nesmagu apie tokius daly-1 
kus rašinėti, bet gi tokių dalykų 
negalima nei slėpti, nes tokis klai- 
dinimas musų paprastų žmonių 
neša didelę skriaifdą lietuvių tau- 
tiškiems reikalams. Tas, kas turi 

pretensijas prie vadovystėms, kas 
nori būti tikrai žymiu veikėju, 
tokių aiškių nesąmonių negali 
kalbėti, jeigu jis jaučia atsakomy- 
bę už kiekvieną savo žodį, viekai 
pasakytą. 

Ką Daytono tautiečiai padarė? 
Xa-gi imkime nors porą pavyz- 
džiu. Vietiniai tautiečiai surinko 
Tautos Namams $61.40: nuken- 
tėjusiems r"" karės ir Lietuvos 
laisvės .š. .1 imui jie surinko 
$215.85; j ir pirmi sumanė ir 
pradėjo daruuotis Lietuvių die- 
noje. V ietiniai tautiečiai jau rū- 

pinosi tautos reikalais, kuomet 
apie kunigėlį mūsų mieste dar nie- 
kas ir girdėti nebuvo girdėjęs. 
Tai kamgi dabar toki užsipuldinė- 
jimai? Ir ką jie gero gali t a u- 

t a i padaryti ? 

Tautietis. 

17—True translation filcd i\vth tlie postmastcr 
at C'hicago, 111., on ISt'.i day of July, l°1S. as required by tlic act of Geteber ( 
1917. 

WASHINGTONE LIETUVIAI 
GRAŽIAI PASIRODĖ. 

(Prisiųsta). 
Kuomet 4 liepos diena visoj 

\merikoj ir Europoj pažymėta 
buvo ir kiekvienoj lietuviu ko- 
lionijoj buvo rengiamos paro- 
dos, šaukiami mass-miti-mgai ir 
ištikimybės rezoliucijos išneša- 
mos, pačiame pasaulinės politi- 
kos centre, \Yasliingtone, lietu- 
viai irgi scėnon pasirodė. Lie- 
tuviai \Yashingtone dviem at- 
vejais figūravo. Viena, tarpe 
kitų Amerikoj prieglaudos ra- 

dusių tautų ir lietuvių atstovas 
Prezidento į svečius užprašytas 
buvo. Tuoju Amerikos lietuvių 
svečiu pas Prezidentą įbuvo p. J. 
(i. Miliauskas iš Pittsburgh'o, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pre- 
zidentas. Antra, lietuviai milži- 
niškame tautų programe ir pa- 
rodoj dalyvavo. Pastarąją <lali 
pildė išmiklintas ir gabus Šv. 
Kazimiero choras iš Pittston, 
Pa. 

Tautų atstovai didelėj pagarboj. 
Prezidento svečiais buvo tųjų 

tautų atstovai, kurios ar tai dar 
savo valdžios .neturi ar tai ma- 

žos ir neutralėmis yra. Prezi- 
dentas \Yilsonas tautų atstovus 
užsiprašė jo kalbos pas \Yash- 
ingtono kapą išklausytų, kad su 

jais tautų parodos VVashingtone 
pasižiūrėtų ir kad laivu j M t. 
Vernon važiuojant ir grįžtant 
su atstovais pasikalbėjus. 

Į Mt. Vernon važiuota prezi- 
dentiška' laivu Mayflower. Laivu 
važiavo Prezidentas ir užprašy- 
tieji. Tituluotieji ir diplomatai, 
augštieji valdininkai, kad Pre- 
zidento kalbos išklausyti, turėjo 
kitais keliais važiuoti, nies tik 
mažųjų tautų atstovai laivan 
užprašyti tebuvo. Ir ant paties 
\Vasliingtono kapo, visose cere- 

monijose pirm|osios vietos atsto- 
vams teko, diplomatų korpusą 
veik su publika sumaišant. Pre- 
zidentui kalbant, pirmose klau- 
sytojų eilėse 'buvo tautų kvie- 
stieji ; sekamos eilės teko aukš- 
tiems valdininkams ir diploma- 
tams, o po tų ėjo publika. 

Prezidentui su svečiais j Mt. 
Vernon atvažiavus, dainininkas 
McCormick dairavo "Battle 
fIvmn of fhe Republic." Tuo 

tarpu tautų atstovai sudėjo vai- 
•įDikus ant VVashingtono kapo. 
P-as J- G. Miliauskus uždėjo 
alyvų vainiką su parašu ''From 

iLithuanians of America." 

Prezidento kalbos išklausius, 
grįžta Mayflower \Yashitigtonan 
parodos žiūrėtų. Prie Kapito- 
nai! s parcngtoj ložoj Preziden- 
tas su savo svečiais parodu tė* 
tnijo. 

Lietiniai šauniai parodoj 
pasirodė. 

Visų \Vashingtoniecių tvirti-* 
narna, kad buvusioji 4 liepos d. 
paroda neturėjo sau lygios 
VVashingtono istorijoj. Tokią 
istorinę iškilmę sudaryti ir lie- 
tuviai pagelbėjo. 

Ačiū Šv. Kazimiero choro iš 
Pittstono nemažam pasišventi- 
mui, kun. J. Kasakaičio, choro 
vedėjo ]). L. Yasausko ir Pitt- 
stono lietuvių paramai, \Va- 
shingtonan atvažiavo visas cho- 
ras j 60 asmenų. Choras lie- 
tuviškus šokius, žaislus rodė, 
dainavo. Programos išpildymui 
gražioj tvarkoj skirtų laiku ir 
pažymėtoj vietoj maršavo. Mer- 
ginos tautiniais rūbais pasirėdę 
buvo. 

Priešakyj nešta Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Amerikos 
vėliavą nešė S. V. Karininkas, 
gi Lietuvos vėliavą nc£ė seno- 
vės šarvuose vytis (?), S- V. 
karininkams jį eskortuojant. Po 
tos grupės tautiškų spalvų juo- 
stomis pasidabinę, pora merginų 
nešė parašą "Lithuanians de- 
feated the Huns 500 years ago 
and they are lielping to do it 
now." Sekė didelės "service 
o po to Birutė su vaidelytėmis- 
palydovėmis, visam chorui ir 
washingtoniečiams lietuvių gru- 
pę baigiant. 

'Lietuvių grupei pas Kapitolių 
pro Prezidento "revie\ving stand" 
praėjus, kuomet Lietuvos vėlia- 
va atsistojo šale kitų tautų vė- 
liavų, milžiniška orchestra už- 
traukė Lietuvos hymną. 

iVisi pripažįsta, kad Lietuvių 
grupė buvo viena iš tvarkiausių. 
Šimtai tūkstančių parodos žiū- 
rėtojų, ką gatves ir Kapitolių 
apgulę buvo, lietuviams plojo ir 
savo pasigerėjimą pagirimo žo- 
džiais reiškė. Ir p. J. G. Mi- 
liauskas, kuris vienoj ložoj su 
Prezidentu parodos žiūrėjosi, 
sakė, kad lietuviai nuo visų gru- 
pių skyrėsi, bet malonų įspudj 
darę. 

Cia tik aplankais bruožais iš- 
kilmės pažymima. Kadangi vi- 
sas pasirodymas turi tarptautinę 
reikšmę, detaliai bus atpasakota 
kituose pranešimuose- [Redakci- 
ja prašytų sykiu ir anglišką ver- 

timą siųsti. "Liet."] 
Lietuvių Informacijos Biuras. 

PRAŠYMAS. 
Lietuviu Informacijiniam Biu- 

rui \Vashingtone reikalinga tu- 
rėti paveikslų iš buvusių Ištiki- 
mybės Dienos parodų. Daugelis 
kolionijų turėjo parodas suren- 

gę, įvairias grupes, "floats" su- 

taisę. Kad ilgesnei atminčiai 
buvusias iškilmes pasilaikius, 
buvo imamos fotografijos-paveik- 
slai. Prašome visų, šiokius ar 

tokius parodų, grupių, inrengtų 
vežimų fotografijas turinčių Lie- 
tuvių Informacijų Biurui susiu- 
<ti. Tie paveikslai bus sunaudo« 
jami platesniai publikacijai, lie- 

tuvių veikimą garsinti ir save 
su Amerikos žmonėmis dar la- 
biau supažindinti* Prašome! 
Lietuvių Informacijos Biuras, 

;o3-i5th St., NT. W, 
Washington, D. C. 

Žinios Žineles. 
Philadelphia, Pa. 

= Švento Antano Draugystė 
paaukavo Šerno leidimui ras* 

tų $IO.OO. 

Shenandoah, Pa. 
= Jonas Nasiulevičius, 32 ir. 

amžiaus, gyvenusis šiame mieste, 
dingo nežinia kur- Likosi jo 
'žmona ir maža dukrelė. 

Scranton, Pa. 
= P-lė Helena Kisliutė už- 

baigė Scranton-Lacka Business 
College. Ji yra pirma Scran- 
tone lietuvaitė, užbaigusi vaka- 

rinį komercijos ir knygvedystčš 
kursą. Dienitij reguliarį kuršį 
šiuosmet užbaigė sekantieji lie- 
tuviai ir lietuvaitės: Jonas Balt- 
rušatis, Darata Juodaišiutė ir 
Ona lialtrušaioiutė. 
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nedaktor* 3 Adv. Bronius K. Balutis. 

Visi taiAkai. I korespondencijos Ir 
i'O.ni'. .«■*»■ i: i. skiriami talpinimui laik- 
ra'<yje privalo l,.Ui pa/ymoti aiito- 
fuiUH parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji |f lulouliiiais privalo paduoti ir 
savo tikra pra ardę Redakcijos zl- 
otai. 

Redakcija pasilieka sau teisę pri- 
•hjtitUM Jai rankraščius taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui, bus jam gra- 
žinami tik tuomet, jeigu su rankraš- 
čiais bus prlsiu.-tta ir užtektinai kra- 
tos ženklelių. 

Keikia visada rašyti plunksna, pa- 
lleiai.t plačius tarpus tarp ellurdi), 
ir tik aut vuties pusės lakšto. 

TAUTININKŲ TARPE. 

I'astftraišinis 1 a. i k n i < tautinin- 
ku sriovės tarpe apsireiškė vie- 
tomis statr.hiokų nesusipratimu. 
Tautininku sriovės priešai,—so- 
cialistai iš vienos pusės, o kleri- 
kalai iš kitos pusės.—dėjo vi- 
sAs pastangas, kad naujai tau- 

tininku sriovt. įvaryti kylį. per- 
skelti j:i pusiau, o paskui, žino- 

tu:!. jau "nebūtu pamato nei 
eststeiuijai" tautininku sriovės. 

{(lomu, kad net nekuric ne- 

abejotinai geri tautininkai lyg1 
p;ųįelu sti sriovės priešams tą 
pragaištingą skaldymo darbą va- 

ryti. Tas yra todėl, kad tauti- 
ninku -riovės priešjii sugebėjo 
nukreipti atydą tautininku ncku- 
rtti vadu nuo kelrodžio, kuriuo- 
mi tautininkai pradėjo ir priva- 
lo eiti. 

Koki-; yru tas tautininku par- 
tijos, ar sriovės kelrodis? Jis 
yra, kaip męs ji suprantame, 
štnit koks; visomis galimomis 
pastangomis įgyti Lietuvai pilną 
laisvę, t. y. tikr" oolitišką nepri- 
gulmybę. liet tautininku srio- 
vės priešai pradėjo drumsti van- 

denį ir gudriai pakišo jiems 1< i 
t&kiu* obalsriss: socialistai pa- 
k i .-"r # jiems klerikalizmo pavoju 
ir reikalą kovoti stt juo atkak- 
liausiu hudu; klerikalai gi pa- 
kisti jiems -Iševizmo" pavojti, 
fėtkaliugumą su juo kovoti ir 

reikalingumą statyti Lietuvos 
neprigulmybės klausimą ant ti- 

kybinio pafflatp. 
N'ors yra aišku kaip. diena, 

kįvil toki jtj pakimšti tautinin- 
kams obalsiai yra antraei- 
liai klausimai, privalo huti ri- 
šami ttkta-i ckus pirma- r* 

e i l i mušu tikslą, t. y. Įgijus 
Lietuvai minėtą tikrą po! i tiška 

ncprigulmybę, v".nok matosi, 
kad atsirado tar;> tautininku to- 

kiu. kurie ant tos meškeraitės 
pn.sįgavo ir cttos antraeilius 
klausimus arba aiškiai pastatė 
s;tvi kelrodžiu, visai pamjršdanii 
apie savo kelrodi, arba šiuos 
antraeilius klausimus maišo su 

tuo m pirmaeiliu tautininku o'»al- 
siu ir tokiu burtu užtenidina ;>at 
svarbiausi savo partijos mierį: 
kovoti už išgavimą Lietuvai pil- 
nos politiškos neprigu'm) bes, 
pasekant išrišimą kilu tarp-par- 
tijiniu klausimu ta».i laikui, 
kuomet pirmas, pat svjirbiausis 
jau bus atsiektas. 

Tautininku sriovėj dabar duo- 

dasi patėmyti ginčai delci klau- 
simo: su kuria sriove jiems reik 
dėtis ir bendrai dirbti ? 

Dviejų atsakymų Į tai negali 
bi'tf, jeigu tautininkai nepamirš 
savo kelrodžio: riti savo keliu— 

■prie išgavimo pilnos politiškos 
neprigulmybės Lietuvai. Kas 
ni tą o';a!-i eis,—to nereikės 

jieškoti. Kovos už jį klerika- 

lai—ju darbas pats savimi ko- 

ordinuok su tautininku darbu; 
kovos už ji socialistai — nesi- 
barsitne ir su jais. 

Apie dėjimąsj su kuria nors 

kita sriove dabar detei kokiu 

nors kitų reikalų nr^u išgavi- 
mas Lietuvai nepriguimybes, 
ypač gi (įėjimasis tautininkų su 

kitomis sriovčmis varymui tarp- 
partijines 'kovos, yra galimas tik 
tuomet, kada jie pamirs apie 
savo pirmiausi obalsį, kuomet 

jie ,nuslys nuo savo pamato. 
Kitais žodžiais tariant.—kuomet 

jie perstos Imti tautininkais, o 

vir.-> tikybiniais ai auli-tikybi- 
niais partizantais. 

Musų manymu, tas, ';as šio- 

je valandoje nuleidžia akis nuo 

tautininkų \*ršminėto kelrodžio, 

yra arl>a ne tautininkas, arb:i 

nenusimanantis, ar suklaidintas 
tautininkas. 

APIE VAIDUS. 

t liicaj^os socialistu dienraštis 
rašo; 

r.utu indomu patyrinėti vai- 
du asmenišku visuomeniško 
pobūdžio vaidu—priežastis ir 

psvcliologiją. 
fYie/astįs rods turėtu Imti 

kur-nors mr.su visuomeniško 

gyvenimo struktūroj, reikalu, 
turto, interesu, palinkimu, pa- 

veldėjimo, mokslo, išauklėji- 
mo ir 1.1, nelygume. Kitaip 
sakant, visi šitie dalykai rei- 
kia -kaityti ta dirva, ant ku- 
rios \ i>i vaidai išdygsta, auga. 

plėtojasi. Iš vaido pobūdžio 
turėtume pažinti, kokios dir- 

vos jis pagamintas. Ir tai 

galėtu mums Imti raktu vai- 
dui pažinti. 

I'»ct vaidu yra ir savotiška 

psychologija, kuri irgi gal 
priklauso nuo "dirvos", tik nc 

tiek tiesiai. I'ati vaidu psy- 
chologija gali huti nauju vai- 
du gimdytoja, ar palaikytoja 
tokiu vaidu, kuriems materia- 
le dirva jau senai yra prapuo- 
lus. Tokiu vaidu skaičiun, 
rod reiktu priskaityti grupi- 
nių ambicijų vaidus, kurių 
materiale "dirva" lntvo gyva 
viduramžiuose ar baudžiavos 
laikuose, bet yra prapuolus 
dabar. 
Musų vaiduose tarp "kairių- 
jų ir "dešiniųjų" rods yra la- 
bai daug to atgyvento teuda- 
:io elemento. Tuo žvilgsniu 
žiūrint, daugumas -mušu vai- 

dų neturėtų visai apsireikšti, 
bet čia Įeina vaidų psvcliolo- 
gija, uižsikirti;nas. skiautei ų 

kapojimasis. ir t. t., ir todėl 
tie vaidai neišnyksta. Anaip- 
tol, daugelis jų matyti dar il- 

gokai galės gyvuoti kaipo vai- 
dai del vaidų, kaipo speciajis 
užsiėmimas ar dailė, nors ir 

nebūtų tam pamato. 

Tikra teisybę pasakyta. Uo- 
dą tik tame, kad tankiausiai su 

daugumu išeina su lyg tos pa- 
tarlė-: "kaimyno akyje ir krislą 
mato, o savo akyj nei 'balkio ne- 

patėmija." Pavarčius mūsų ne- 

kurii.s laikraščius, juk nesunku 

patėmvti. kad taip vadinamos 

polemikos tankiai yra vedamos 

lyg iik tam. "keno bus viršus." 
—nelyginant, kaip Lietuvos vai- 
ku, kurie viens kitą ranka per 
; cčius užgaudami, kartoja "ma- 

no viršus", "niano viršus"—va- 
dinasi. aš paskiausiai sudaviau. 

N'et ir tame pačiame laikraš- 

tyj. kuris toki išvedžiojimą apie 
vaidus padare, viena eilute aukš- 
čiau žodis-žodin tas "mano vir- 
šus" atsikartoja. Todėl, kad 

piktiykas—taip. paprastas pikny- 
ka> -nusisekė, tai iš to jo išvada: 
"Mušu buvo viršus iki šiolei. 

c p a s i d u o ki m ir toliaus"— 

Sąryšyje su. tu<>, galime pastebė- 
ti, kad nu;s neatmenam tokio 
atsitikimo, kur minėtas dienraš- 
tis butu u/le:dęs kam nors pro- 
gą paskutini žodi tarti. "Mano 
.viršus" turėjo visuomet buti, 
nors pasitaikydavo, kad tuose 

ginčuose-vairiuose tankiai ji-^ ne 

tik "viršaus", bet ir "dugno" ne- 

turėjo. 
U ko išvada, kad: iengviaus 

yra patėmijimą padaryti, negu 

pačiam ji praktikon -pritaikinti. 

Pats skaitai laikraštj šim- 
tus sykiy. Męs norime per- 

skaityti nors sykį tavo pra- 

vardę tarp šiot dienraščio 

šėrininkų. Užsisakyk sau 

šėrų, kiek gali. 

"Lietuvos skaitytojau! Ar 

pats jau pagelbėjai mums 

prie Įsteigimo dienraščio? 

Męs laukiame tavo žodžio. 

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

"duona penėjome. 
Ar pats papenėsi dabar 

mus akmeniu, atsisakydamas 
prisidėti su šėru prie dien- 
raščio? 

Mintys ir Faktai Apie Lietuva. 
Rašo J. A. 

Lietuvos žeme ir Ūkis- 
< ieografinė Lietuvos išvaizda; 

... i primena "širdį. gulsčiai šonu; 
paguldytą. Apačią tos širdies! 
smailu trikampiu, biskuti Į kairia-į ją užriestu, sudaro Minskija. Nuoj 
tos užbaigos, išilgai per tą širdį Į žiūrint, Į šiaur-vakarus. po dėsi-1 
nei guli \ ilniaus apigar<la, po 

i kairiajai gi (iardino. l'ž jų,| 
viduryje, tarsi širdis tos širdies,1 
įguli Suvalkija, i kurią, iš kairės 
puses, buku kyliu, remiasi Lenki- 
ją, (Lomžos gubernija). Viršūnę 
tos visos širdies, platųjį io» galą," 
L dešinės gaubia Kauno gub., iš 
kairėsės gi — l'rusu Lietuva. 

Jeigu per ta širdį dešiniuoju 
šonu, 11110 Liepojaus linkui Mo- 
hilevo, pervestume it gyslą, vin- 
giiuotą liniją, tai padalintume 
Lietuvą i dvi geologines 
dalis. ideologija vadinasi moks- 
las, aiškinantis apie žemes "subu- 
navoj imą, t. y. iš kokiu elementu 
ji susideda, o taipgi ir apie žemės 
"išsivystymą." t. y. per kokius pa- 
vydalus ji ]>erėjo. kol ji susifor- 
mavo taip, kaip dabar ji yra). 

!.\pie šitų dalių ypatybės męs 
čia plačiaus nerašysime. Užteks 
tik paminėti, kad i šiaurius nuo 
tos linijos, t. y. pat šiaurinė Lie- 
tuvos dalis sudaro sluogsnj, kuris 

| geologijos mokslo yra vadinamas 
Į D e v o n i a n i n i u sluogsniu, gi 
Ivisa pietinė Lietmos dalis sud'aro 
K v a r t c r n a r i n Į sluogsnį, iš- 

skyrus pati širdies smaiiagali. 
(Minsko gub.), kuris priklauso 
prie K r e t a c c o n i n i o sluo-g- 
snio su T erei a r i n i o sluogs- 
nio lopais. Aplink šituos sluoks- 
nius yra žymus* kiti geologiniai 
sluoksniai. 

Tačiaus siaurose šio straipsnio 
rybose nebūtų naudos prigrūs- 
ti daugybę taip sakant tech- 
niškų vardų, kurie daug ką reiškia 
inokslinčiui-geologui, bet nieko ne- 

pasako paprastam žmogui, neap- 
sipažinusiam su geologija. Už- 
teks, todėl, vien pažymėti, kad 
Lietuvos geologinis sudėjimas yra 
toks, kad iis duoda teisę mokslin- 
čiams padaryti žingeidžių išvadų. 

Žemės Turtai, 

Pirmiausia iš geologinio Lie- 
tuvos sudėjimo aišku, kad ji tiri 
anglies Įgulas. Rudosios anglies 
joje randasi keliose vietose; gi 
durpinyčių ji turi begalę. Ji turi 
savyje taipgi kietą geležies rudą. 
Rudosios geležies r u d a randama 
daugelyj vietų Vilniaus ir Mins- 

ko guberinijų; gi ženklai geležinės 
Irusios skyst žemy j e tyra randa- 
mi beveik visur. Apart to. Lietuva 
turi Įgulas geriausio pasaulyje 
molio. Jeigu, gerai atmenu prof. 
Endersn, pirmutinis komercijinio 
aliuminiumo svaras tapo vokiečių 
ištrauktas iš Lietuvos molio. 

I .ietuvos žemė turi Įgulas kal- 
kių fosforitų, gipso, taipgi kitokių 
mineralų. Apie gintarą, kuris yra 
ne kas kitas, kaip sr akmenėjo sa- 

k?i Lietuvos girių, visi žinome: 
Baltiko jūrės ir iki šiam laikui 

išplauja geriausią pasaulio gin- 
tarą. Didesnę Lietuvos dali den 

Įgia vaisingos Lietuvos dirvos. Jas 
I j visas puses ežioja gilus šaltiniai 

ir plačios upės. O ties tom dir- 
vom?, ties tais šaltiniais ošia Lie 
tuvos milžiniškos girios. Regint 
tą viską, rodos, jog čia gaiil'.i, 
tarsi su Dievu susitarus, žmogui 
rojų <lavė. 

"Gana vainikams čia kvietkų. 
skainynų; gana meilužiams pave- 
siu, žolynų." Žmogui gi gana turtų 

j visokių. Cia gamta gausybėmis 
pasiliejo. 

j Vienok toje šalyje viešpatavo 
|vargas. Ilgus melus viešpatavo čia 
plėšikų valdžia. Ji rūpinosi tik 
JJetuvos turtus vogti ir žmonės 

smaugti. Idant viskas pražūtų, ji 
suparaližavo Lietuvos mint j. I'uvo 
tai baisus lai'kai. gadynės "paviet- 
rės" Lietuvoje. Tuose laikuose ii 
kis judėjimas negalėjo plėtotis. 

Liet'uv s uki per konfiskacijas 
•iiigr 'lu- "rundas." Kita j<> dalis 
priklausė iponamas. nieko hendrn 
su Lietuvos reikalais neturintiems. 
\ <>s tik trečdalis "priklausė" kai- 
miečiams. 

šis "r u n d a s" j "diržus" išrėžė 
ir "dumu" mokesčiais Lietuvą ap- 
krovė. Lietuvos ūkininkas, tais 
diržais suvaržytas, negulėjo pasi- 
žadint, gi "durnium" mokesčiu 
našta prislėgtas, — negalėjo išsi- 
tiesti. Dirbo tad tik "kakto> pra- 
kaitė," skurdo ir vis i gilesnį var- 

gą grimsdo. 
(ialviju auginimas Lietuvoje, — 

ganininkystė, ar piemeninkystė, ar 

k'aip nors tas judėjimas Lietuvoje 
vadinas, rišas tiesiog su ūkiu. 
Nieks jo, kaipo ypatingo užsiėmi- 
mo. čia nevedė, nieks Lietuvoje 
"kau'boju" nelaikė. Jis tačiau.s ėjo 
kaipo dalis ūkio ir jo "skyles 
lopė." 

Ukininkinė prainonija, kaip au- 

tui auginimas nVuninių paukščiu J 
pienininkystė, bitininkystė, džiovi- 
nimas viralinių daržovių, lapelių, 
džiovinimas vaisių, rukinimas kum- 

pių, skilandžių, dešrų ir 1.1, visą 
tai. nors pagarsėję pasaulyj ir ži- 
nomi, bet. be laisvės, be organiza- 
cijos. be kooperacijos, niekad ne- 

buvo pastatyta ant pramonės pa- 

pėdės. 
j Lietuvoj; girios taipgi grobikų 
! r u 11 (hi buvo užgrobtos. Daugiau 
^įegu pusė jų 'priklausė" r u n- 

■d u i; kitą jų dali ponai valdė; 
:til< tru])iniai girių pasiliko ūkinin- 
kams. rkininkai savo miškelius 
šventais, nepaliečiamais skaitė ir 

skalsiu : ponai gi "be rūpesčio" 
savas naikino, žuvininkystė Lie- 

Jtuvoje, nors labai apsti ir gausi, 
be tam tikros organizacijos ir sys- 

: temos, — buvo apleist'a. 
; l'ramonija, to žodžio pilnoj pras- 

įmėj, taipgi negalėjo bujoti. Jai 
j truko komunikacijų ir tarpininkys- 
;tės centru. Žodžiu, viskas, kovo- 
i 
įant su ta gudo ir lenko "pavietre 

/skurdo ir nyko. Męs čia tą visk? 
\tam tikslui parinktomis skaitlinė- 
'mis trump'ai peržvelgsime. 

vi.—KAIP LIETUVOS ŽEMĖ PASIDALIJA. 
Šioj lentelėj skaitlinės parodo angliškas ketvirtaines 
sulyg 1890 m. statistiko>. \ iena ketvirtainė angliška mv 

lygi 640 akrams, arba apie 240 desiatinom>. 

Suvolku 
Katino 
Vilniaus 
l lardino 
Minsko 

I šviso 

4,654 
15.449 
16,150 
14,705 
33-7' >5 

^4-7?3 

10 2 

69 
3' 

191 
455 

.848 

4-75() 
• 5,5'S 
16.181 
i4,8f/» 
35.220 

86.; 71 

1,700 

2,443 
3,358 
2,639 
^.245 

/ o33 
h.302 
6,181 

1 6.997 

<£-383 37-°13 

2.—KUOMI IR KIEK S£TA. 

Černiaus parodyta, kokį nuošimtį visos ariamos žemės Lie- 

tuvoje sėta įvairiais javais 1890 metuose. Linų ir kanapių sky- 
riuje paordoma, kiek desiatinu tais javais užsėta kiekvienam 
100 ketv. verstu. 

Kauno 41.1 4. 18.9 16.3 5.9 — 0.4 143 
Vilniaus 48.7 1.8 20.9 8.3 6.5 — 5.7* 54 5 
Gardino 47. 3,8 20.8 6. S.7 0.4 6.8 24 3 
Minsko 48.1 2.9 10. 7.8 7.7 1. 8.7 20 5 

3.—LIETUVOS DERLIUS. 
Lietuvos laukai 1890 metuose išdavė sekančiu javu bu- 

šeliais : 

Kauno 
Vilniaus 
Gardino 
Minsko 

Išviso 

> 5.937*3°° 
15,675,800 
15,148,100 
19,752,80° 

66,5] 4,000 

1,426.990 
*>45,608 
91 9,oT>7 

i .225,950 
4.217.615, 

10.260,400 
9,226,120 
6,766,390 
6,039,140 

32,292.050 

4.—LIETUVOS DERLINGUMAS 1890 m. 

Kiek viena "desiatina" išduoda "četverčiu". Četvertis yra 

lygi beveik 6 pūdams. Desiatina yra apie pustrečio akro. 

Kauno 5 4-6 7- 34-2 
Vilniaus. 3o 3-9 4-8 31 •1 

Gardino 3.8 2.9 3.8 32.0 
■Minsko. 3-4 3-5 5-° 33-7 

Kauno, Vilniaus ir Qardin° gubernijose vienas akras žemės 
vidutiniškai išdavė 832.3 pildo tabako. 

5.—VIDUTINIS JAVŲ UŽDERĖJ1MAS- 
ĮVAIRIOSE ŠALYSE 1890 METUOSE. 

Viena desiatina išdavė čctvetviii sekančiai: 

.s % ;t s | 

.A U. '1. < C 

Latvija (>.9 5.5 <j. 4 5'-1 
Suv. Va'lst. 5.4 5.4 12.1 34.6 
Busi j a 4.1 3.6 6.9 34.2 
Lietuva 3.9 37 5.1 32.8 

6,—UKININKYSTĖ ĮVAIRIOSE ŠALYSE 1910 METAIS. 
\'icna desiatina vidutiniškai išdavė tiek pudu: 

c. 
'5 
> X 

l'clgija 14/ 

Vokietija J19 
Anglija 
Austrija 85 
Vengrija 76 
Prancūzija 70 
Su v. Valstijos 67 
Ispanija 56 
Lietuva1) 5(1 
Riti si j a 50 

) I.ieuva Ijc Suvalkijon. 

* •? 
iz ž 5 

•63 181 150 
1 89 184 121 

148 \2~ J 19 
77 84 (j6 

82 84 70 
88 91 86 
<V> (p 79 
82 79 58 

56 51 
•14 5A 52 

7- KUOMET PIRKTA, O KUOMET PARDUOTA JAVŲ 
(rugių, kviečių, meiių, avižų) LIETUVA. 

Kauno 
(iardino 
-Vilniaus 
Minsko 
Išviso 

įoon m.—1900 m. 

3,951,000 
1 .<)88,000 

50,000 
966.000 

6,955.000 

187R m. — IggS 111. 

566,000 

566.000 

3.973.000 
4,566,000 
1.481,000 

10.020,000 

Lietuvos ūkio išlygos. 
Viršpaduotos kelios lentelės <liuv 

<la šiokį-toki supratimą apie Lie- 
tuvos ūkio btulą, jo gausumą, jo 
Įnedateklius ir 1.1. Jos piešia Lie- 

j tu vos žemdirbystės paveikslą. 
! Lietuvos nkis daug nukentėjo 
l 
nuo politiško rusų valdžios ]>e r se- 

kiojimo, nuo sunkaus apkrovimo 
mokesčiais, nuo Įvairios spalvos 
cmovnikn ir kitokių parazitų iš- 

naudojimo. Ne kartą, sėjai atėjus, 
jis sėklų j ieškojo. Xc kartą rudens 
hiku, idant apmokėti nepakeliamus 
mokesčius valdžiai, jis savo tiek 
javu parduoti turėjo, kad pavasa- 
riui jam pačiam neišteko. Xe 
kartą jis paskutini savo galviją, 
ant virvės savo "diržė" išganytą, 

| parduoti turėjo, — žinomp, su 

'•dideliu nuostoliu sau ir šalies 

Jukini. (Toliaus bus). 

Vakacijos Gamtoje Kiekvienam. 
Mažais, bet tikrais žingsniais ateina laikas, kuomet 

viskas gyvenime kas yra gero ir puikaus, nepasiliks pri- 
vilegija tom tikru kliasų, bet kis prieinama kiekvienam. 
Žmonija progresuoja, nesusipratimai yra laipsniškai iš- 
lyginami ir pasilinksminimas, kas pirkliaus buvo tiktai 
sapnu paprastam, sunkiai dirbančiam žmogui, darosi pri- 
einamesnis vis didesniems skaitliams. 

Vienu tų pasilinksminimu yra vakacija (pasilsėjimas) 
gamtoje. Y patai, gyvenančiai mieste, negali but nieko 
puikesnio ir naudingesnio, kaip praleidimas keletos dienų 
kur nors žalioje gamtoje, po atviru dangum, pavėsyje 
puikių medžių ir tarp žiedų. Praeityje daugybė žmonių 
gyveno visą savo amžių turėdami vien nepasiekiamą sapną 
keletos tokių dienų, pilnų linksmybės. Šiądien kiekvienam 
mieste yra organizacijos, kurios ypatingai prižiūri ligotus 
žmones ir motinos bei vaikus neturtingų šeimynų, idant 
šios rūšies linksmumas butų galimas jiems suteikti. F>et 
jau yra atsitikimų, kur nėra reikalo, kad žmogus sirgtų 
arba neturtingi, idant žmoniją manytų apie siuntimą jo į 
laukus. Žmonės, gyvenanti gerose aplinkybėse dėlei vai- 
siaus savo darbo, bet dėlei savo darbo priversti gyventi 
mieste ir neturinti progos išeiti i laukus, taipgi reikalauja, 
tokio pasilsio. Taigi, yra verta paminėti tas industrialcs 
firmas, kurios veda kelią šiame atžvilgyje ir mėgina su- 
teikti tokią prbgą savo darbininkams, kurių aplinkybės ne- 
leidžia jiems imti vakacijas ir apleisti miestą. 

Distrikte Smiltinių Diumt, valstijoj Indiana, yra vie- 
tos. kurios tikrai yra rojum ant žemės—diunos, apaugu- 
sios storais ir tankiais medžiais, visuomet raminanti nuo 
ežero vėsių vėjelių ir augmenys yra panašus j esančius prie 
žemumų Colorado Kalnų. 

V ienoje puikiausių vietų šioj apielinkėj yra statomas 

| vasarnamis, kuriame vakacijos bus suteikiamos daugeliui 
tu. kurjie gal Inu niekuomet nebūtų turėję progos išva- 
žiuoti pasilsėti. Šis vasarnamis tapo pastatytas skerdyklų 
firmos \Yilson ir Kompanija. Męs sugrįšime prie jo ap- 
rašymo artimoje ateityje. Šiądien tik paminėsime, kad 
vieta, kur viskas yra prirengia smagumui ir linksmumui 
svečių, yra skirfiama moterims ir merginoms, kurios bus 
atvežamos grupose trisdešimts ir penkiasdešimts ir galės 
linksmintis atviroje gamtoje. Pirmoji exkursija, suside- 
danti iš trisdešimts moterų ir merginų atvyko šią savaitę. 
Kiekviena darbininkė, išdirbusi kompanijoj su virš meta, 
*aus keilonės lėšas j vietą ir atgal, maistą ir butą nuo 

panedėlio iki usbatai veltui—ir prie to gaus puse savo 

algos. Moteris, ofiso darbininkės, kurios turi dviejų sa- 

vaičių vakaciias su pilna mokestini, galės nuvažiuoti j 
\Vilson stovyklą savaitės pabaigoj, bet turės užmokėti ke- 
lionės lėšas, bėgyje likusių dviejų ir pusės vasaros mėne- 
sių, kurie dar liko. bus galima suteikti vakacijos daugeliui 
šimtų merginų ir moterų, kurios kitaip vargiai galėtų 
apleisti slegiančio miesto sienas. 

Nėra abejonės, kad \\ ilson ir Komponijos pavyzdys 
bus pasektas ir kitų įstaigų ir', bus vienu svarbiųjų'suri- 
šimų besitęsiančio progreso link lygios tiesos visų žmonių 
prie linksmybių ir smagumų, kuriuos gyvenimas suteikia 
tiems, kurie, atsakančiai savo priedermes atlieka. (Apgar- 
sinimas). 
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Laisve Buvo Gera Amerikai— 
Ji Privalo Buti Gera ir Pasauliui. 

i 
(l.iuosas t.nrinys J. I. l'agcHiuno kalbos, laikytos C hicagoje, 
N'epricjulniyhės Dienos apvaikščiojime. liepos 4 d. k>iK m.) 

šiądien, šiuomi iškilmingi ap- 
vaik-oejimu, pažymime 142-ras 
metines <ukakti've> Amerikos \e- 
;>rigulmylu>įą Į į t- n sueiti.1 14.J 
ir eta i, kaip Amerika jsig\ j s,-) u 

laisvę, neprigu!myl:ę. Ir šiądien. 
\'it'»met 'li liiausia istorijo> kov;t 
verda •.:/ nuteikimą tokios pat lais- 
ves vii-am pasauliui, idomu ir nau- 

dinga vra mums .»tsigrižti atgal 
Į *ir.s šalies istoriją ir pažiūrėti, 
ką t;»j: laisvė šiai šaliai suteiki", 
'š praeities pavyzdžiu lengviau- 

'aryti pranašystę ir ateičiai... 

•lik 142 .netai praėjo- nuo to 

laiko, kai 177^» metais 13 Ameri- 
konišku kolionijų igyjo sau lais- 
vę, tu prigul-mybę. Mažas sulygi- 
nimai -klypelis žemės Atlartiko 
pakraštyj, v s su 4 milijonais gy- 
vetojų taigi mažiaus negu Lic- 
ituos plotai šiądien tu i, — pasi- 
ryžo nuversti ir nuvertė nuo s'avęs 
svetima junga i' pastojo patis snu 

šeimininkais. 
Šimtas kcturiosdesimts (lu '."lie- 

tai yra trumpas laikas tautos gy- 
venime. () vienok pažiūrėkime, 
ka> įvyk-• šioj šalyj per tą trumpą 
laiką!., šiądien turime suvirs ux> 

iriiij -ui gyventojų: didžiau>i ir 
derlingi;;!* : laid-fai šiądien maitina 
:h tik sius šalies 100 milijonų bur- 
nų. bet maitina Angliją. Francu- 
-.iją. Ii.*l: i*». kuriiV ba'sj imt 
nė ;c :;u v kiškų despotizmu bū- 
damos, neturi laiko savo laukų 
apdirl/.i. Di.i'.ia.isios kasyklos ge- 
ležies. aukso, vario, ar.glies ir Įvai- 
riausių medžiagų sudaro didelę da- 
li pasaulio turto; mUžiniskiausios 
dirbtuvė.- suteikia darbo milijr- 
natns- darbininkų: tūkstančiai įvai- 
r t ausiu mokyklų. kolegijų, univer- 

sitetų, knygynų ir muzejų, gau- 
sia'' skleidžia apšvietą po visą sa- 

li: mil'IniŠkiausi miestai, skaitan- 
tieji g\Vėr.t.SjtK mitfj^n'itš, išrrttg'o.' 
!"■-i sr^į įį t * „1 y- 7 

Laisvė tam priežastis. 
Ir vi-a tai tik per t j,j nu'ui*. 

Kodcl? Kokiu būdu!" Juk žmonės 
čia toki patįs, kaip ir kitur. Ar 

kitų viešpatijų, kitų tautu žmonės 
yra gabesni, darbšte-mi? \"e. Cia 
t'-ki patjs žmonės — taktiškai Šios 
šalies žnv.-nės juk yra tie palis 
1 "ur. pos jjmr/.iės, persikėlusie sion 
pusėn Vtlantiko. ir kitokiomis iš- 
lvgomis ši šalis nedaug kuom sky- 
rėsi t.'.to kitų sali'.:. Liet ši šalis 
turėjo ir turi vieną milžinišką j'o- 
gą, kurios kitos tautos neturėjo 
arba ne V-'k jos turėjo. 

Si Šalis per 142 metu turėjo 
demokratiškumą ir l'a'i 
svę. 

J- '.C!- lietus pavasario laiku ne- 

keliu aukštyn javu taip, kaip lais- 
vė, liiiosybė kelia, stiprina, dau-j 
gina ir vysto tautos -gabumus ir 
šalies kulturą bei gerovę. 

Amerika buvo laiminga, kad 
tą gaivinančią liuo.-tybčs jiegą įgi- 
jo pirm i aus už bile kokią kitą vieš- 
patiją. f r ji šiądien visam savo 

puikume stovi prieš pasauli, kaip, 
gyvas pavyzdys, tarM sakydamas :| 
"Štai ką man laisvė suteikė! Visa 
mano galygė kurią šiądien turiu,! 
ne kardu, ne b zti u, 11c retežiais j 
yra subifdavota. bet visa tai yra j 
laisvės padaras... Tai laisvei, taf; 

SK'prigulmybei. kurią igijati prieš 
1 \2 metu ir šiądien a- y'arbę ati-! 
rUtodu, šią Ncprigulniybes Dieną 1 

np^akšeiojan!. Ir tą. ka iš jo-- 
turiu, jai gi ir pašvenčiu!.." 

J. I. Bagdžiunas. 

Kolionistu patriotizmas. 
Delei šitos prięžastio kris metai 

Neprigulmybės Diena visuomet 
buvo apvaikšči- jania sti dideliu 
patriotišku tipu. s:i dideliu dėkin- 
gumo jausnui tiems, kurie savo 

krauju, per didelę kovą tą laisvę 
į j;!! <>. ir dar tiems,- kurie per vi- 
sit* tuos metus ją ne tik palaikė, 
bet ir iskiepyjo savo vaikams ir 
vaiku vaikams. 

Taigi, lietuviai, šią lieną ap- 
vaikščiodami, atsiminkim ir pa- 
galvokim, ką laisvi- tautai reiškia. 
Nepamirškim, kad kaip motinos 

jkrinis yra geriau sis maistas kū- 
dikio gyvybei, taip laisvė yra ge- 
riausi-, penas gyvybei ir gerovei 
tautos ne tik tautos, l>et visos 
žmonijos. Supraskim, lietuviai, lais- 
vę» taip, kaip laike Amerikos ko-' 
lionistu kovos už laisvę, suprato 

1 ją tasai didi- tu laiku Amerikos1 
patriotas 1 'atriek Henry, kuris 
laike >«.imo Yirginii >j 1775 me-Į 
tuo e, ragindamas savo tautiečius 

>;i kovon u.< laisvę, sušuko: '"Ar 
g\ vast; yra jau taip brangi ir 
taika jau taip saldi. kad j a s rei- 
kėtų pirkti retėtais ir vergija? 
Neduok. Viešpatie! Aš nežinau.' 
kokiu keliu kili eis, bet kardink 
manęs, tai sakau: Duok man.' 
V iešpatie, laisvę, arba duok mar. į 
— mini!...." ' 

!r tokių minčių ir jausmu ve- 

dami, tokiu supratimu skatinami 
anų dienu Amerikos kolicnislai 
griebėsi ui ginklo. ilgoje ir sun- 

kioje k voje nuvertė svetimšali 
des[ rtizma ir pasodino šioj šalyj 
laisvės medeli, kuris dabar išbu- 
jojo. išaugi- kaip jau jums pirmiau 
c.*u minėję-. 

Pasaulis naudosis vaisiais. 

Ir tnnvkire d r. r ir štai ką! Ši- 

y,\\ > gyventojams ir visiems tiems, 
kurie po juc jieškojo sau prieg-( 
laudos nuo p >liitškų persiokiojimo' 
an Iru kito-e Šalyse. — dabar ta- 

sai medis dar tik pradeda nešti, 
vai si u-i ir visam pasauliui. 

šią lien šimtai -tūkstančių šios į 
ir.usų šalie- stinu — jų tarpe ir 
u'usn broliai lietuviai — jau sto-! 
vi ant Kumpos lauku .su ginklu 
r: r k -j j. su tvirčiausiu pasiryžimu j 
širdyse, idant visam pasauliui 
tikrinti tokia laisve, kokia ši š: 
rlžiaugė.-i per p metus. 

Milijonai v. ių, išauklėtu 1 a i- 

v c"- maistų, Cia namie dirba; dar 

iij :"ii l'ari-iviu eis toli, skersai 
Atlantiką, idant laisvės saulė jau 
nuolatai šviestu visam pasauliui. 
<) tas reiškia, kad. despotizmui, 
militarizmui, ir kaizerizmui, kurie 
ii debesys tą laisvės saulę pasauliui 
uždengti nori, — turi būti galas... 

Ir Ims galas, nors ta baisi kova 
ir dar ilgai trauktis turėtu, nes 

kaip syki -viešą pamatęs žmogus 
ninorėtų apjakti, taip pasaulis, 
syki laisvės pamėginęs, nenorės ir 

negali Į barbarizmą ir kaizerių 
despotizmą žengti. 

Kovojam ir už I iteuvos laisvę. 
Ir <tai didi ir baisi kova eina 

tarp laisvė-; ir militariškos vergi- 
j- s pajiegti. Ir iręs. broliai lietu- 
viai, kovodami už šią salį, kovo- 

jame tuc pačiu laiku ne tik* u j 

šios šalies laisvę, bet ir už vi?" 

pasaulio laisvę — už lr isvę visiems: 

dideliems .r mažiems, stipriems ii 

ilpniems. Ir ka; daugiau — tnę? 
k >v ;imc ir už laisvę savo bran- 

gio- Lietuvoj kuriai r'.vmnuižirr- 
tai. sutremtai po karės kanopom- 
kazer jau dabar selina u/neri 

vėrjjijr.s retežius. 

Sią lirn p> visą plačią Ameriką, 
šiuo laiku, -ia valanda, šimtmilijo- 
nlnė Amerikos tauta, susidedanti 
beveik iš visų pasaulio naujaga- 
dvrių k -'i nistų, susirinkusi savo 

vicfMsr. taip ka'p męs. lietuviai 
t i r. esame usirinkę. vienu galinau 
ir didžiu balsu užreiškia, kaip kad 
anasai kolionista.* Patrick Hcnrv 
anuomet užreiškė: 

'"Duok mums liudSybę, ar duok 
j mums tvirti! " 

Kaizeris nemainys mums 

konstitucijos. 
Amerikos kolionistai. .skelbdami 

šią sali laisva, u/.reiškė Neprigul- 
nubės Dekliaracijoj šiuos neiuir- 
linius žodžius: "jog \-i>i žmonės yra 
sutvevl! lygiais, jog jie apdovano- 
ti Sutvertojo tūlomis neatimamo- 
mis teisėmis, tarp kuriu yra: gy- 
vastis, liuosybė ir laimingas gyve- 
nimas." \r duosim męs kaizeriui 
šiuos žodžius iš mušu dekleraeijos 
i.šb-uikti. Niekados! šiądien, kaip 
sykis męs, sykiu su visais šios lais- 
vos ialies gyventojais, susirinko- 

■ me, idant tuos žodžius atkartoli 
ir užreikšti, jog jn apgininuii 100 

milijonu Amerikos gyventoju ne- 

pasigailės kraujo, kaip 4 milijonai 
Amerikos kolionistų nepasigailėjo 
anuomet savo gyvasčių. Šiądien 
męs susirinkome, idant svkiu su 

jnutsit prezidentu \Y ilsinu užreikš- 
ti, kad ši diena, iki šiolei buvusi 
Amerikos neprigulmybės dienos pa- 
minėjimu, nuo šiądien Ims paminė- 
jimu neprigulmybės viso pasaulio.! 

Ir lai kaizeri zmas priima t;ii aty- 
don! Kova gal but didi, snuki ir 
ilga. P.et kno.net kanuoliu dūmai 
išsisklaidys, kuomet taika užvieš- 
pataus. žinokite, kad kaizeriztno ir 
utilitarizmo ir ženklo neliks ant 

šio pasaulio paviršiaus: laisvės šar- 
vuoti legij >nai ne tik nu-i žem<~- 

.paviršiaus ji nušluos, bet ant 100 

myliu žemėn Įvarys, kad niekados 
netik jis pats, bet ir jo dvasia ne-, 

galėtu atgal sugrįžti ir /ironijos 
laisvę bei ramybe ardyti. 

IT Trt'i* translalion li!r<! iI>i llir ; .i-l i' 
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KŪDIKIŲ išgelbėjimu: 
KAMPANIJA. 

\ ienas svarbia::. Iu reikalavimų,' 
kurį l'arė stato botu viniai tautai 
Iv.-į nacijai yra tai. reikia a:>l 
s aukoti vaikus ir reikalui prisdč-1 
ius padaryti juos tinkamais u/.-| 
imti kariautoju viet'as savj saiies 
akinimui. r. y. kad juo.s uiau-: 

^inti Į tinkamus Žmonės. 

Suvienytų VaUtijų valdau >ia- 
atvejyje neaLsilib/ nuo Ang- 

liji •.* ir Prancūzijos. nes ii yra 
pasiryžusi rūpestingai rūpintis 
savo vaikučiu gerove: tad ši pa- 
vasary jau pfa'.Mdejo darbavimasis 
rr.u-u kūdikių ti*> vasčių iš.ęelbė- 
jimui. 

l'agal vėliausiu pranešimus 20 

vnhtijos jau susiorganizavo, kad 
išgelbėjus 100.000 kūdikių. L<Ur.» 
si ana tam tikslui iau surinko 
$41.000 iš prižadėtų $50.000. Ki- 
li i valstijos, kurios tam tikslui 
žymiai aukavo, yra Illinois, l'on- 

neetieut, Indian'a. Massachusetts. 
Mieliigan, Ohio. Rlio.'U"*Isla::d ir 
l:rah. 

rirmutis <lalykr.$, kivriN l.uvo 
atliktas to dari ivykinimui, buvo 

ta.>, kad nuo 15 d. balandžio, Šių 
metų. visi vaikai. žemiViu? penkių 
metų amžiaus buvo sveriami ir 
mreruojami. Tas yra dan-na tam: 

kad daktarai galėtų pasakyti, ar 

kūdikis -yra sveikas, ar jam kas 
nors kenkia. Jeigu kūdikis perma- 
žai sveria, t. y. pagal savo ugį, 
tai toks daktaras iau žino. kad 

jam reikia geresnio maisto ir 
prieiiuros. 

Tėvai, kurie geidžia, ka i jų kū- 
dikėliai svertų kiek reikia, (o 

kurie tėvai to nenori?) privalo 
padubti savv» kūdikius ištyrimui 
kaip greičiaus, galint. Norint pla- 
tesnių informacijų, kokiu buJu 

paduoti žemiaus penkių metų kū- 
dikiu.- tokiam ištyrimui, reikia 
kreiptis j pirmsėdį Child \Vcltare 
Cocnmittee, kuris komitetas yr;; 
skyriumi Šalies Apgynimo Tary- 
bos. 

SKAITYTOJAU! Jeigu jau 
neišgali nei vieno šėro dien- 
raščiui painti—męs tarnau- 

sim tau kaip tarnavome. 

Jeigu išgali—patarnauk ir 
mums visiems. Imk dien- 
raščio Šerą! 

Pats skaitai laikraštį šim- 
tus sykių. Męs norime per- 
skaityt? nors sykį tavo pra- 
vardę tarp šio dienraščio 
šėrininku. Užsisakyk sau 

šėrų, kiek gali. 

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

"duona'' perėjome. 
Ar pats papenėsi dabar 

mus akmeniu, atsisakydamas 
prisidėti su šėru prie dien- 
raščio? 

Apie Lietuvą ir Lietuvius. 
20—Trur traslation filrd \vitli thr poctma-trr 
at ChicaKo, 111., <K> i HM Jny oi Jntfj I?18, *■> reqi:irril by thr art oi" Ovlfbfi i> 
IV17. 

kaip boiševikai lietu-1 
VIŲ TARYBĄ IŠARDĖ. j 

Iš Rusijos dabar atėjusi e laik- 
raščiai praneša plačiau, kaip! 
lietuviški bolševikai, rusu bol- 
ševiku klapčiukai, išardė \ vriau- 
sią Lietuvių Tarybą Rusijoj ir 
sunaikino visą pabėgėlių šelpi- 
mo ir kitus darbus su tokiais, 
dideliais vargais pradėtą ir va- 

romą. 
Tų "lietuviškų žandarų" areš- 

tai. kuomet gimnazistai, anot 
.7 ..... I l>r. Šliupo, "šlapnosiai," įsiver- 

žę su ginkluotais kareiviais j 
butus, areštavo lietuvių tautos j 
pirmaeilius, paseilėjusius tautiš- 
kuose darbuose veikėjus, su- 

kelia tiesiog nepaprastus iaris- 
iuus 'lietuvio širdyje. "Prie km 

męs prigyvenome, o, lietuviai!" j 
— galėtume pasakyti, kuomet' 
matome, kaip vaikėzai po bol- 
ševikų komanda griauja viską, 
kas su tokiu vargįi pastatyta ir' 
bjauroja užsitarnavusius ki-' 
tus nei figohius, kaip Jablonskis-, 
Kraušaitis — musų veikėjas. 

Viso> smulkmenos šilų vanda- 

liškų žygių paaiškės tik vėliaus.1 
gi dabar paduodama tik miglaus- j 
tas Lietuviu Vvriaus:"--.-; Tarv-1 

I los Rusijoj pranešimai, užvar-j 
dintas "f.ietmių V'^uomeniai. ; 

Lietuviu Visuomenei- 
Lietuviu* Vyriausiosios Tūry-j 

bos Rusijoje i/.rto skyrius pra- 
neša. kad vasario J5 d. padaryta 
krata pas Iždo Skyriaus Reika- 
lu Vedėją, L. Daukšą, ir paimti 
aukuotoju ir užsidėtu mokesčių 
tautos reikalams sąrašai, kkIcI 

paskelbiu U s, kas kiek įmoikėjo 
pinigų i Tarybos iždą bus šie'< 
tiek pavėlintas. Taipgi Iždo Sky- 
rius praneša Vietos Taryboms, 
kuopom^. rinkliavos komitetams 
ir atskiriems žmonėms. *<ad ne- 

nustotu rinkti užsidėtus mokes- 
nius ir aukas -in^tų. ar bent pra- 
neštu Tarybos iždui. kame ir 
kiek surinkta."''Visais reikalais 
kiek surinkta kreiptis senuoju 
adresu: Voronež, Afalaja Dvo- 
riauskaja, -M. 

Liet. Vyr. Tarybos Rusijoj 
Iždo Skyrius. 

"Vasario 25-27 d., 191S m. 

Vyriausios Tarybos Kanceliari-' 
joje, Lietuvių spaustuvėje ir pa- 
Tarybos narius. K. Draugelj, J. 
Jaiiianskį, kun. J- Jasenski ir 
M. Sleževičių ir iždo skriaus 
vedėją L. Daukšą b.ivo padarv- 
tos kratos. Paimti visi Vyriau-j 
sios Tarybos dokumentai, pro- 
tokolai. aukotojų surašai, 'Tra- 
ne š i 111 u iM numeriui 2-jam pa- 
rengta medžiaga, antspaudai, 
klišės ir tt. Kratos buvo padary- 
tos Voronežo V o i c n o-A \1 
m į n i s t r a t i vii y j O t d i <M < 

orderiais. n 

Del tos priežasties laiku ne- 

gali išeiti ir pasivelins'T r a n e- 

š i m ų" N. 2 -ir kiek susi trukdė 
dienos reikalų atlikimas. 

Lietuvių Vyr. Taryba Rusijo- 
je praneša, kad ir toliau visais 
reikalais kreiptis tuo pačiu ad- 
resu: Voronežas. Malaja Dvo- 

rianskaja, 21. 

II. 
Lietuvių Vyriausioji Taryba 

Rusijoje 
Keto, kas pasakyta Lietuviu 

Vyriausiosios Tarybos Rusijoje 
pranešime iš š. m., vasario 20 ] 
dienos, męs, žemiau pasirašiu- 
šieji Lietuvių \*yr- Tarybos Ru- 

sijoje nariai, laikome savo pa- 

reiga dar štai ką pranešti: 
i) Voronežo V o j e n o a d- 

m i n i s t r a t i v 11 } j o tVl i e'l o 

orderiais areštuota Lietuvių V. 'j 
Tarybos nariai 26 d., vakare: 

vice-pirnvininkas Mykolas Sleže- 
vičius ir kun. Julijonas Jasens- 
kis; vasario 27 d., vice-pirmini- 
kas Martynas Yčas ir kandida- 
tas gydytojas Elisiejus Drauge- 
lis; vasario 2S d., — kandidatai 

gimnazijos mokytojas Zigmas 
Žemaitis ir "Saulės" kursu ve- 

dėjas Juozas Vokietaitis; kovo 
1 d. — kun. Pranas Penkauskis. 
Tuo pat metu dar suareštuota 

Liudas Daukša ir atsitiktinai j 
prie arešto buvo dailininkas) 
Adomas Varnas. 

II. Del minėtųjų atsitikimų 
turime pasaktyi: 

1) Lietuviu Vyriausios Tary- 
tais Rusijoje darbas sustalxlytas, 
kol didesnė dalis jos nariu ne- 

bus paleista iš kalėjimo. 
2) Kad neišeitu nesusiprati- 

mu, visus asmens liudijimus su 

M. Sleževičiaus ir L. Noreikos 
parašais laikyti netikrais, nes 

minėtųjų liudijimu blankus ne- 

be Tarybos žinioje. 
.V) Aukų ir šiaip pinigų Lie- 

tuvių Vyriausios Tarybos adre- 
su tuo tarpu prašome nesiųsti- 

(Kovo o dieną. 191 š įn. 

J. Bagdonas, 
Kn. E. Paukštė. 
Vyt. Petrulis, 
R. Skipitis. 

Vakar pas Liet. Vyr. Tary- 
boj* Rusijoje narius darė kratas 
ir atiminėjo visus dokumentus 
Tarybos. 

Kratą darė pagal orderio 
"vojenno administratyvnago ot- 

<liela g. Voronežą" su parašu 
sekretoriaus lietuvių socialistų 
liaudininkų partijos nario Ple- 
pio. Kratė keli kareiviai ir tris 
lietuviai ginviazistai: Vi.taviš- 
kio gimnazijos Valaitis ir Griš- 
kelis ir Yčo vyrų gimnazijos 
Bendoravičius. 

Paklausus teleionu Kada bus I 

grąžinti tarybos dokumentai. 
Plepys atsakė, kad paėtny doku-: 
mentu-> greitu laiku ir juos vi- 
sus "peėem" (iškopsime >. iim- 

nazistai. kur dalyvavo kratoje, 
sakė, kad buvęs Įsak\mas iš 

Petrapilio iš lietuviu komisaria- 
to padaryti pas Tarybos narilis j 
kratą. \ i si popieriai busią iš- 

siųsti j Petrapili. 
Nuo Tarybos nartu paimtas, 

parašas, kad neišvažiuos iš \ o-1 

ronežo. Taryba darbuojasi to- 

liau-. 
L. Daukša. 

Voronežas. :?)—IV—i.S. 

» * 

Kratos ir*areštai Lietuvių Vyr. 
Taryboj Rusijoj. 

Antradienio vakare uo—i.}- 
11) vėl įsibrovė ginkluota pajie-j 
i-a Lietuviu Vyr. Taryb. Kusi-i 
Joj raštinėn tkun. dek. J- Jascn-į 
>kio butan). Tuo metu raštir. ?j; 
buvo Liet. Vyr. Tarybos Rusijoj į 
Vice-pirmininkas Mykolas Šleže-1 
viČius, L. V. T. R. narys k;in.į 
dek. J. Jasenskis ir žinomasai r 

nus dailininkas, Adomas Varnas. į 
Visi tris suareštuoti be nurody-j 
no priežasties 1 > c i kokio kaltini-' 
m o. 

Tą pat vakarą, kiek anksčiau., 

įpie 7 vai., jsibriovė ginkluota j 
lA'iega L. V. T. R. iždo sky-; 
*iaus vedėjo Liudo Daukšos bu- 
tau* šeimininkas buvo teatre.' 
Kareiviai lau'<ė iki pargrjštant 
L. Daukšą ;:anio. l'o to ta;>oĮ 
i s suareštuotas. 

Krata buvo padaryta ir pas Į 
jyd. E. Draugelį. L. V. T. kandi-j 
iatą. Nieko ypatingo nerado. 

Šiądien (27—14 > paaiškėjo vie 

ta, kur randasi suareštuotieji į 
:arybos nariai ir kiti. Tai vadi-' 

įamieji Organizacijų Namai 

(buv. gubernatoriaus). 
Areštuotieji jau išiuvo visą; 

įaktj ir štai dieną bjauriame 
usiaurusyje, prirūkytame, pri- 

spjaudytame ir prišniaukštame. 
Ten pat buvo apie porą desč- 

:kų kitu suareštuotų: kareiviu 
r šiap žmonių. Dauguma jų 
slankiojo po gana platu pusiau- 
usj. Nei "lovų, nei šiaudu, nei 
eur atsigulti. Vienas kita> «ta- 

as, vienas kitas suolas. 

Šiądien Voroneže švenčiame 
"Laisves sukaktuvių revoliuci- 
os metines." L- V. Tar. Rusi- 

oj. iškėlusioji taip plačiai Lie- 
uvos laisvė- obalsi ir lietuviai 
turi e jų palaiko i r-141 gali svi/sf 
nasideda jų Golgotos kelias. 

Bet. tikimės, tuo braugestU" 
jus jiems Nepriklausomos Lie- 
:uvos Idėja. 

ylt 

Rusų Lietuvių žandaru darbai. 

1918 m. vasario mėn. 25—27 1 

lienos naiktj buvo padaryta kra- 

:a pas I... Y. Tarybos narius ir 

iiaip lietuvių inteligentus. Kra- 

:ą darė kareiviai ir trj- tnoki- 

liai, revoliucinės valdžios Įga- 
lioti — Step. Bendoravičius, V. 

Valaitis ir Griškelis. iiuvo at- 

intas L. V. Tarybos antspaudas, 
•aštai ir protokolai. 

RAUDONDVARYJE 
i Kauno apskr.) 

Seiliau buvusios rusų liaudies 
mokyklos namuose nuo 1917 m. į 
lapkričio 1 d. įsteigta čia lietuviui 
liaudies mokykla su dviem sky- 
riais, kurioje mokosi 119 vaikų: 
(50 mergaitės ir 63 berniukai 1. 

Vietos užtektinai. Prie mokyklos 
Įsteigti vakariniai kursai suaugu- 
siam jaunimui lavintis; kursus 
jau lanko i(> suaugusių vaikinų 
ir merginų. Manoma, ka<l dar 

daugiau prisirašys. 
Pamokos esti 4 kartifs per sa- 

vaitę vakarais. Mokoma prigimta 
l<?alba, skaityti, rašyti, prigimties 
istorijos, geografijos, skaitlia\i- 
mo, Lietuvos istorijos ir dainavi- 
mo; dorą aiškina vietinis kun. 
V. Knipavičius. Mokytojauja A. 

Naujokas ir p. E. Abakevieaitė. 
Žmonės džiaugiasi mokslu, skaito 
lietuviškus laikraščius ir knygas. 

Suvalkietis. 

SASNAVA. 

(Mariamp. apskr.) 
Jau dveji metai, kaip Sama- 

roje gyvuoja dvi mokyklos: mo- 

kytojauja mok. K. Bakunas ir 
p-lč Oesnaitč. Ji t ruj^sniu antrą 
Kalnių diena buvo Mirošta vai- 
kams eglaitė. 

šių ruetų va.-arin mėa. pradžio- 
je atidaryta suaugai s iesns v::';ari- 
nfai kursai. Vedėjai vietiniai mo- 

kytctjai. Kursus lauko daugiau 
40 asmenų. 

Valkatų priešas. 

LICIŠKĖNAI. 
Jau treti metai, kaip čia gyvuo- 

ja mokykla: mokykloj mokinių 
yra Aį. Mokytojauja J. (iu>\is. 
N iv. Naujų metų čia Įsisteigė va- 

kariniai kursai suaugai am jau- 
nimui. Kursus lanko _»i mokinys. 
Kursų vedėjai — A. Majus ir j 
I. (iusas. Jaunimas mokosi lie-j 
tuvių kalbos, geografijos, lietuvių 
i>t«»rij aritmetikos ir sveikatos! 
dalykų. 

baltplaukis. 

INTURKĖ. 
( M.'dėtu apskr.) 

šiais metais čia atidaryta lie- 
tuviu mokykla. 1.. D. 

ŽVEDIŠKIAI. 
(Naumiesčio ap:.kr.'l 

Xuo pereitu metu spalio 30 d. 
čia atidaryta tr.okvkl.-i: mokiniu 
k'o. Mokytojauja Pr. l'/.upis. Per 
Kalėdas buvo čia vaikams eglelė. 
\uo vasario -'4 d. jjyvunja čia 
kursai suaugusiems. 

I pells. 

KRAŽIAI. 
(Skaudvilės apskr.) 

Nuo 1917 m, balandi'.to d. 
:i'«i gyvuoja mokykla; vaikit nio- 

kosi C10. Mokytojauja St. Piet- 
rusevičaitė. Per Naujuosius Me- 
tus čia buvo surengta vaikams 
.'.glelė. 

Juodbruvis. 

MIEŽIŠKIAI. 
(1 'atievėžio apskt.) 

Miežiškių parapijoje skaitoma 
irti 200 ūkininkų. Pačiame mieg- 
elyje yra viena valdžios mokyk- 
la. Prieš Ika'rę čia mokytojavo 
T.sai mokytojai. Vaiku daugiau 
>er 45 neprisirinkdavo. 1915-16 
n. žiemą čia mokytojavo .V. rta 
Kaminskaitė ir Elzbieta Vertel- 
Icaitė. M :kyklą lankė arti 50 
raiku, kuriu skaitlius i pavasarį 
>aaugo iki 80. Mokyklą užlaikė 
iati^ parapijonai, mokėdami po 

i rub. mėnesiui mio vaiko. 1916- 
17 m. čia mokytojavo Ipolitas 
Račius, baigęs Kaune valdžios 
atrsus. Žiemą mokyklą lankė 45, 
i vasarą 1^ vaiku. Mokytojui J. 
R. j stoju s i Panevėžio gimnaziją, 
nivo čia atkeltas mokyt pjauti M. 
N'iauronis. Kauno ūkio mokykloj 
nokinys. 1017-18 metais lankė 
nokvklą 60 vaiku. f'.uvo dar no- 

rinčių ir daugiau mokytis, bet 
icbuvo viet s. Paskutiniu laiku, 
lelei ligų (mat. čia prasiplatino 
iėmėtoii šiltinė) mokinių skaičius 
sumažėjo ligi 50. Įsteigti prie 
nokyklos vakariniai kursai nepa- 
sisekė. nes Miežiškių parapijos 
jaunintas labai mėgsta vakaruo- 
tas ir kortas. Labiausiai pasiimi 
Tautkumi berneliai, kfurie su laz- 

lomįs tiktai ir vaikščioja. Nepa- 
sisekė nei knygynėlio prie mokyk- 
los įsteigti, nes parapijonys ir 
am (talvkui visai nepajaučia. 

-L^Ui J- 'J' J.1 L .'-L.LI'Į 

Mokykla patalpinta privatiniame 
name. kuri reiklu būtinai patai- 
syti. 

N .X. 

GRIŠKABŪDIS. 
(Naumiesčio apskr.) 

(iriškabud/.i miestelis su juo «(i ir visa parapija yra kentėję karės ugnies. Miestelyje sudegė 
4 triobos, ju skaičiuje: klelionija, ir vaistinė, i<>17 m. buvo čia iš- 
siplatinusi kruvinoji, kuri siautė 
11c lik miestelyje, bet ir kaimuose. 
Griškabūdžio 1 bažnyčiai gražina 
visą bažnytktmį. Ji yra išlikusi 
nuo sunkios karės audros ir stovi 
ant nuokalnios vietos. Vokiečiu 
valdžios paliktas jai vienas varjas, kuris u/visus atitarnauja Dievui. 

Miestelyje yra 4-tas krautuvių, kurios karės metu nekaip verefasi. 
Tautietis. 

I GARLIAVA. 
{M ariamp. apskr.) 

Garliavos parapija viena labiau- 
siai *,r-l kares nukentėjusiu: trys dalys visc* prirapi j'.s Nugriauta ir išlepintus, likusioji ketvirta da- 
lis irgi nenur/ai yra nukentėjusi: 
pašaudyta, granatu apdraskyta, 

į Pačios (iarliavos miestelis išde- 
Igi-ntas. nuo gaisro išliko trečia 
Į dalis pati neturtingiausioji. Išdegė 
j pačios gražiausios vietos — kuone 
į visa Didžioji galvė ir visa foninė, 
j lenu — po trupinį. 
j l'aOiame miestelyje sudegė šios 
j žvalesnės v i et/ s: i ditlžiitlė sra- i : ** 
xi nutr kataliku bažnyčia; karė.-. 

i pradžioje rusai išsprogdino bokš- 
tus ir sudraskė visą bažnyčios 
galą; toliau perplyšo sienos, visą 
stogą sudraskydanios. Bažnyčia 
nuo Kauno šaudymo nuo tvirtovės 
pusės buvo labai apšaudyta: krito 
kelios dešimtys granatu, kelios 
sprogo viduryj Ifažnyčios ir sug- 
riovė nesenai -• pastatytą murinę 
koplyčią; viso labo bažnytinių air- 
tii nuostoliai skaitomi arti 150 
tuksiančiu rub. Toliau sudegė 
visi kleloniios triobėsiui; visi 
bažnytiniai namai; "Vyturio" 
vart tojų draugija su likusiomis 
prekėmis; visit vietiniu draugiją 
muro namai, kur buvo "Blaivybės" 
arbatinė, kepykla ir draugijų su- 

sirinkimų salė su nuolatine vai- 
dinimo scenai; "Žiburio" ir 
"Blaivybės." — "Gyvojo Ražan- 
čiaus" Brolijos knygynas su 600 
t ;ii!i knygų; Meškutė* visokių 
audimų dirbtuvėlės; Valsčiaus 
valdybos mūriniai namai; A. 
[likerio namai, arbatine ir didelė 
krautuvė; vokiečių bažnyčios 
b<''.estas nusprokdintas ir t. t. 
\"i>o (larliavos miestelio nuostolių 
skaitoma arti milijono rublių. 

Liko nuo karės nesunaikintos 
tik šios viešosios visuomenės 
Įstagos: naujai pastatyta liaudies 
mdvykla, -vokiečių pradedamoji 
mokykla ir vaistinė. 

J. šviesunėlis. 

KLUM PADIRBI AI. 
"Darbo Balse" skaitome, kad 

Lietuvoje. Tryškių miestelyje. 
A k menės apskrityje, 

susidėję šeši Klumpadir- 
biai atidarė savo dirbtuvę- Ga- 
nyti a joje daugybę klumpiu vi- 
sai apylenkei. Klumpiai — da- 
bar gerai einama prekė: moka- 
ma net po 5 iki (> rublių porai. 
Darbas atliekama dailiai. įmo- 
nės su galva ir iŠ nieko turi 
gero uždarbio." 

Reiktų Amerikos lietuviams, 
prisižiūrėjus tokiam pavyzdžiui, 
nesnausti. Tuo labi kad čia 
lengviau yra su pinigais ir su 

mašinomis. Delkę, pavyzdžiui. 
Amerikos lietuviai negalėtų iš- 
dirbinėti kadir tas pačias klum- 
pes? Angliakasiai, ūkių darbinin- 
kai, geležies ir plieno liejyklų 
darbininkai dideliu nori! pirktų 
klumpes, — jiems ir parankiau 
r pigiau. Tuo tarpu ir savo pra- 
monė išbujotų. 

"Lietuvos" skaitytojau! Ar 

pats jau pagelbėjai mums 

prie įsteigimo dienraščio? 

Męs laukiame tavo žodžio, 



* ^ V* >į »•' 
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LIETUVIŲ AUKOS UŽ 

LAlSVę. 
Leitenantas Jurgis W. Lau- 

kaitis, iš Springiield, II!.,- už- 
muštas mūšyje. 

Surašas 15 d. liepos: 
Antanas Kanevičius iš I )et ( 

n»it. Mielu,—užmuštas mūšyje, j 
Jonas Kvįetkauskas iš Mil- 

uaukee, \\ is.,—sunkia'. sitžei- 
stas. 

Juozas Sakalauskas iš tSliamo- 

kin. Pa.sunkiai sužeistas. 

PAJIEŠKO. 
Lietuvai pabėgėliai i> vokiečiu 

nelaisvėj <da'bar esą I lolandijoj 
(Ni lerlanduose) pa j ieško savo 

giminių ir pa/islamu. 
Juozas Badaitis, kaimo (jarš- 

vinv, V ilkaviškio ap>kr., Suvalkų 
rėd.. pajieško savo familijantų 
Jrtlo Astrausko ir Motė jaus < iri- 

galevičiaus. Atsišaukti šiuo adresu: 

J. Kadaitis, Katenderch Folkslaau 

13 Ii Rotterdam, Ilolland. 
Vincas Veselka, Mikaliuės 

dvaro, Marijampolės parap., Su- 

valkų rėd., pajieško savo pusbrolio 
ir giminių Aleksandro Kupčinsko 
ir Juozapo Aukčuno. Atsišaukti 
>iuo adresu: V. Veselk'a, Katen- 
derch Falkslaan, 13 b j, Rottcr- 
dam, i (ol)and. 

Vincas Arbutaitis (?) iš Vil- 
kavi.ikia miesto. Suvalkų rėd., 
pajieško savo dėdės fono Klevin- 
io ir kitų giminių bei pažįstamų. 
Atsišaukti šiuo adresu: V. Arbu- 
taitis, Katenderch Folkslaau 13 

bf Kotterdam, Ilblland. 

SKAITYTOJAU! Jeigu jau 
neišgali nei vieno šėro dien- 

raščiui paimti—męs tarnau- 

sim tau kaip tarnavome. 

Jeigu išgali—patarnauk ir 

mums visiems. Imk dien- 
raščio šėrą! 

DR. O. C. H EI N E 
DENTiSTAS 

6F1SAS; Kamp. 31 ir So. HalitedSt, 
(8)188 1)31 ilr1 Aptiekoi). CHICA60. 

r«l»vl»«M Yar4a Ui* 

Dr. P. G. Wiegner 
rr*mkmn valaado*: nu® »iki 1311 ryto 

Ir aaa 7 Iki 9 vaJcara 

3325 S. H-JiteJ St Ckicaf», IH 

rajleškojim&ii. 
Ah Antanas Endrulaitis Kauno 

gtib., Kasfiniy pav., Eržvilkės para- 
pijos, Tilvikų. kaimo, Petro Endru- 
laifllo -sunūs. Pajie&kau brolio K. 
Endrulaidlo, Ant. Zdanavlčuko, Kaz. 
Pečkauskio, M. Norkaus, Onos End 
ulaitlkes, Joe. Glrdžio. — JieAkau 

Ktmlniij ir pažįstami) Uržvilkiskiij. 
Iieldžlu atsišaukti, arba žinančiu pra- 
npfitl Siuo adresu: A. Endrulaitls 

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

Pajleškau Simano Garmaus, ku- 
ris paeina ii Suvalkų gub., Senapilės 
pav., Pakuoniu parap., Tulsonų kai- 
mo. 

Aplo metai kaip nuo jo negauni! 
laiškų; gyveno mieste Hartford, 
Conn.; So. Wlndsor ir Panuoniek, 
f'onn. 

Kas apie jj iino arba jisai pats 
malonėkite atsišaukti adresu: 

M. Garmus, 
88f,2 Houston A ve., So Chlcago, III. 

Pajleškau Jon/> Šimkaus, paeina 1h 

Kulių parapijos, elšių pav., Kauno 

gub. Jis pats, ar kas j j žinotų, ma- 

lonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

Frank Shimkus 
292 So. 4th 3f., Brooklyn, N. Y. 

Paji >škau savo brolio Jono Perini 

no, iŠ Kauno gub., Šiaulių pav. Vekš- 
niu val„ Cechų sodos. Pirmiaus gy- 

veno YVaterbury, Conn. 

J-ia pats ar kas Kitas apie ]j žino 
teiksis ataiSauktl adresu: 

Antanas Perminąs, 

3.150 So. Morgan St. Chicago, 111. 

Pajieštau savo sesers SofHos 

Zamolskaitčs, po vyru Grubliauskienė 
Du metu atgal gyveno Laporto. 

Ind. Turiu svarbų reikalą., otsiSau- 

kitė, ar kas žino ją, praneškite man 

ant ft!o adreso: 
John Zamolski, 

} E. \VaInut St., Stanford, Conn. 

Nuo pat laiko, kaip skai-j 
tai "Lietuvą", rr.ęr, tave 

"duona penėjome. 
Ar pats papenėsi dabar 

mus akmeniu, atsisakydamas 
prisidėti su Šerų prie dien- j 
raščio? 

"Lietuvos" skaitytojau! Ar, 

pats jau pagelbėjai mums 

prie įsteigimo dienraščio? 

Męs laukiame tavo žodžio. 

VIENAS IŠ DAUGELIO 
PRIVEDIMU. 

I'onas K. T. La'pitz, I i r i 11. 

Iowa, rašo: "Būdama.-. naudoto- 
jas Trine-io Amcriko: čškojo Kar- 
taus Vyno per paskutinius i_» 

metų, aš negaliu rekomenduoti 
geresnėls šeimyniškos gyduolės, 
kaip Trinerio Amerikoniškas 
Elixiras, kadangi mfcs negalime 
apsieiti be jo". Tūkstančiuose 
ir tuksiančiuose kitų šeimynų 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras pasirodė tokiu 
pat budu. Tai nėra gC-imas, tai 
yra vaistas, kuris turi imti ima- 
mas dožuose ir kaip p-as D. C. 
Oudsliorn, Chemikais Sveikatos 
Departamento valstijos \Yest 
Yirginia, pasakė lapkričio 26 d., 
1915 m., 'j ji reikia žiūrėti, kai- 
po j medicinišką sutaisymą." Jei- 
gu Jus esate kankinami užkietė- 
jimu, nevirškinimu, galvos skau- 
ilCjimu, apsvaigimu, nerviškumu, 
abeltv1. silpnumu, šia gyduole 
galima pasitikėti. Kaina Si. 10. 

aptiekose: Trinerio Linimentas 
yra puikus dėl reumatizmo, ne- 

uralgijos, strėnų gėlimo išsinari- 
nimų. tinimų ir 1.1 Aptiekose 
35 ir 65 centai, per kras;t 45 ir 
75 centai—Joseph Triner C'om- 
pany,—1333—1343 So. Ashland 
Ave., Chicago, 111.—-(Apgarsini- 
mas). 

SKAITYTOJAU' Jeigu jau | 
neišgali nei vieno štro dien- 
raščiui paimti mę.; tainau 

sim tau kaip tarnavome. 

Jeigu išgali patarnauk ir 
mums visiems. Imk ('.icn- j 
raučio štrn! 

PRANEŠIMAS 
LIBERTY BONOSO 
LOCNiNINKAMS 
Pranešu visiems jog atida- 
riau Liberty Bondsu sky- 
rių, kuriame kiekvienas gali 
pirkti arba parduoti visų 
trijų laidų Liberty Bondsus 
ir pasiskolinti ant jų pini- 
gų. Jeigu kam priseina par- 
duoti savo Liberty Bondsus 

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

rašu: 

John I- Bagdziunas 
2334 So. Oakley Ave, 

Kampas 23 Placc, Chic^go, III. 
Privažiuoti galima 18-tos. 22-ros. 
Western Ave.. arba Blue Island 
Ave. įatvekariais. Valandos 
kasdien nuo 8:30 ryte iki 8:30 
vakare. Seredonro ir potnyčio- 
mis nuo 6:30 ryte iki 6 vnkars. 
Nedėliomis nuo 9 ryte iki 12 
pu pietų. 

Geras Apetitas 
yra :»imallnls reikalavimas, ant. 
kurio gera sveikata turi rem- 
tis. Kad užlaikius apetitu ir 
kad sustiprinu". visus virškini- | 
mo aparatus, kad šie galėtų at- 
likti savo darbą, atsakančiai, 
reikalinga kartas nuo karto 
vartoti gerai žinomą vidur u 

valetę: 

Severos 
Skilvinis Bitteris 

Severą'* ritoninch Ultters, 
S's yra žinomas po visij Ame- 
riką, kaii>o geras vidurių vais- 
tas ir nlkintojas. šis vaistas 
gelbsti apvalyme viduriu, pra- 
šalinant u/.kietėjimą ir nerviš- 
kumą. Viduriu karšCivime jis 
turi ypatingą, vertę, nes jis su- 

mažina atakas, paliuosuoja nuo 
skausmu ir prašalina traukimus 

Kaina: 75c ir $1.50 apt'ekose 
W. F. SEVER.A CO., 

Cedar Rapids, la. 

F. P. BRADCHULIS 
L A W Y E R 

Lietuvis Advakatas 

105 W. Monroe St. Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Central 220 

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

Tcl. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
L'etuvia gydytojas Ir Chlrurgat 
8259 So. Halated SU Chlcago, IIL 

Q)do visokias ]lgaa moterių, valku 
Ir vyrų. Speciall&kal gydo limpančlaBc 
DisiBeūėjuBlaB lr paelaptlDg&a vynj 

jUcaa. 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bunkeriai, bet mg? gvarantuojame Tamstai sufė- 

dymą bO% ant Tamstos pinigų, nusiperkant Bau drabužius pas mus. 

Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus s utus ir over- 
kotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. TruputėlJ nešioius i.uo 
$25.00 iki $60.00 an.; orderio darytus siutus ir overkotus parduoda- 
me po $5/0 ir brangiau. 

Naujas ir truputei} dėvėtas kelines nuo $1.00 ir brang!aus. 
Valkų siutai $2.«0 iki $7.50*. Skrynios ir valyzal. 

S. G O R D O N 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, U-L. 

§toras atdaras kasdieną ir vakarais Iki 9 vai. Subatomis esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki !> vai. vakare. 

Tru? Iransl. filed \vilh Ihc postmasler at Chicngo, ,Iu!\ 1018, ns retjuirod by llv ari of Oct. (!, 11)17. 

T aupumas virtuvėj e 

reiškia maistą armijoj 

^ThcWilson 
label j 

protects ji 
\\ ISSrį 

f Ą RMIJA maršuoja savo 
.Za. pilvu" sakė Napoleonas. 

"Daug. kas gali vesti kariuo- 
menę, bet aš galiu ją maitinti' 
gyrėsi Wellinglon. 
Amerikoniški kamandienai 
ne vien tiktai ves musų ka- 
riuomenę jie ir maitys ją taip- 
gi, kadangi kiekviena Ame- 
rikoniška šeimininkė įves ta- 
upymą savo virtuvėje ne 

tiktai pati taupiai gaminda- 
ma valgius, bet vartodama 
valgius gatavai sutaisytus, 
pagaminime kurių taupumas, 
kurio ji pageidauja, buvo pa- 
naudotas. 
Tokie maistai turi ženkleli 
Wilson & Co. kita priežastis 
kodėl mes sakome savo šei- 
myninkėm:"WilsonoZenklelis 
Apsaugos Jūsų Stalą" 

"Jlūomcuk 
.s £\ n 

wils:qN'& Co. 
V SJ 
CHICAGO 

I'Iiusic Carini S39S 

J. G. MEZLAISZKIS 
(icncralis 

Knniraktoiius it NemuStatejas 
212 j W. 23id ST. CI1ICAG0 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
nEfŪViS~ADVOKATAS » 

Veda visakiab bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
09 W. VVashington Street 

Rooms 1008-1009, T«l. Central 2579 

3214 So. Halsted St., M. Ytrdi 7271 
* CHICACiO, ILL. » 

Geriausias būdas dėl iiriiiimo 
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter'ii) 

PAIN-£XPELLER 
I Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėti 
I naminių bu<lų pas letuvniKUS ir 

visame pasaulyj. 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

"ĮKARA" 
35c. Ir G5c. buteliukui Tivise aptiekoso nrba 

iiiio 
F. AD. RICHTIiK <St CO. 

74-80 YVashlngton Street, New York. N. Y. 

Ką Reikia 
Išrasti 

JAIGU norite žinoti, ką iš- 

rasti ir kuki iįniii gili 
bttli reikalingi, tai rašyk 
reikalaudamas musy Lietu- 

viškojo kalboje knygutę p. 
v. "LIETUVIŠKAS IŠRADĖ- 
JAS" kurią kiekvienam •S- 

siunčiame "DYKAI" !r U 
.Tams parodys kp. IftRAP'fl. 
KAIP GAUTI PATI;'N T £ 
ir KAIl» JĮ PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine- 

256 B oidway (l.Ai Ktw York J. * 

Dr. K. Dranaslis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph*ne Urovcr 5 082 

Ch'cago J 

Didele Lietuviška Krautuve. 
Užlaikau laiVioriiiij, diedus, branzalietus, ir kitus auksinius dajktus, ir vjnas 

kitas lietuviškas knygas kaip (lvasiil.as taip ir svietiškas. Taijiyį yra «Iid*Jj-» pi- 
Mtiilkimas gramafo:u) ir rekordų. fia paminėsiu tik kelįs: 

Coluinbia Grafatmla 
lij't'i'ia'i t>an clyta ant 
i/avei'lclio yra įli- 
piau si Įjrrl i<" ("o- 
luniliios išdrbtt) in- 
struincntii. Turi aiš- 
kų ir švel^4 bals) 
ir crajina 10 ir 12 
colinius recordus. 

KAS HA $13.00 
Coltimbia Gra- 
fonola, tokia, 
kaip ant pa- 
\eikslo, yra an- 
tra pigiausia 
prekėje. Kaina 

$30.00 

Neturi nu-iminti, 
idant ne gali išgirsti 
halso garsiaurių svie- 
to artistų, kadangi 
jie ne at'ilanko jti- 
su gyvcnrno virtoje. 
N'ivsipirk įita (iia- 

| anolą iš kurio ta!i 
išgirsti visų artistg 
balsus koki; tik no- 

tr • A1P A a'1 ,r a'la norl- 

Kaina $45.00gS»^»«* 
Rekordų yra visokių į vai- 
riausių lietuviukų, n-skų, 
lenkiškų, angliškų ir t: t: 
Kaina ]>o 75c. Kiekvienom 
pareikalavus pasituriu 1 ta- m^. 
IioL'a veltui: 

K 2356 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis tęka. 
K 2'^K 1 >aibininkg Marselietė ir Sukeikime kov4. 
K 1169 Kiua narsa* nuo rubežiaus ir Siuntė mane motinėlė 

(.150 Naujoji (indynė. Bainus. 
.3*24 Kur Upelis' Teka. Šienapjūtė. 
3625 Sudiev Lietuva. Miškas Ūžia. 
1626 Lelijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

S'uuji Rekordai 
K .1796 Kimu Mamai pasakysiu ir Bernužėli nesvoliok: 
K .1799 Vilniaus l'olka ir Tamsioji Naktis, valsas. 
K 3796 Kur Vėjau l'učia ir F.su Garsingas Vyras. 
K 3796 Jau kad aš Augau ir įia Nedėlėlę 

Norinf pinigus galit prisiusi iškalno, arba užmokėti tavorj prjįmant. 

JI. F. BUDRIK 
3343 So. Iialsted Street Chicago, III. 

Koncertinu Išdirbyste 

Pejrl Queen Koncertina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Mūsų kra.tuvė— viena iš didžiausių Chicagojs 

Parduodame už žemiausią kainą, Kur kitur taip ne- 

gausi. M'ašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. U.ilaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertiniu geriau- 
siu Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus atsnkan- 

^čiai. Kurie prisius trijų centų krasą-žen'klj gaus 
kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave., : : Chicago, Iii. : : Telephone Drover 7309 

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS 
Padara Galvą, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus Ir Tvirtą 

Vyriškumą ir Moteriškumą. 
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir 

nualsinto kuno ir proto, liudnumo arba melancholijos, biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono 
kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, žudymo kuno, negruomulavimo viduriu, išpūtimo po valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketfijimo 

_ skilves, smirdąti kvapo, nepriimno skonj burnoje, apdankto liežuvio, sunkaus galvos skaudėjimo, neuralgijos. Nuga-Tone yra pasekmingi vaistai dcl 

givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja. 

Nuga-Tone suteika Sveikatą, Stiprumą ir 
Spėkas. Padidina apetitą ir gruomulavimo viduriu, 
padara viduriavimo liuosą ir regularišką, priduoda 
nuujo veiklumo visiems saniariams kuno. Suteika 
sveiką veikmę širdęs, vara šiltą sriovę tiršto rauduono 
kraujo į visas dalis kuno, priduoda šviežą rauduonu- 
mą išblyškusiam veidui ir žibumą akims. 

'Nuea-Tone 
•timulatfi and j 
«tr«n(thenB 

| th« vital pow* 
cr*. It 11 a 

I 'a'uable bloftd. 
I i»erv« and 

lealth tonic. A 
rombination of 

| e -fMCliv# and r»- 
ttoraiive 
that hu th» hitfh 

Mušu Absoliutiška Gvaraneija. 
Mes tikrai gvarantojame, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- Tone, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas ($1.00) doleris, arba šeši mčnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius '$5.00) dolerius. 

Jeigu vartojant Nuga-Tone "per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin- ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutfc, o mes betarpiškai sugrąžisme Jums pinigus. Atatote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imamė visą rizika ant savęs. Mes negaletume įstengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone padarys viską, ką cinais tvirtiname. 

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tore. 
NATIONAL LABORATORY. Chicago. 111. Elwood City, P». Gerbiamieji:— 

Gavau ju?r, laiški ir Nuga-Tone piliutea ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas Jum vaistais. Meldžiu prisiųsti dvi bonkutčs Nuga-Tone piliutiu. Aš daviau kialcta piliutiu sava 
protelių dcl pabandyma ir jam labai patiko. Aš steliuju vieną bonkutč dėl jio. Prisiuniiu (2. Siuskite vaistus k;j crcičiau.'^i. 

Su pagarba, GASPAR BUKSEK, Box 54.. 

NATIONAL LABORATORY, Chicago, Ills. Shenandoah, P». Godotini Tamistai:— 
Aš esu labai užganedi'.iaG nuo jusų Nuga-Tone. Esu labai sveikas po jujti vartojimo. 

JOE DOMBRO\VSKI. 3J3 W. G>al St. 

Nuga-Tone yra sudėti 
parankioje bonkutejc. Jie 
yra apvilkti su cukru; 
priimno skoni; rame del 
vartojimo; ncatitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko- 
menduosite tuos vaistus 
visiems sava pretelems. 

:«mci 

Siclluktte vaistas ant tuo kuponą. 
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III. 
Gerbiamieji: Prisiunčiu S ir meldžiu prisiųsti man 
bonkutė Nuga-Tone. 

Vardas ir pavardė 
Gatve ir No. ar R. F. D 

Miestas Valstija 



c t m"" v!n i:- 
Istiinu irnlO^. 
SVEČIAI CHICAGOJE. 

I'rk'š keleli dienų Chieagon 
atvyko iu/inieruts lomas Naru- 
:-c\ u'ius. l'-as Naruševičius, il- 
gesnį laiką prabuvusis Rytuose, 
yi a Maskvos miesto specialis 
atstov?s ir pasiuntinys, išsiųstas 
ištirti ir yeriaus susipažinti su 

gatvekarių systemomis čia Ame- 

rikoj ir podraug padaryti užsa- 

kymu įvairių elektrikinių išdir- 
binių, reikalingų Maskvos mie- 
stui. 

l'-as Naruševičius ža*la už- 
trukti Clikagpje keletą dienų, 
tyrinėdamas įvairias elektriškas 
C'hicagos įstaigas ir kitokias 
misų miesto ypatybes. 

Inžinierius Naruševičius yra 
žymus lietuvių tautiškasai vei- 
kėjas, labai daug pasidar' avęs 
ypač laike karės, kuomet uk- 
stančiai lietuvių tremtinių pra- 
dėjo plaukti Maskvon. 

* * 

Pereitą panedėlj anksti iš ryto 
atvyko C'lncagon Dr. Jonas šliu- 
pas buvusis amerikiečiu pasiun- 
tiny s Europoje ir p. V. K. Rač- 
kauskas, "Tėvynės" redaktorius. 

Šią sąvaitę jiedu turi čielą eily 
prakalbų Chicagoje. Pirmos pra- 
kalbos atsibuvo pereitą utarnin- 
ką aut Tovvn of Lake Elijošiaus 
svetainėj. Trumpas apie jas pa-' 
žymėjimas randasi kitoj vietoj. 
Seredoj atsibuvo prakalbos ant 

YVest Sidės, Meldažio svetainėj. 
Šią pėtnyčią prakalbos bus ant 

Mridgeporto, Mildos svetainėj, 
o subatoj Roselamle, iStrumilų 
svetainėj, prie 107-tos ir Indiana 
ave. | 

•Dr. Šliupas nesenai yra par- 
grįžęs iš Kuropos, kur jis išbuvo 
apie metus laiko ir, be abejonės, 
turi ką-nors žingeidaus ir svar- 

baus pasakyti. 
P-as Račkauskas, lydintis Dr. 

Šliupą, (langiaus riomos kreipia 
j mezliavos, t. y. užsidėjimo mo- 

kesčiais klausimą ir j Lietuvos 
Atstatymo 'Bendrovės reikalus. 

Po nedėliai Dr. šliupas su p. 
Račkausku trauks tolesnin marš- 
rutan —j Chicagos apielinkes ir 
tolians į vakarus.. 

Po Chicagos jo maršrutas 
paskelbta sekančiai: 
Kcnosha, YYis. .. liepos 22 d. 
Racine, \\ is 'liepos 23 <1. 
So. Omaha. Xebr., liepos 25 d. 
Westville, III., .. liepos 28 d. 
Pittsburgh, Pa., .. liepos 30 d. 

Pittsburgh, Pa., S.S. liepos 31 d. 

Svečių prakalbos. Utarninke, 
l»q>os 18 dieną, įvyko pirmos 
D-ro Jono šliupo prakalbos Clii- 
cagoje, ant Tovvn of Lake. Ka- 
dangi laikraštis turi ūmame lai- 
ke išeiti iš spaudos, tai čia tik 

trumpais ruožais galima pami- 
nėti prakalbos sutrauką. Kal- 

boje, kuri tęsėsi apie 3 valan- 
das, l)r. Šliupas nupiešė var- 

gingą n.'.isij lietuvių padėjimą 
Rusijoje ir Lietuvoje, politiš- 
kus jų siekinius ir ant galo, ko- 

kią ipagelb^ męs, amerikiečiai, 
galime suteikti musų broliams 

Lietuvoje. I 

Kliuvo nemažai 3 Lietuvos 

vyskupams, iš kurių vienas, kaip 
girdėti, buk geidžia karaliaus 

Lietuvoje, antri gi du susijun- 
gimo su Lenkija. Nepamiršo ir 

tuos, l-ą susi; ingę su Rusijos 
bolševikais, panaikino visas jstai- 
gas, gelbėjusias ištremtiems bei 

Tėvynėn grįžtantiems lietuviams. 

1'/.baigdamas pasakė, kad de- 
mokratiška valdžia laisvoje, ne- 

prigulmingoje Lietuvoje — tai 
vienatinis musų tautos išgany- 
mas. Aukų surinkta apie 50 
doliariij. 

l'-as Račkauskas aiškino mez- 

liavos klausimu ir apie Lietuvos 

Atstatymo Bendrovės svarbą. 
Daugumas užsidėjo mėnesines 

m«>kestis j Tautos Iždą. 
Balto Dobilo Kliavbo nauji na- 

riai Įteikė Drui Šliupui gyvų 
gėlių bukietą, pažymėdami, kad 
bukieto spalvos žalia, balta ir 

raudona simbolizuoja lietuvišką 
vėliavą, už kurią daktaras, sakė 

;ic, taip narsiai kovojo ir ko- 

voja. 

Truf translation filrd with the postui ailer 
-Tnir l-anslation filed with thc postmaster 

l'Mfl, as ręuircd hy thc act of October 6, 
191 f. 

Chicagietis-lietuvis žuvo Fran- 

cuzijoj.—Oficialiai karės depar- 
tamento VVashingtone paskelbta, 

kad (lustas Stanius yra miręs 
mi,> žaizdų, kurias jis gavo ant 

mūšio lauko Prancūzijoj. 
Apie jo mirt j jo tėvai gal nie- j 

kados nežinos, aics jiedu yra už-į 
imtoj Lietuvoj, Kauno gub., it" į 
jau bus daugiau metų, kaip nuo! 

jų gauta paskutiniu laiku žinia. J 
i įlįstas Stankus turėjo 27 m. am-į 
žiaus, yra gimęs Lietuvoj ir 

Iatvyko Amerikon su savo bro- 
l'u Pranu, kuris dabar yra taip- 
gi kariumenėj, Camp \\ hceler. 

l'irm karės (lustas gyveno su 

savo vedusiu broliu prie 461-' S. 
\Vestern a\e., kur p. Stankuvie- 
nė ir dabar gyvena. 

Gustas Stankus buvo am bu-, 
lianso draiveriu ir tapo sunkiai 

pats sužeistas, kuomet jis vežė 
sužeistuosius -nuo mūšio lauko, 
l'rieš karę jis \ "*o nariu YYis- 

įconsino nacionalės gvardijos. 
i»ct karę paskelbus pasiliuosavo 
iš jos ir pradžioje 1917 metų 
pastojo i ambuliansų korpusą, 
Amerikos kariumenėj. Lai būna 

garbė karžygiui, žuvusiam už 
laisvę. 

Piknykas. Pereitą nedėldienj 
Černausko darže atsibuvo "Nau- 

jietių" piknykas. Visiems einan- 
tiemfe i daržą prisegtojo raudo- 

nį kaspinėlį su parašu "Laisvė 
Lietuvos". (Kas kovoja už 

(Lietuvos laisvę, tai kovoja po 
tautiška Lietuvos spalva, bet 

kai]) "N'aujienų" apvai'kšėioji- 
me 4 d. liepos nebuvo vietos 
Lietuvos liymnui, taip čia nebu- 
jo vietos Lietuvių tautos vėlia- 
vos spalvomis). 

Laike programo buvo 'prakail- 
bu. Kalbėjo p. Grigaitis ir p. 
K. Gugis. Pirmasai daugiau- 
siai krėtė klerikalams, kurie, sa- 

<o, užsivestu viduramžinę in- 
< v i x i c i j ą. Skundėsi, kad jau ne- 

galima esą laisvai nei prakalbų 
aikyti darbininkams ir darbinin- 
;čms. Ragi.no dėti aukas ko- 
čios ten bylos vedimui. 

P. Gugis, paakėjys klerikalus, 
ižbaigė tautininkais. Sako: 
Tautininkai myli N'emuno ir 

Daugivvos krantus, myli lietuviš- 
<as vyžas, tik 'bėda, sako, kad 

;ic (suprask neva tautininkai) 
įori sau geresnio gyvenimo ne- 

»u darbininkui. [Ta- baisiai 
;'.<vaflai išrodė, nes tautininkai 
taipgi yra nc kas kitas, kaip tie 

Į >atįs darbininkai ir Lietuvos 

| ukininkai, o iš kitos pusės dar 
neteko girdėti, kad ir -p. Git- 
ais, esantis advokatu, butų kur 
Urbęs už $1.50 į dieną, kaip 
langelis darbininku dirba—vadi- 
įasi savo gyvenimu ir jis nepa- 
odo, kad jis net savo "drau- 

: 
jams" norėtų "geresnio gyveni- 
no" negu pats sau. Re p.]. 

Toliaus pasakojo, kad tauti- 
linkai esą darė seimą su kleri- 
kalais, siuntė telegramas popie- 
riui Į ir ne tik popiežiui—tai kas 
š to? Ar jis norėjo, kad butų 

i siuntę jam? Kep.], bet esą nie- 
;o neišėjo. Ir esą dabar Dr. 

1 iliupas turi vjžinSti po Amcri- 
<ą ir taiso padarytą seirn^c k 1 a i 

lą. [Tai matai šitie "lapės", 
i oirie Šliupą iki šiolei purvais 

Irabstė, dabar uodegaite senį 
šliupą po smakru kutena, kad 
nuardyti bendrą politišką darbą, 
<uris 'buvo seime šiaip-taip ui- 

dmezgvs. Rep.]. 
Piknyke, kaip teko girdėti, 

^ iugauta tūlas skaitlius <liakerių. 
Reporteris. 

Zalatoriaus draugas pargaben- 
tas. Čarlis Kišonas, kuris šy- 
du su Antanu Zalatorium per- 
lai "pafiksino" Chicago* banką 
mt $40,000, tapo pargabentas 

bicagon ir laukia teismo. 
Kaip jau pirmiaus buvo rašy- 

a, jis tapo pagautas San Fran- 
cisco, kur A. Zalatorius išsiuntė 
į pirkti jam laivakortę j Pieti- 

nę Ameriką. 
Pats Zalatorius, kurj sugrieb- 

ta Glcndive, Montanos valstijoj, 
ir vežta atgal Chicagon, ištruko 
iš traukinio plikas ir su surakin- 
tomis rankomis, kiumet vežan- 
tis jį detektyvas užsnudo. 

Detektyvas, vežusis Kišoną. 
išgirdęs, kas atsitiko su Zala- 
torium. nenorėjo rizikuoti su 

Kišonu ir surakino jam kelio- 

nėje ne tik rankas, bet ir kojas. 

Įvairumai. N'esenai Cliicagoje 
lankėsi Karolis Sarpalius. kuris 
yra dabar Camp įMead, Md.: 
jis yra pastojęs kariumenėn 

liuosnoriu ir jau į^ijo rangą vy- 
resniojo seržanto įniajor ser- 

gcant). 
Jo 'brolis \ incas, esantis ja.: 

nuo senai Prancūzijoj, ir da»y- 
\aujantis mušiuose, rašė laiš- 
ką, pažymėtą 5 d. birželio. Ka- 

sęs, Kad visKas esą gerai, ir Uad 
jie "duoda peklos" kaizeriui. 

* * 

Sakoma, kad pereitą nedel- 
ilienj vagiliai pusėtinai api} lošė 
lietuvius iš piknyko grįžtančius. 
Uomų šaika, sakoma, apipiešė 
aut Ogden gatvės sekančius lie- 
tuvius: 

Andrių Cipą ant $(>7.00. 
Dam. Liką ant $19.00. 
Liu'dv. Stančiką ant $134.00. 
Kaz. Simoną ant $25.00. 
J. Kovalių ant $63.00. 
F. Kirką ant $10.00. 
St. Ramanauską ant $56.00. 
Adolfą Šiurpą ant $55.00. 
Pov. Kazei kiną ant $10.00. 
J. J. Bagdoną ant $15.00. 
Gaila pinigų, bet nedyvai, kad 

bomai daboja kai,p ant 'lietuvių 
užpulti. Kur gi gali but protas, 
kad tokias sumas pinigų ant 

piknykų važiotis? 

AFGAVYSČIŲ VIS 

NETRŪKSTA. 
Chicago, 111. Lauis Grueber. 

kuris išramfavojo savo locną vaiką 
rodymui publikai kaipo nova "lau- 
kini vaiką," gavo aną dien parą 
•pamokinimą. 

•Du vtyrai atėjo pas jj Į namus 

ir siūlė iatv farmą prie Benton 
llarbor vertės $lo.ooo tik už 

$4.000. sakydami, kad jie duoda 
tok j gerą ''bargeną" tik todėl, 
kad jiems baisiai yra reikalingi 
pinigai. 

Grueber turėjo tik $2.100 pini. 
gu, tad kad prirodyti jam. kaip 
ištikro "baisiai" jiems reikalingi 
pinigai,jiedu sutiko imti tik tuos 

$2.100. o "ręstos" jie palauksią. 
Grueber nuėjo j banką, pasiėmė 

įpinigus ir padėjo juos ant stalo 
savo namuose, kol jie visi dirbo 

"|>opieras." P»et netrukus pasirodė, 
kad jx>pierose neviskas esąs ge- 
rai, tad tiedu vyru išėjo iš namu 

— esą jie tuojaus viską ištaisysią 
ir sugrjžsią atgal. Grueberis lau- 
kia j it ir dabar. 

Tuom tarpu, nesulaukdamas ju. 
jis nuėjo prie stalo pasiimti savo 

pinigus. Pasiėmęs "bunčiu." pra- 
dėjo kišti ji kiŠenkm, bet čia pa- 

tėmijo, kad vieton jo "bumažku." 
svečiai jam paliko tik ''bunčių 
baltos popiČros. 

Ant Pardavimo. 
FARMA 80 AKRŲ 

ant pardavimo, arba ant maini- 
mo ant namo Chicagoje. Norin- 

tieji daugiau žinoti, kreipkitės 
ant adreso. Kaz. Urba. Irons, 
Mich. 

Šiame Menesyje Visi Bankai 
Išmoka procentą už pereitą pusmetį 

Užtai ditbar yra geriausias laikas perkelti savo pinigus i kita 
parankesnę Bankų, kad nesugadinti procentų už uteiranti pusmeti. 

Parankiausiai ir geriausias yra Lietuviu 

Universai State Bankas 
Jis yra lietuviams parankiausioje vietoje, atidarytas du va- 

karu sanvaitoje, jame gali susikalbėti lietuviškai ir jis mokti Ino- 
centus už padėtus pinigus. O depozitų augimas hudyja .šio Ban- 
ko gerumų ir saugumų. 

$TaI DEPOZITŲ AUGIMAS: 
Kovo 3, 1017 dienoje atidarymo įplaukė suma $16,75-1.95, 
Liepos 1, 1917 Depozitai pasieki? sutmį $-46,170.61, 
Liepos 1, 1918 Depozitai pasiekė sumų. $586,823.12. 
O visas Banko turtas Šiandien yra $905,973.01, 

Yra da tik 15 mėnesių nuo dienos atidarymo, o Bankas jau 
pasiekė arti milijono dolerių turto. Kitiems Bankams ėmė 4 me- 
tus pasiekti milijonu dolerių, o Sis per 15 mėnesių t:ii pasiekė. 
Tas iiudyja šio Banko gerumą ir saugumą ir todėl kviečiame vi- 
sus lietuviu.*? Siame mėnesyje perkelti savo pinigus iš kitų bankų j Lietuvių 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S, Halsted St„ kampas 33-čios CHIGAGO 

==^VALDYBA: 
Joseph J. Elias, Prezid. Wra. M. Antonisen, Vice Prez. 
Anton 01szcwski, Vice Prez., Frank J. Palt, Vicc Prez. 

John I. Bagdžiunas, Kasierius. 
BANICO VALANDOS: 

l'tarninkais — nuo 9tos ryto iki 8:30 vakaro. 
Subatpms — nuo 9to:s ryto iki 12 vidurdienio ir nuo c::30 

vakaro iki S:30 vakaro. 
Kitomis visomis dienomis — nuo 5»tns ryto iki 5 vakaro. 

Prakaituojančios 
Kojos 

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos svoikatai. Prakaita- 
vime.s padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą keblum ir kvapą daž- 
nai nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kęstis, jei čia pat po rar.ka yra pa- 
gelba? Nusipirk 

Severa's 
Foot Powder 

(Scveros Proškos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnus, padus ir tarp- 
pirSčius. lbarstyk po truputį į če- 
verykus ir kojinius (paniekas). Tai 
yra goriausias dalykas nuo prakai- 
tavimo, skaudėjimo, tynimo ir pail- 
simo kojų. Jie užlaiko sausumą če- 
v e rykų, kojinių ir kojų. Kaina 25 
centai, gaunami kiekv.jnoj aptiekoj. 

W. F. SEVERĄ CO. 

&&ĘpĄR RAPiPS, lQWAr 

Or. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

3>15 So Halsled St., Chic8*o, Iii. 
Tel. Boulevard 7179 

Anerikos Lietiniu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietu vil- 

kos kalbų, aritmetikos, kuygvedy- 
stės, stenografijos, typeNvriting, 
plrklybos teisių, Suv. ValBt. Istori- 
jos, abelnos istorijos, ceografijui 
politikinės ekonomijos, pilietystėi 
dailiarašystėB. 

Mokinimo valandca: «^o 8 ryto 
Iki 5 {to piefų: vak. ;:.«u V:30 iki 

,9:89 
3106 So. Halstol 8t., flfiicago-, III. 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halstetf St. 

Prasideda 7 valanda kas vakarai. 

Subatomi ir nediliomi 2 va*, po piet^. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestjs 
Tai yra puikiausiavleta 
praleidimui liuosoiaiko 

Reikalingi Agentai 
Prakilniam Darbui! 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVEI reikia 
agentų-įgaliotinių visose Amerikos Lietuvių Kolionijo- 
se. Geros išlygos. Užtikrintas pasisekimas. Lai at- 
smaukia darbštus vyrai, kurie nori patarnauti Lietu- 
vai ir užsidarbiauti sau. 

Platesnių informacijų suteiksime laišku. 

Reikia taip pat ir agentų užrašinėjinuii Bendrovės 
leidžiamo mėnesinio laikraščio "L l E T U V O S A T- 
ST A T Y M A S". 

Atsišaukite šiuo adresu: 
LITHUANIAN DEVELOPMIiNT CORPORATION, 

320 Fifth Avenue, Ne\v York. N. Y. 

BUK ŠOFERIU. 

I tą. Niekuomet nebuvo toks diJo- 
Laikas yra gauti sr.u tinkamą. vie- 

I lis Šoferių reikalavimar kaip da- 
1 bar. Męs duosimo užsiėmimu 

kiek vienarr. pabaigusiam kurr.ii* 
misų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame \dividiri5mi9 sis-te- 
momis — nuoseklus pažinimas ir < 

praktika varinėjime automobiliais i 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 1 

pamokis tamistį ir suteiks tin- ! 
kamus patarimus ir nurodymus. j 
Musų mokyklai netrūksta geriau- | 
sių automobilių ir kitų prietaisų, j 
Užtikriname tamistai kad tuojaus 
gausi leidimn. Dienjniai ir va- ! 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Snglrieers, 1214-16 Jackson Bld į fine.) 

a—iinr im ■■■ mii ir nu ■ihiįmibil .hm 

SVARBUS PRANESIMAS VISUOMENEI! 

Dr-stes šv. Jono Krikštytojaus 
25 metų Jubilėjaus apvaikščiojimui 

PARENGTA 

Iškilmingas Piknikas 
SU 3 ATSKIRAIS IšLAIMĖJIMAIS : | 

Auksinis Žiedas, Laikrodėlis ir Rašoma Plunksna. 

ATSIBUS 

Ned., Liepos (July) 21 d. 1918 m. 
10 valandą ryto. 

ZAULEVIČIAUS DARŽE (National Grove), RIVERSIDE, ILL. 

Kviečiame visuomenę kuoskaitlingiausiai atsilankyti ant šito 

paminėjimo, o busite pilnai užganėdinti, nes bus tokiu svarbu- 
mu. kokio dar nesate matę. 

Dar prie progos, norintiems įstoti į draugystę per šiuos 3 
mėnesius Įstojimas 'bus veltui, nuo 21 d. liepos iki 21 dienai 
spalio, 1918 m. 

TIKIETAS GERAS Į DARŽĄ IR DĖL IŠLAIMĖJIMO 25c. 

DIDELIS 
v 

Ir Viešas išvažiavimas ant Vakacijcs 
PARENGTAS PER 

LIBERTY LAND& INVESTMENTCO. 

Lietuviii Kolonizacijos Bendrove 
IN 

Woodboro Wisconsin Lietuvių Kolonijoj 

KE, JULY 23,191* 
TRŪKIS IšEIS ANT NORTH WESTERN DEPOT 

MADISON IR CANAL STREET, CHICAGO, ILL. 

tins .pri\ališki karai užsakyti trūkyje (icl lietuviu visu. kurie dalyvaus kartu šiame 
išvažiavime. , 

Kurie manote dalyvauti kartu, malonėsite duoti žinią j korporacijos ofisą porą 
dienu pinn'jau ir užsirv^i-truoti savo vardą, tai žinosime kiek extra karu užsakyti. 

Korporacija kviečia visus savo narius ir pažįstamus lietuvius kuoskaitlingiausia 
daly.va.uti ant virš minėto išvažiavimo, kur linksmai praleisime vakaciją ant tyro oro 

vasarnamiuose ir miškuose, aplinkui puikus ežeras, išsiplaukysime ir žuviii priglaudy- 
sime. ir tuom pačiu sykiu pamatysit lietuvių kolionijos žemę. 

Ki^u laikas nepavelytų nekuriems ant viršminėtos dienos išvažiuoti, tai mes antra 

išvažiavimą turėsime tokį pat Subatoj, Aujjust 3 dieną. 1918 m., ir taip pat 4 vai. po 
pietų ant to paties dypo. Su guodone 

LIBERTY LAND & INVESTMENT C«. 
3305 So. Halsted St, Chicago, Ii!. 



E ARMIJOS negalima išlošti mūšio. Be. susi- 

pratusių apšviestų žmonių negalima nei lietuvių 
būvio pagerinti, nei Lietuvos laisves iškovoti. 

Geras, teisingas dienraštis yra geriausis žmonių 
švietejas ir geriausis lietuvių organizatorius už Lietu- 
vos laisvę. Jis, kaip nenuilstantis sargas, kasdien 
stovės lietuvių ir Lietuvos sargyboje. 

"Lietuvos'' laikraštis per 25 metus su pasišven- 
timu gyne lietuvių ir Lietuvos reikalus KAS SA- 
VAITE. Dabar jis virsta dienraščiu ir dirbs lietuvių 
labui KASDIENĄ. 

Kviečiame visus gerus lietuvius prie šito naujo 
dienraščio prisidėti, juo greičiaus prisidesit, juo grei- 
čiaus jis pasirodys. "Lietuvos ' dienraščio Šerai tik po 
10 doharių. Prisidėkit i musų armiją su kiek išgali t 
TUOJ AUS, tai ir jųs busite dienraščio organizatorium. 

Norėdami platesnių žinių, rašykit TUOJAUS. 
Gausite knygutę UŽDYKĄ. Adresuokit taip: 
"Lietuvos"' Dienraščio Komitetas 

814 W. 33rd St. Chicago, lli. 
X \ 
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