
'IIETUVA" savaitinis laikraštis 
KStn Tėtnyčioms, Chicago, III. 

M ET f S f rKRSUMER.il A: 
$iifi*nyiose Vaistuose $2.00 
l'nttiuloft ir Mexike $2.50 n<nsc kilote teipatyst'je $3.00 

Prenumerata apinnV.ama iš \iršau». Prfnumeraloi 
metas ^ka i».rni<« dienos ti/<irašyrno. ne nuo Nauju Į Metų. Apy.u i-iin ų kainų klauskit lai-ikti. Adresą*: ! 

''LIETUVA'* 
814 W. 33H STRrRr CHICAGO, ILL. 

l'rtriitv 3.Ud ,.i<J ilalMrd St... 

Metai iXVJ H °0 

THE LITHDANIAN WEEKLY "LIETUVA" 
Publlshcd Fridays at Cliicago, III. 

Yeorty Suįs'riftion Rates: 
In United States $2.M 
To Canada aml Mexico $J.5o 
To all oihtr Foreign Countn * $3.00 

Advertising rates on application. Address: 

"LIETUVA" 
814 W. 33rd STREET CHICAGO, ILL 

Corner 33rd and Halsted Sts. 

Entered as Second Class matter July i3th 1893. at the Post Office of Chicago, Illinois, under Act of March 3rd, 1879^ 

C11ICAU0, ILL., PENKTADIENIS, LIEPOS (JUL i) 20d., 1918 M. No ;>o 

Talkininkai laimėjo didelę 
pergalę.—Tetuonų armijos 

vel bego iš~po Marnos. 
i 

Ex=Caras tapo bolševikųj 
nušautas. j 

Lietuvių Armija sumušė Bolševikus 
ir eina linkui Petrogrado. 

Roosevelto sunus žuvo mūšyje. Sub- 
marinas šaudo Amerikos pakrantėse. 
I Tme Ir.nislatioii filed iwth thc postmastrr 
:it Chicago, III., on _Mth <lay of JiMy, 
11)1 H, uh rr<|uired l>y the act of Octobrr 6, 

VOKIEČIAI BĖGA. 
Paryžius, liepos 21 d. Talki- 

ninkai u/.fU've didelį smūgį vo- 

kiečiu kron-iprinco armijoms, 
kurios buvo įvarę trikampį tarp 
Reims, Soi-sons ir Maruos upės. 
upės. 

Miestas ( i.*»teau Thicrry, ar- 

timiausisi linkui Paryžiaus, ir 
didelis plotas i ry Du s nuo jo, 
tapo amerikonu užimtas ir vo- 

kiečiai iš šitos apygardos iš- 
šluota. 

Vokiečiai kuone visu frontu 
skubiai traukiasi atgal, o fran- 
ci.zai, amerikonai, anglai ir ita- 

lai neatlaidžiai mina jiems ant 

užkulnių. Tūkstančiai vokiečių 
tapo užmušto, kiti tūkstančiai 
pakliuvo nelaisvėn, o milžiniškas 
skaitlius kanuolių ir kariškos 
medžiagos pakliuvo Į talkininkų 
rankas. 

J tris dienas laiko vokiškos 
h^rdos. kurios gresė Paryžiui, 
tapo sumuštos ir nuverstos at- 

gal. 
Besitraukiančio® vokiečių ar- 

mijos yra apsuptos iš trijų pu- 

sių siauram trikampyje, kurio 

gerklė turi vos 20 angl. mylių 
pločio ir talkininkai, spausdami 
is abiejų šonų tos gerklės, nuo 

Soissons ir Reimso pusių, ją vi> 
lai. jaus siaurina. Jeigu talki- 
ninkams /pasisektų tą gerklę dar 
keliomis myliomis tuojaus su- 

siaurinti, tai vokiškas armijas, 
esančias žemiau-, tame trikam- 

pyje, pa:iktų ti'kra milžiniška ne- 

laimė, nes jos nespėtų iš to ki- 
šeniaus pasitraukti ir turėtų pa- 
siduoti. L'ž kelių dienų turės 

paaiškėti ar vokiečiams pasiseks 
ištrukti, ar ne. Manoma, kad 
vokiečiai turės vėl .pasitraukti 
net iki upės Aisne ir tokiu budu 
visas jų otensyvas, ta:o brangiai 
jiems atsiėjusis, nueis perniek. 

į—Triir trarulation filed iwlb the postirmster 
at Chicago, 111.. on 24tli day of Jiily, 
1918, as required by the act of Octeber 6 
1917. 

VOKIEČIAI GINASI ATKAK- 

LIAI, BET NE VISAI 
PASEKMINGAI. 

Paryžius, liepų* 2 4 d.—Vo- 
kiečiai parsitraukė naujų rezervų, 
idant sulaikyti talkininkų pirmyn- 
eiga i pietus ir.:r> Soissons ir iš- 
ilgai Maine upės, l>et nepasekmin- 
gai. \ ėl keturi ka nai tapo užimti 
franko-arrerilvoniškos kariumenė? 
ir dar i,^cx) belaisvių pateko į 
talkininkų rankas. 

Visam trikampyj tarp Reims 
Soissons ir uj>~s Marne vokiečiai 

degina savo amunicijos, maisto 
: ir kariškos medžiagos sankrovas, 
kas parodo, kad jie nesitiki suspėti 
jų išsivežti pirma negu jiems pri- 
sieis iš ten visai pasitraukti. 

—True translalion filed iwth the Į,ostniastcr 
at Cilicago, III., nn 2(th day nf July, 

"<». a.s reąutred by the act o£ Octobrr o, 
1917. 
AMERIKONAI PAIMA 17,000 1 

BELAISVIŲ. 
Washington, D. C. liepos 21 

d. Gen. Pershing, vyriausis va- 

das amerikoniškos armijos Fran- 

cu/.ijoj, pranešė savo vakarykš- 
čiame raporte, kad iki 1 vai. su- , 

batos ryto amerikonai paėmė ( 

laike ofensyvo tarp Aisne ir 
Marne upių išviso 17,000 jau 
nuskaitytu belaisviu ir 560 ka- 
n uoli 11. 

Nežiūrint vokiškų kontr-ata- 
kų ir desperatiškų užpakalinių 

j mušiu, amerikonai ėjo .pirmyn 
nuolatai. Dar prieš 1 vai. su- 

batoj išryto amerikonai jėjo j 
Courmelles, Roze St. Albin ir 
Manbry. Manoma, kad velesni 
raportai dar daug labjaus pa- 
didins belaisvių skaitlių. 

—Tr'ir translation filed iwth the postniaster 
at Chicago, III., on 24th day of July, 
1918, a* re<juir«.d by the act of Or'iber 6, 
1917. 

VOKIEČIAI BĖGA ATGAL 
SKERSAI MARNĄ. 

Paryžius, liepos 21 d.—Karės 
ofisas pranešė šį rytą, kad vo- 

kiečiai visiškai pasitraukė atgal 
iš \ ietų, kurias jie laike ant pie- 
tinio krašto upės Marne. Visas 
tas kraštas tapo nuvalytas iš vo- 

kiškos kariumenės. Ant fronto 
tarp upių Aisne ir Marne, t. y. 
tarp Soissons ir Chateau Thier- 
rv ameriko-francuziška armija 
stumiasi vis toliaus pirmyn į ry- 
tus. 

Iki šiolei talkininkai nuo pra- 
džios savo kontr-ofensyvo paėmė 
daugiaus negu 20,000 belaisviu 
ir užgriebė daugiaus negu 400 
kamuolių. 

Varydami vieną kontr-n.taką 
po kito, talkininkai dar vis eina 
pirmyn ir verčia vokiškas armi- 

jas atgal. 
Svarbus geležinkelis tarp Soi- 

ssons ir Chateau Thierry yra po 
amerikonų ir francuzų artileri- 
jos ugnim. Kadangi šisai gele- 
žinkelis bėga tuojaus užpakalyj 
ir išilgai vokiško fronto, tai vo- 

kiečiams tokiu bu du perkerta- 
ma svarbiausia jų komunikacijos 
(susinėsimo) linija. 

Mušis tarp Aisne ir Marne, 
kur gen. Foch trenkė j vokie- 
čius savo pirmu kontr-atakiu, 
yra .viena milžiniška skerdvnė, 

kaip apie tai korespondentai pra- 
neša. Vokiečiai turi už bent' 
kokią kainą sulaikyti talkinin- 
kus ant šio fronto, idant jie ne- 

atkirstu '*eIio vokiečiams esan- 

tiems Maruos paupiais, j pietus, 
ir todėl verčia savo rezervas j 
šitą frontą, idant gen. l'ocho 
kontr-ofensy vą sulaikyti. Te- 

legramai nuo fronto sako, kad 
vokiečiai jau vra pastatę čia 
daugiaus negu 100,000 savo re- 

zervos ir ju nuostoliai yra mil- 
žiniški. 

Vokiečiu švabas paskelbė, kad 
vokiečiai pasitraukė atgal sker- 
sai upę .Vlarne taip, kad talki- 
ninkai esą to nei uepatėmijo. 
Tas pranešimas prieštarauja 
f-ancuziĮ pranešimui, kuriame 
pažymėta, kad nuolatiniais mn- 

šiais talkininkai prisipyrė vokie- 
čius prie upės ir paskui perme- 
tė juos skersai upę. 

5—True translation filed twt!i tlir pnsimastrr 
at Chicago, III., 011 .Nth day of July, 
1918, is rcqtiirrcl Ly tlie act of October 6 
IH7. 

EX-CARAS TAPO BOLŠEVI- 
KŲ NUŠAUTAS. 

Londonas, ilepos 20 d.—Rusi- 
jos ex-eara<s N'ikalojus tapo nu- 

šautas, kaip apie tai praneša bc- 
vielinis telegramas iš Rusijos. Ši- 
sai telegramas skamba sekančiai: 

" Laike pirmo posėdžio ccntra- 

litiio pildomojo komiteto, išrinkto 
penktam sovietu kongrese, aps- 
kelbta pranešimas, gautas teleg- 
rafu tiesiog iš Uralo rajoninio so- 

/ieto, apie nušovimą ex-caro Xi- 

calojaus Romanovo. 

"Pastaruoju laiku Rkaterin- 
burgui. sostinei Raudojo ( ?) 
Jralo, gręsė rimtas pavojus nuo 

jesiartinimo čecho-slovakiškų ban- 
Ui ir susekta kontr-revoliucijinis 
suokalbis, kurio tikslu buvo už- 

griebti carą iš sovieto ranku. Aky- 
raizdoj to fakto, prezidentas Ura- 
o rajoninio sovieto nusprendė 
įušauti ex-carą ir šitai nuspren- 
iima:s tapo išpildytas liepos 16 d. 

"N'ikalojaus Romanovo pati ir 
; u mis (ex-cerienė ir ex-carukas) 

tapo nusiųsti Į saugią vietą. 

"Dokumentai, kurie lvtisi su- 

*asto suokalbio, tapo nusiųsti j 
Maskvą per speciališką pasiuntinj. 
Pastaruoju laiku buvo nuspręsta 
Patraukti ex-carą prieš tribunalą 
(teismą) ir teisti jj už krimina- 
lus priešais žmonės ir tik vėlesni 
itsitikimai privedė prie užtrukimo 
r priėmimo šito budo (nušovimo). 

" Centralinio pildamojo komite- 
:o prezidiumas, apsvarstęs apliti- 
<ybes, kurios privertė Uralo ra- 

jono sovietą nuspręsti nušauti 

ex-carą, nutarė sekančiai: 

"Rusijos centralinis pildoma- 
sis komitetas, savo prezidento 
vpatoje, Uralo rajono sovieto 

nusprendi m;} skaito esant re- 

guliariu [t. y. teisingu].'" 
"Centralinis pildomasis komi- 

tetas turi dabar savo rankose ne- 

paprastai svarbius dokumentus, 
palytinčius Nikalojaus Romanovo 

reikalus — jo dieninius užrašus, 
kuriuos jis vedė beveik iki pasku- 
tinių savo dienų, dieninius užra- 

šus jo žmonos ir jo vaikų ir ;o 

korespondenciją, tarp kurios yra 
Grigorijo Rasputino laiškai, rašy- 
ti Romanovų šeimynai, Sita me- 

džiaga bus peržiūrėta ir paskelb- 
ta netolimoj ateityj." 

Buvo daug gandų. 
Nuo birželio 24 d. ėjo gandai, 

kad N'ikolojus esą,s užniušt'as. 
Pirmas gandas pranešė, kad ex- 

caras tapo Ratvdo«nos Gvardijos 
nužudytas; kitas gandas buvo 
kad jis tapo bolševikų sargybos 
durtuvu nuvertas. liet tiesioginio 
šių gandų patvirtinimo nebuvo. 

Rodosi, kad viršminėtas šior 
dienos pranešimas apie ex-caro 

nušovimą k ra tikras, Šitas prane- 
šimais ateina per rusų bevielinį te- 

legrafą, o vi ji Rusijos bevieliniai 

telegrafai yra bolševiku kontrolėje 
ir todcl viršimnėtas ipfanešimas 
išrodo oficialiu pranešimu. 

6—Truc tranMstion filrit iwth tlir pustinaster ;n (.'hicitgo, III., on IMih day of Jiily, I1'18, ai rrquired by thr acl oi Octrber 6 
1917. 

LIETUVIAI SUMUŠĖ 
BOLŠEVIKUS. 

| Londonas, liepos 19 d.—Ko- 
respondentas laikraščio Da i 1 y 
H x p r e s s .praneša iš 6c ne vos, 
Šveicarijoj, kad Lietuvių Biuras 1 

Lausannoje gavo iinią, jog 35,- 
000 lietuvių, gerai ginkluotų ru- 

siškos armijos veteranų, po va- 

dovystė gen. Klimaicio, užgrie- 
bė miestą Vitebską prie upės 
Dauguvos, ,po sumušimo bolše- 
viku kariumeriės. Liuosnoriai, 
saikoma, plaukia prie Lietuvių 
armijos ir ji dabar maršuoja ant 
l'ctrugrado, mušdamu bolševikų 
kariumenę. kuri traukiasi atgal 
betvarkėje. 

7—True translation fjlrd iwt|i lb«- poutiiiaiter at Chlcago. UI., on <Mth rtuy ot July, 1918, requirtd by thr uct of Ootfber 6 
1917. 

SAKO, LIETUVA SKIRIASI 
SAU KARALIŲ. 

Londonas, 'liepos 22 d. Teleg- 
ramas iš Kopenhageno, Danijoj, 
praneša Londono laikraščiui 
E n c li a 11 g e T e 1 e g r ap h, kad 
išsirinkimas kunigaikščio \ViJ- 
liam l'rach Lietuvos karalium 
po vardu Mindaugio iššaukė 
stiprią kritiką V.okietijoj. 

! .aikrašti- X o r d d e u t s c h e 

A 11 g e m e i n e Z e i t u n'g\ Ku- 
ris yra oficialiu Vokietijos val- 
džios organu, sako, kad pasirin- 
kimas tapo .padarytas, nesipra- 
šius tam Vokietijos leidimo. 

^isai vokiškos valdžios orga- 
nas toliaus prideda, kad Vokie- 
tija neleis Lietuvai prieiti prie 
kokio nors nusprendimo kaslink 
įteigimo nepriguilmingos nuo 

Vokietijos valstybės. 

J--Truc translation filecl iwtli tlic postmaster :it Chięago, III., 011 <ls>- of .Iniy. 1918, a* rrqui> d b) the net of O- tr jer 6 1917. 

ROOSEVELTO SUNŪS 
ŽUVO. 

Amsterdamas, liepos 21 dieną. 
Leitenantas Quentin Roosevelt. 
jaiuniausis sunus buvusio S. V. 
prezidento Koosevelto, žuvo 
mūšyje Prancūzijoj. Jaunas lei- 
tenantas buvo lakunit korpuse ir 
lauke mūšio su vokiškais orlai- 
viais žuvo. Matyta, kaip jo or- 
laivis per debesius nukrito že- 
myn užpakalyje vokiško fronto. 
Manyta, kad gal jam .pasisakė 
[žemėn nusileisti, bet sulyg te- 

legramo iš Berlino, žinios nuo 
vokiško fronto patvirtina, kad 
Leit. Rooseveltas tapo užmuš- 
tas. 

Telegramas paaiškina, kad 
jaunasai Rooseveltas tapo vo- 

kiečių palaidotas su kariškomis 
ceremonijomis. 

Vokiškoji Wolffo telegrafiško- 
ji agentūra paduoda sekantį apie 
tai pranešimą: 

"i\edėldienyj, 14 <1. liepos, 
amerikoniškas eskadronas iš 12 
orlaiviu mėgino persigauti per 
vokiškas linijas ties upe Marne. 
Laike karšto mūšio su septyniais 
vokiškais orlaiviais vienas ame- 

rikoniškas lakūnas darė atkak- 
lius atkartotinus užpuolimus. 

"Tas užpuldinėjimas išsivystė 
į dvikovį tarp jo ir vokiško mm- 

ter-oficiero lakūno, kuriam po 
trumpo mūšio pasisekė gauti 
gerą čielių prie savo narsaus, 
bet nepatyrusio priešo, kurio or- 

laivis po ikeliu šūvių nukrito 
žemyn netoli kaimo Chambry, 
10 kilometrų Į šiaurius nuo upės 
Marne. / 

"Jo kišenine knygelė parodė, 
kad jis yra Leitenantas Quen- 
tin Roosevelt iš Suvienytu Val- 
stijų lakūnų korpuso. Privatiški 
daiktai žuvusio^ lakūno yra lai- 
komi ir bus vėliaus pasiųsti jo 
giminėms. Lavonas jauno ir 

narsaus lakūno tapo vokiečiu la- 
kamų palaidotas su atidavimu 
jam kariškos pagarbos netoli 
kf^mo Chambry toj vietoj, kur 
jis nukrito." 

9—Trup translation filctl iwth thc postmastcr at Cliicago, 111., un 24tli i!ay of July, H18, as required by the acl of Octeber 0 
917. 

KETURI ROOSEVELTO 
SUNAI KARĖJE. 

; Paryžius, lieipos 21 d.—Trįs 
sunai ex-prezitlento Roosevelto 
susiėjo Paryžiuje. Ketvirtasai, 
jaiiniausis, žuvo savaitė tam at- 

gal. 
Majoras Theodore Roosevelt 

tiknką atvyko Paryžiun, idant 
išsigydyti nuo žaizdų. Kermit 
Rooseveltas, kuris iki šiol buvo 
tarnavęs su anglais Mesopotanvi- 
joj, atvyko dabar per Ispaniją, 
ir bus perkeltas j amerikonišką 
artileriją su kapitono ranga. L'ž 
savo narsumą Mesopotamijoj jKs 
gavo nuo anglų "pažymėtino už- 
sitarnavimo" karišką kryžių. 

Trečias sunus, kap. Arcliie 
Roosevelt, kuris kiek laiko at- 

gal taipgi buvo sužeistas kanuo- 
linio šovinio skeveldra, jau ne- 

tinka kariškai tarnystai ant ko- 
kių aštuonių mėnesiu. Jo kai- 
rioji ranka tapo suparaližuota 
ir jis antru syk turės pasiduoti 
operacijai. 

10—-True translation fllcd with ihe |>ostmasler it C'hicago, III., on J4tli įlay July, 1918, ai> reųuired by tlie act of October 6 1917. 

AUSTRIJOJ SUKILIMAI 
AUGA. 

Londonas, liepos 22 d.—Reu- 
terio agentūra praneša, kad ji 
sužinojusi iš patikėtino cechų 
šaltinio aipie tai, kad daugelis 
:echo-slavokų ir jugo-slavų -pa- 
bėga iš austrų armijos ir suor- 

ganizuoja ginkluotus burius Au- 
strijos viduryj. Šitie būriai va- 

lina save '"Žalia gvardija". 
Sakom|a, kad pusėtinas jų 

skaitlius susispietė Bcskid kal- 
nuose, rytinėj Moravijoj. Jie esą 
?erai ginkluoti ir atkakliai prie- 
šinasi. 

"Aišku—sako Reuterio teleg- 
-amas,—kad jie gauna paramą 
įuo cechų gyventojų. Austrijos 
vyriausybė jau išleido prisaky- 
nus, kuriuose grąsinama bau- 
smėmis Tįsiems tiems, kurie pri- 
jelbėtų šitam judėjimui. 

"Panašus sukilimai apsireiškia 
r 'Dalmatijoj, kur kariškoji val- 
ižia nepajiegė nustelbti sukili- 
mų ginkluotų burių, kurie susi- 
deda iš dezerterių ir rusiškų 
aelaisvių. Oiicialis organas 
Bosnische d^ost nurodo į 
tai, kad panašus ginkluoti būriai 
pradeda rodytis ir Bosnijoj." 

Austrijos ciesorius Karolis įpri- 
šmė rezignaciją viso Austrijos 
kabineto, kaip apie tai praneša 
telegramas iš Kopenhageno. 

1—True traniUtion filcd %vith llic ppstmastcr 
it Chicago, III., 011 24tli day oi J u 1 y. 
1918, as reąuired by tlic act of Octeber 6 
917. 

CHOLERA SIAUČIA 
MASKVOJE. 

Londonas, liepos 20 d.—Cho- 
lera apsireiškė Maskvoje ir ma- 

tomai pradeda tenai siausti su 

dideliu smarkumu. Rusiškas 
bevielinis telegramas, (taigi iš 

pačių bolševikų šaltinių) pripa- 
žįsta, kad laike paskutinių 24 

valandų (liepos 20 d.) Maskvo- 
je užregistruota 224 žmonės uiž- 

sirgusie cholera, 78 žmonės yra 
nužiuriti, kad ja serga ir 26 
atsitikimai vidurių ligos, kuri ga- 
li buti cholera. 

12—True translation file<l with the postmaster 
at Chicago, III., 011 24th day of .1«I y, 
1918, as reųuired by the act of October 6, 
1917. 

CECHAI LAIKO SIBERIJOS 
GELEŽINKELĮ. 

Vladivostokas, liepos 15 d.— 

Dabartinį Siberijos padėjimą 
skaitoma kaipo pereinamąjį sto- 

vį nuo bolševikų režimo. Karišku 

(Tį&a ant 2-ro pusi.) 

K 

Dienraščio Reikaluose. 
* * m 

Seniai sriovei vidurinei, 
Dienraščio reikėjo, 
lr jau narsus cikagiečiai 
Darl>sį tą pradėjo. 

Jie jau rado pritarimą 
Tai savo idėjai: 
Mielai siunčia parėmimą 
Lietuviai veikėjai. 

Ir aš savo dešimtine 
Prie jų prisidėsiu; 
N'ors tai mažas (parėmimas, 
Bet visgi padėsiu. 

Lai mus "dienraštis apšviečia 
Kiekvieną grintelę, 
O po karei visus kviečia 
} savo salelę. 

Ig. Naruševičius. 
Baltinuore, Md. 

* * 

Naujas "tūzas" nušauja 23 šėrus- 

Sakoma, kad "dviejų grybų 
perdaug j vienus barščius". Bet 
dviem "tūzam", nors ir ankšta, 
bet užtenka vietos vienam mie- 
s-te. 

Kaip buvo pranešta, YVaterbu- 
ryj "tūzas" Zemantauskas siu-1 
rinko savo kreditui kelias de-i 
šimts dienraščio šėrų. Het štai 
šale jo išaugo kitas "tūzas" 
\Yaterburyj—<p. A. J. Povilaika. 

Kad geriaus įsibėgėti p. Po- 
vilaika "del geros mieros" pats 
sau pasiėmė dešimtj dienraščio 
šėrų, gi po to pradėjo dairytis 
įplink save. Pamatė, kad dirva 
iau pusėtinai išganyta, nes "tas 
Žemantauskas toks ėdrus, kad 
/isur apstvarstė dienraščio ko- 
;tumerius ir man už akiu vis už- 

bėga. Bet ir aš jam vieną kos- 
Jtvmerj nukirtau",—rašo "tūzas" 
Povilaika, prisiųsdamas čekj ant 

5230.00 už 23 šėrus išviso. 
"Varysiu "draiv" iki paskutinei 

lienai—rašo jis mums—ir ne- 

abejoju, kad iki pabaigos dar 
kita tiek dienraščio šėrų pašau- 
nu. nes mums nauja* dienraštis 
yra reikalingas labai ir kiek- 
vienas geras tautietis privalo 
prisidėti -prie jo kuom tik gali." 

Užsirašė "Lietuvos" dienraščio 
po vieną šėrą sekantieji \vater- 

juriečiai: 
1 

1. Vladas Misevičius, 
2. Jonas Bosas, 
3. Jurgis Bosas 
4. Joktubas Trečiokas, 
5. Petras Karbauskas, 
6. Jonas Petraitis, 
7. Kaz. Klimas, 
8. Lukošius J. Kazunas, 
9. D. Damušis, 

10. Jonas Paplinskas, 
ir. Ant. Balkevičius, 
12. Kar. Ramanauskas, 
13. Pranas Bakutis, 

Antanas Povilaika paėmė 
10 šėrų. Viso 23 šėrai. 

♦ * 

New Haveno "tūzas". 
P-a* K. Makarevičius iš Ne\v 

Ilaven, Conn., tik-ką "nubambi- 
no" u-tą šėrą ir tokiu budu, 
sulyg tiesos, jgijo vardą "tuzo". 
Pirmiaius p. Makarevičius pri- 
siuntė šešis dienraščio šėrus 
(paskelbtus num. 26-me); dabar 
atsiuntė dar ipenkis. 

Jis rašo mums: 

"Pastaruoju laiku teko man at- 

silankyti Ne\v Britain'e ir pa- 
simatyti su senu-senu N'c\v Rri- 
taino biznierium ir "Lietuvos" 
skaitytoju, p-nu J. Tutliu. 

"ŠnekiHpasneku, užsikailbėjome 
ir apie "Lietir-os" naują dienraš- 
tį. 

— Mačiau "Lietuvoj"—sako 
p. Tutlis,—'kad jus ten New Ha- 
veniečiai papirkotc keletą šėrų 
naujam dienraščiui. 

— Šiur paipirkom, o ko męs 
lauksim?—atsakiau (p. Tutinu. 

— Na, taf jeigu taip—sako p. 

šimtinę ir pasiųsk u/ vieną šė- 
rą: labai 'pageidauju, kati lie- 
tuviai į'gytų gerą, naudingą dien- 
raštį, kokio iki šiolei neturime. 

Apart p. Tutlio atsirado dar 
keletas gerų tautiečių pas mus 
Nevv Havene. Jie niekur neat- 
silikdavo nuo prakilnaus ir nau- 

dingo darbo, tai neatsisakė ir 
naują dienrašti paremti. Po vie- 
ną. šėrą dabar paėmė dar šie 
Xe\v Haveno vyrai: 

J. Noburaitis, J. Maseliunas, 
Klemensas Saikus, J. Balkus. 
Tutlis,—tai še, imk ir mano de- 

Jc * 

Listen, boy! 
"Gal jau Jus manote, kad cle- 

velandiečiai, pasibijoję dienraš- 
čio "tvirtovės", susilaikė nuo 

'"užpuolimo"? Ne, jie koncen- 
truoja savo spėkas, idant su pil- 
nu pasitikėjimu ir be ypatingo 
sunkumo šturmuoti tą drntvie- 
tę. Tikiu, kad ir be mano žinios 
perka mūsiškiai šėrus. Visgi aš 
manau, kad išviso mušu tauti- 
.ninkai duos Jums apie ioo še- 
rti,—rašo p. J. Gediminas iš Cle- 
veland, Ohio.—štai Jums čekis 
ant 50 doliaritj—mokestis už 
penkis šerius p-no l'ijaus Tama- 
šausko. Kitą savaitę prisiųsim 
keletą šimtu doliarių ir pasku- 
tiniose dienose šio mėnesio vėl 
pluoštą pinigų. 

"Beje, turiu pažymėti, kad p. 
P. Tamašauską prikalbino pirkti 
šėrus Ag. Aksoinaičiutė; ji dar 
žadėjo surasti pirkėjų—tikiu, 
kad ji paliks deinraščio "tuzu". 
Labai uoliai dirba dienraščio 
reikalui p-lė Julija Baltrukoniu- 
tė, kuri surinks nemažai pinigų; 
joms verta išreikšti gilią pagar- 
bą." 

Tokias geras naiujienas smagu 
ir klausyti,—ne tik klausyti, bet 
tokioj kompanijoj smagu ir dirb- 
ti. Valio musų mergelės ir ber- 
neliai bei vyrai! 

* * 

Kad Brooklynui nebūty gėdos. 
Kiek Brooklynas turi tautinin- 

ku? Nežinau. Bet tai viena iš 
menamai tvirčiausių tautinių 
tvirtovių. Dienraščio reikale vie- 
nok iki šiolei brooklyniečiai dar 
savo "sylos" neparodė. Gal jie 
paskutinėmis dienomis mano 

"surprise ataką" padaryti, bet 
kol-kas "tylu-gludu, gluditv-tylu" 
Brooklyno padangė^e. Ir štai 
kodėl mums rašo n m: 

"Noriu išgelbėti Brooklyno 
tautininkų vardą, kad, anot to 

grajaus kazyromis, nebūtų 
Brooklynui "sausa". Todėl ir 
siunčiu dešimtinę už vieną šėrą. 

Antanas Zarasiškis. 
* * 

Pastatys bačką... 
I>-as A. K. Urbanavičius iš 

Stanhope, X. J. turės ne bile 
koki 'bankietą, kuomet pirmas 
niumeris "Lietuvos" dienraščio 
pasirodys. 

Prisiųsdatnas $10.00 už vieną 
šėrą^ jis patėmija sekančiai: 

"Šeras man nereikalingas; de- 
šimtinę aš jums kaipo dovaną 
prisiunčia, kad tiktai greičiaus 
dienraštis pasirodyt']. Darbuo- 
kitės, draugai, kad sarmatos ne- 

būtų, jeigu dienraščio tvirtovės 
nenušturmuosit. C) kaip tik pir- 
mas "Lietuvos" dienraščio nu- 

meris pasirodys pas mano duris, 
tai paimu čielą bačką alaus ir 
siusikviesiu visus savo draugus, 
kad pakrikštyti naujagimį dien- 
rašti ir kad garsiau visi išrėktu- 
me toastą: 

"Lai gyvuoja Lietuva!" 
* ♦ 

Attention! Rockfordas eina!__ 

"Kaip męs žiūrim,, tai ir dyvi- 
jamės Rodos, čikagiečiai ste- 

na—stena, o be mus tai tos tvir- 
1 



tovės ir nepaims",—rašo p. J. J. 
Petraitis iš Roakford, 111. 

"Matydami, kad he rocktor- 
dieėių pulko nieko neišeis, su- 

šaukėm karišką tarybą ir pra- 
dėjome savo šturmo batalijomis 
organizuoti. Ir štai siunčiame 
linkui Chicagos savo pirmą pa- 
t rolių. , 

1. Kazys Banis, pasistatė, bro- 
lau, mortirą ir kai lupters šuvį 
50-t0 kalibro.... Paiukšt 5 Še- 
rai $50.00 

2. Užsidėjo vyras guzo inaską, 
jo ir (pažinti negalima. Bet de- 

.iimjinė ^to.oo 
3. Antanai Barbšis, ne visai 

jaunas vyras, bet patyręs ir nori 
buti oficierii. Ir vėl viena de- 
šimtinė jo aiški $10.00 

Turėdami oficierą, jau be bai- 
mės traukiame toliau. 

4. Jonas Banis, jaunas vyras. iš 
atnato mėsininkas, vadinas turi- 
me ir Quarterrrrasterio departa- 
mentą, bado nekentėsim ir dar 

dešimkę turėsim $10.00 
įf. ^ 'Teckas, didelio ugio 

vyras, Kuu vienas ir Kanuo- 

lę nutemptų—jis (prie artilerijos. 
-Gerai, sako ir atėjo du šoviniu 
nešinas $20.00 

6. Stasys Jokubaniskas sako: 
"Aš joVio čino nenoriu, bet jei- 
gu jau tuos šerus reik imti, kai 

nelyginant tliukus-vokiečius, tai. 
brač, kad duosiu, tai net tas jii- 
sų seras kojas užvers. Ir už- 
vertė Šeras kojas—tiesiog į mu- 

šu batai i joną $10.00 
7. Visi sivsitvurkėm—žiūrim, 

dar adjutanto trūksta. Tranas 
Vokietaitis tam Cinui tinka, o 

jis, matai, ir su dviem denšėi- 
kais .... $20.00 

8. Pasileidom kelionėn, o gi 
čia dar J. J. PeLuitis: "Palaukit, 

vyrai, ir manęs—šaukia jis—ir 
mano dešimkei bus linksmiau to- 

kioj sn.'agioj kompanijoj'' $ic.oo. 
Išviso 140 gražių kareivių 

siunčiame jums. Marš! Pir- 
jniyn 

O jeigu, ponedziau neduok, ir 
su šitais dar nieko negalėtut pa- 
daryti, tai męs dar čia jums ir 
daugiaus rezervų spakrapštysim. 

* * 

Kirvelis keturis nukirto. 
"Atleiskit, ką mažai iškirtau— 

rašo p. Jonas Kirvelis iš Det- 
roit, Mich,—bet gal paskui už- 
eisiu ir daugiau. Tuom tarpu 
siunčiu keturis šėrus jųsų dien- 
raščiu). Juozas Tamošiurrs pa- 
ėmė Jfci, o Kajetonas Snuolis ir 

įVytaiutas 'Kerševičius po vieną." 
Ačiu Kirveliui už kirtimą! 

Iš šiaurių tolimųjų. 
'tai ir dar vienas svečias—iš 

šalių tolimųjų, Šiaurės PoliaUs 
kaimynas. Susipažinkit! — p-as 
K. Karskis, iš Discovery, Bri- 
tish Columbia—nežinot iš kur? 
IVVell, is Alaskos, kur žiemos 
šaltos, kur dienos trumpos, o 

naktjs ir tamsa ilga 
Dabar lai jis pats jums papa- 

sakoja. 
"'Broliai, lietuviai—rašo p. 

:Karskis—gal ir susivėlinau, bet 
ne mano k?itė: kelionė tolima 
ir sunki, atpės ir ežerai užšalę 
pas mMs, laivai nevaikščiojo. Du 
mėnesiu nemačiau musų "Lietu- 
vos", nes krasa nėjo, tai tie du 
mėnesiu išrodė man, kai du me- 

tu be mano numylėto laikraš- 
čio "Lietuvos". Pamačiau, kad 
ji žada virsti dienraščiu—tai 
kaipgi: reik skubintis *»u pagel- 
Da—sakau. Tegul ji "tamsumus 
prašalina", teguil ji mus lydi švie- 
sos ir tiesos keliais,' kaip tai 

pasakyta musų tautiškam hymne. 
Matau, kad jųs ten 1 /erate prie 
'"Lietuvos" tikrą lietuvišką, o 

ne bolševikišką armiją, tai ir aš 
prie jųsų iprisidedul Tegul ir 
mano dvidešimkė pagelbės jums 
kovoti už Lietuvos laisvę O 

geres-nio vado musų kovoje už 
tėvynės neprigrlmybę męs ne- 

rasim už musų "Liettuvą". 
'Toli aš, broleliai, nuo jųsų, 

bet mano širdis ir mano min- 
tjs—su jumis. Valio visi pe- 
tys-j-petj!.... 
b|iv. f Chas. Karskis. 

P. S. 'P-as Karskis jau nuo 
ssniaus turėjo du šėru. Da'bar 
jis pridėjo dar du nauju. Ačiu 
\xi šaunią paramą! 

* * 

Jonas T)ambra)uiskas iš Chica- 
gos, "Lietuvos" skaitytojas, už- 

ėjęs sako: "Jųs darbuojatės del 
skaitytojų, tai ir męs skaityto-1 

jai turime pasidarbuoti dabar, 
kada sumanėt šitą naudingą ir 

prakilnu d:?nraščio organizavi- 
mą." 

'P-as Dambrauskas ipaėmė 4 
dienraščio serus. 

* * 

"Sarmata lvg išrodo mums čia 
rytiečiams, kad iki šiolei męs čia 
dar nesubruzdom kaip reik su 

pagelba jųsų <lienraščiui,—rašo 
p. Jonas lliutkauskas, TMD. iž- 
dininkas ir žinomas lietuviu tau- 

tinis veikėjas iš Nevv Yorko.— 
Bet nors aš savo užduotį turiu 
atlikti, l'žrašykit man penkis 
šėrus." 

* * 

Nori ant krikštynų buti. 

P-as Jonas Tareila, senos 

gvardijos lietuviu tautiškas vei- 
kėjas iš Ansonia, Conh., užsi- 
sakydamas sau penkis dienraščio 
šėrus, rašo: 

"Girdžiu, kad netrukus Chica- 

goje žada buti didelės krikšty- 
nos—naujo dienraščio. Ar įpra- 
šysit j kuimus, ar neprašysit, bet 

žinokit, kad be Traku dzūko jo- 
kios geros krikštynos apsieit ne- 

gali. 
"Parašykit man visku apie tą 

jusi nezinierniai dzklelj kudzikj. j 
gal dar .prieš užgimimu prisiu- 
siu jum daugiau vyscyklų—pa- 
lukių, kad gerai augtų ir su krei- 

jvom kojom neišaugtų". 

KARĖS ŽINIOS. 
(Tąaa nuo 1-mo pusi.) 

žvilgsniu dalyku stovis yra se- 
kantis : 

Keturios dešimtis tūkstančių 
čecho-slovakų laiko Trans-Sib?- 
rišką geležinkelį tanp Samaros 
ir Irkutsko, o atskiri jų pulkai 
yra užėmę Celiabinską, Omską, 
Xovo-Nikolajevską, Tomską ir 
Krasnojarską. 

Iš i4,fDO čecho-slovakų, kurie 
pasiekė Vladivostoką 12,000 vy- 
rų yra užimsi kariškomis ope- 
racijomis prieš bolševikus Clia- 
barovsko mieste. Šiądien čecho- 
slovakai užėmė Spaskaja po 
smarkaus bolševikų pasipriešini- 
mo. Bolševikiški agitatoriai 
mėgina sukelti kaimiečius prie*, 
cechus. 

Vladivostoko mies-te cechai 
apsiėmė palaikyti tvarką ir ją 
palaiko. Yra manoma, kad bol- 
ševikiška Raudonoji Gvardija yra 
vedama vokiškų oficierų. Daug 
vengriškos kariumenės kovoja 
sykiu su bolševikais, jiems pa- 
gelbėdami. Apskaičiuojama, kad 
iš 500,000 kariškų belaisvių iš- 
mėtytų Siberijoj, 35,000 jų liuo- 
snoriai pastojo j Raudonają 
Gvardiją, arba užsiėmė politiška 
vokiška propaganda. 

Šitas skaitlius gali butų dar 
padidintas, nes bolševikai per 
prievartą pradėjo rekrutuoti ka- 
rės beaisvius į savo eiles. 

).l—Triif translation filed w. 'He po<trnaster 
.11 C'liicago, UI., on 24tli da> of Jitly, 191 M, ai required by the »ct of Oclobcr 0. 19)7. 
KĄ PADALYS SU RUSIJA? 

Washington, D. C. liepos 22 

d.—Netrukus, gal dar šios sa- 
vaitės ,nabaigoj, prezidentas \Yil- 
son viešai paskelbs apie tai, ko- 
kiu budu Suvienytos Valstijos 
dalyvaus expedicijoj, kurią ren- 

giamasi pasiųsti Rusijon. 
Pr i va tiško s žinios iš Tokio ir 

Londono, atėjusios VVashingto- 
nan šiądien, praneša, kad Ja- 
ponija sutiko ant Amerikos plia- 
no, kaslin'k intervencijos Ru- 
sijoj. Japonijos parlamentas 
tapo sušauktas speciališkan po- 
■sėdin,—manoma, kad tam tik- 
slui, idant paskirtų reikalingas 
sumas užlaikymui japonų armi- 
jos, kuri sykiu su Amerikos ir 
talkininkų kariumenė bus na- 

siųsta Rusijon. 

IS AUKOS, 
14—Truc Jran*lation filed iwth the postmaster at Chicago, III., 011 24th <lay of July. 1918, as reųuired by the uct of Octeber 6 
1917. 

KAIP SURASTI KAREIVIO 
ADRESĄ. 

Washington, D. C.—Gerb. Re- 
dakcija :—Tėmijau jūsų laikraš- 
tyj pereitą sąvaitę redakcijos 
patarimą apie tai, kaip reik su-j 
sirašinėti su kareiviais. Prie toj 
norėčiau trupiutį pridėti. 

pf^oir; 33^ * "^Įff 
PE3MANENT BLIND RELIEF WAR FUND 
siSlSiiSr - ates?„v rn n ■" 

FRANCUZIJOJ. 
Paveikslėlis parodo namą, kuriame randasi Am. Rami. Kryžiaus užalikomas li- 
•gonbutis oficierams ir kareiviams, nustojusiems karėje regėjimo. 

Tankiai pasitaiko, kad karei- 
vio draugai, arba giminės nežino 
jo adreso ir nežino, kaip jis gaiu- 
ti. 

Prie karės departamento \Ya- 
shingtone yra tam tikras sky- 
rius, kur laikoma rekordai visų 
Amerikos armijos oficierų ir ka- 
reiviu. Norint surasti kareivių 
adresus, reik raš-ti pas "The 
Adjutant General of the Armiy, 
War Department, VVashington. 
D. C." Šitame ofise taipgi gali- 
ma sužinoti, ar tūlas kareivis bei 
oficieras yra sveikas, ar sužei- 
stas, ar užmuštas, ar nelaisvėn 
paimtas ir jo paskutinį adresą. 

Toks pats biuras yra taipgi 
prie laivyno, kur laikomi visi 
rekordai laivyno oficierų ir jū- 
reivių. Norint gauti jų adre- 
sus ar žinių, reikia kreiptis se- 

kančiu adresu: 

Bureau of Navigation, 
Navy Department, 

\Vashington, D. C. 

Kaslink informacijų apie tuos, 
kurie 'pastojo i marinierius (Ma- 
rine Corps), reik kreiptis prie: 

Commandant, Marine Corps. 
Navy Department, 

VVasJiington, D. C. 

Su ,pagarba, 
Adomas Makaras. 

15—True transUtion filed with tlie postmastei 
at Cliicago, II!., on 24tli day of July 1918. as rcquircd L y thc act oj Octeber ( 
1917. 

SAKO, DAUG PINIGŲ 
IŠEIKVOTA. 

Washington, D C.—Kariška- 
sai sub-komitetas, tyrinėjusis 
orlaivių išdirbystę, tvirtina, kad 
daug milijonų doliarių tapo be- 
reikalingai išeikvota ant dau- 
gumo bandymų su orlaiviais 
"English Bristol" typo. 

Sulyg senatoriaus Thomaso, 
kuris yra įpirmsedžiu to komite- 
to, išeina, buk padirbta 1.200 

orlaivių lavinimui jaunų lakūnų; 
tie orlaiviai atsiėję šešis milijo- 
nus doliarių ir nesenai prisiėjo 
jinos mesti, nes jie pasirodė >per- 
pavojingi vartojimui. Toliaus 
komitetas skundžia, kad koletas 
lakūnų u/simušė tuose orlaiviuo- 
se. 1 

'Atsakomybė už Amerikos su- 

sivėlinimą .puola ant buvusios, 
aviacijos, tarybos, bet revizijos 
komitetas išreiškia nuomonę, 
kad da/bar, esant naujai tarybai 
po priežiūra Jobu I). Ryano ir 

^en.-majoro Kenly, dalykai iš- 
rodo daug geriau. 

Visi komisijos nariai sutinka, 
<ad naujasai- orlaiviams padirb- 
us motoras ''Liberty" typo pa- 
sirodė visiškai geras. 

(>—True trnnslation filed witli tlie postmasfer, 
t. Gliicagi), UI., 011 24th day of July, 
9IS, as refiuired by thc act of October 6. j 917. 

SUBMARINAS AI SAUDO 
AMERIKOS PAKRAŠTĮ. 

Bostonas, Mass. — Vokiškas 
submarinas užpuolė trįs ameri- 
koniškas valtis ir garlaivį, kuris 
jas traukė pereitą neciėldienį, 
-pusiau vienuoliktą iš ryto. Už- 
ipi^imo vieta buvo tik 3 angl. 
mylias nuo miestelio Orleans, 
Mass., ir aiškiai buvo matoma 
nuo kranto submarino šu.vių 
liepsnos. 

Submarino užpuolimas tesėsi 
pusantros valandos. Garlaivis 
nuo šūvių užsidegė ir nudegė 

1 ) 

net iki vandeniui, o tris valtįs 
tapo šūvių nuskandintos. 

Apart to, submarinas paleido 
daugelį šūvių linkui krašto. Ne- 
tauri e šūviai krito visai arti 
kranto, o kiti, 'kaip pranešama, 
nukrito ant kranto. Tai buvo 
pinui vokiški šūviai, kurie tik- 
rai pasiekė Amerikos sausžemio. 

Narsus kapitono sunūs. 
Kuomet submarinas pasirodė 

iš mSglų, pirmiausiai jj pamatė 
mažas Jack Ainslie, 11 metų 
kapitono sunus. Vaikinas tuo- 

j.-tus nubėgo į kambarį ir iš>i- 
nešė iš ten mažą Amerikonišką 
vėliavėlę. Atsirėmęs į valties 
rėles, jis pradėjo mosiuoli vė- 
liavėle, tarsi šaukdamas sub- 
mariną kovon, l'o to jis nubė- 
go pas savo tėvą, reikalaudamas 
savo mažo šautuvėlio, sakyda- 
mas, kad jis nori savo šautuvu 
atsakyti ant submarino šūvių, 
kurie tuom tarpu jau pradėjo 
kristi aplink valtis. Tėvas vie- 
nok sulaikė berniuką. Netru- 
kus po to tėvas krito sužeistas. 

Valtįs plaukė iš Gloucester j 
Xe\v Yorką ir tik viena buvo 
prikrauta; jos "tavoras" buvo— 
akmeniai. 

Iš 41 ypatos buvusios ant mi- 
nėtų valčių trįs ypatos tapo 
sužeistos: vienam nutraukta ran- 

ka, o kitas taip pat turi: u t nu- 

stos rankos, kapitonais Ainslie 
tapo pataikintas šrapnelių j abi 
ranki. 

iSiU'bmarino užpuolimą matė 
nuo kranto daugelis žmonių, at- 

vykusių pajūriu ant vakacijų. 
Sulyg kaipitono Aiuslie .pasako- 
jimo, submarinas ipaleido tris 
torpedas į garlaivj, bet nei viena 
nepataikė. Užpuolimas pasitai- 
kė tik keliose myliose nuo lai- 
vyno orlaivinės stoties miestelyj 
Chatliam. 

Tris orlaiviai .pakilo ir u/ata- 
kavo submariną bombomis, *bet 
submarinas ipasinėrė pirma ne- 

gu orlaiviai galėjo jj pataikinti. 
Nuskandintų valčių vertė iš- 

neša apie $90,000 iš viso, o pn- 
gadintasai, apdegusis garlaivis 
yra vertas $100,000. 

1?—Trtie tmnslation fiieil \viih tlir postmaster at Chicago, III., on Jitli įlay «.>i July, 1918, reųiiired by tlie art uf Ootebėr 6 
1917. 
MANO DIDINTI DRAFTĄ. 
Washington, D. C. Valdžia,1 

sakoma, rengia armiją* nuo 5 iki 
6 milijonų vyrų. Tam tikslui ma- 

noma pakelti drafto amžių nuo 

31-mų metų iki apie 45 metų ir j 
nuo 21-fnų metų nuleisti iki 10' 
metų. Kariumenėn butų imami 
ti.k pirmos klia$os vyrai — be 
še:; įynų. Valdžia nemano judinti 
kitų kliasų dar mažiausiai per 
du metu. 

Šitokis plianas bus paduotas 
kongreso apsvarstymui bėgyje 
sekančių šešių savaičių, kaip apie 
tai praneša Suv. Valstijų karės 
departamentas. 

Iki šiol Amerika turi 2.570.780 
vyrų armijoj ir 503,792 vvrų 
laivyne. 

ALGŲ PAKĖLIMAS. -į 
fl Holyokę, Mass. — Daily- 

džių (karpenterių) unijos 11a- 

rįai buvo streiką vt; dešimts j 
diefntf už pakėlimą algų iki 65 

centu už valandą. l'o to tapo ' pakviesta valstij«»s tarpininkavi- 
mo taryba, kuri, išklaususi abie- 
jų pusiu, pripažino darbininkų 

į reikalavimą. "Šapų dailydės 
vienok neturėjo tokio gero lai- 
mikio: jie prašė -:o'/« pakėli- 
mo, o jiems pripažinta, i/'/J pa- 
kėlimas. Pakeltos algos skaity- 
sis nuo gegužio 28 d. ir dar- 
bininkai gaus priklausantį jienas 
pakėlimą už praėjusį nuo tos 
dienos laiką. 

St. Louis, Mo. Derybos tarp 
darbininku iš "Shcet Metai \Yor- 
ker's" unijos No. 36 ir darb- 
davį" 11 pasibaigė luomi, kad dar- 
bininkams pripažinta naujos al- 
gos—po 75 centus už valandą 
darbo. 

*' Nevv Haven, Conn. Arbit- 
racijos (taikinimo) taryba pri- 
pažino nariams cigar-nieikerių 
unijos No. 39 pakėlimą ant (>o 
centu nuo 1,000 periktukinių ci- 
garu ir $1.00 pakėlimo nmo 10 
ir 15 centų cigaru. Cigarų po- 
kuotojai gauna pakėlimą 5 cen- 

tų nuo 1,000 cigarų. 
r Ft. Wayne, Ind. l'lasteruc- 

tojų ittiijos darbininkai gavo pa- 
kėlimą algos iki 70 centų už 
valandą. Susitaikyta gražiuoju1 
per derybas. Nauja sutartis 
reikalauja, kad ateityj nesutiki- 
mai tarp darbdavių ir darbinin- 
kų butų išrišami arbitracijos 
keliu. 1 

Wheeling, W. Va.—\ ieti- į 
niai ugniagesiai reikalauja pake-Į limo algos ant $-'5 į mėnesi iri 
vieton vienos dienos į sąv::itę, 
jie reikaakvja kas ketvirtos die- 
nos pasilsiui. 

| Aptiekų klerkai gavo sum iži- 
nimą darbo valandų. Dabar jie 
dirbs 63 valandas i savaitę. 

jj Cincinnati, Yežiotojai • iv> 

•pakėlimą $2.00 į savaitę nuo 

laikraščiu išleidėjų. Yežiolujai 
iš departameutinių krautuvių vi.» 
dar streikuoja. 

r Peoria, 111.—\"ietiniai maši- 
nistai gavo pakėlimą algų ant 
20 centų j valandą ir dabar gąus 
po tXo centų i valandą. 191 2 
metuose jie gaudavo 33^ cento 
j valandą. Mašinistų unija turi 
a 1 i e. 1,200 darbininkų narių. 

jj Stockton, Cal. Spaustuvių 
darbin'nkai taikinimosi keliu ga- 
vo pakėlimą algų aut 50 centų 
į dieną. Jie dabar gaus $5.50 
į dieną ir $6.00 u/, nakties laiką. 

DAILYDĖS GAUNA PAKĖ- 
LIMĄ ALGŲ DAUGELYJ 

VIETŲ. 
\\: Indianapolis, Ind. Dailydžių 

Brolijos ccntralis sekretorius 
praneša savo raporte, kad pasta- 
ruoju laiku dailydės labai dauge- 
lyj vietų gavo algų pakėlimą. 
Černiaus (paminėsime tik vietas 
lietuviais apgyventas, apleisda- 
mi visą litaniją vietų pietinėse 
ir vakarinėse valstijose, kur al- 
;rų pakėlimą dailydės taipgi yra j 
?avę. 

Kankakee, 111., Springfield, 
Mass., ir Terre liauto, Ind., dai- 

lydės gavo pakėlimą algų nuo 
55 aut (>5 centų už valandą; 
Kseanaba, Mieli., \ incenne-s, 
Ind. ir \cwark, O., nuo 50 iki 
(>o centu; Xe\v L'astle, l'a. nuo 
5f>j4 iki 70 centų; Niagara 
Falls, X. V. nuo 57)4 iki O5 
centų; Falls Kiver, .Mass., nuo 
So iki cento; \\ illiamsport, 
l'a., ir Grienfield, Mass., nuo 45 iki 55 centų; l'ekin ir 1 Jellcville, 
111., Aberdeen, \Yash., nuo Oo 
iki 70 centų; iSt. Joseph, Mo., 
nuo Oo iki f>5 centų; l'aterson, 
X. J., nuo 5(1 j4 iki O5 centų; 
Elmira, X. Y. 57^ cento ini- 
nimum; Ottavva, 111., nuo 57/t 
iki 65 centų; Bloomington, 111., 
11110 6o iki 75c.; Chicago, 111., 
rauo 70 iki 80c. (išlaukiniems); 
Pittsiburgli, l'a.. nuo 52 iki 60c. 

STREIKAS UŽSIBAIGĖ. 
r Manchester, N. H.—lluvusis 

čia streikas audinyėiose .pasibai- 
gė darbininkų laimėjimu. Jie 
gavo mokesties pakėlimą ipo 15c 
nuo doliario ir unija tapo pri- 
pažinta. P. A. Andrejunas. 

MINIMUM ALGA MOTE- 
RIMS. 

San Francisco. Cal. — Ka- 
lifornijos valstijos Industrialės 
Gerovės Komisija nustatė mi- 
nimum (t. y. ntažiausią) algą,! 
kokia privalo buti mokama mer- 
ginoms ir moterims, dirbančioms 
profesionaliuose ir generaliuose 
(abelnuose) ofisuose. Šita mi-| 
ninium mokestis yra $10.00 j 
sąvaitę. Komisijos prisakymas- 
jėjo galėn nuo liepos 2 d. j Merginos, vyresnės 18 metų, 
pradedant darbą, gauna nema- 
žiau $8.00 j savaitę laike pirmų 
šešių mėnesių, ir $9.00 laike 
antrų šešių mėnesių. Minimum 
S10.00 privalo -buti mokama po 
vienų metų tarnvstos. Bet tokių 
"pradedamiujų" darbininkių ne- 

gali 'buti imama daugiaus kaip 
vienas ketvirtdalis visų darbinin- 
kių. (Mažiausia /alga darbiniu-, 
kėms jaunesnėms negu 18 metų] 
yra $7.00 sąvaitėn ir $10.00 po j 18 mėnesių darbo. 

IŠ V1SIJ1, 
ĮS — True Iran-ilation ftlcj with tlie postmSSter ai (. Iiicago, III., utį 24th d a y uf July, 1918, a* reuired by the *ct of October 6, 191". 

1 Iollandiškas laikraštis X i e u- 
v c o r a n t praneša, kad šalnos' 
padarė labai dideliu nuostolių vai- 
siniams medžiams Vokietijoj. Ypa- 
tingai nuo to nukentėjo vyšnios. 

1 
i 

|| Vokietys belaisvis, kuris prieš tris mėnesius pabėgo iš liramley 
Camp, Anglijoj, tapo sugautas. 
Įdomu, kad šitas belaisvis buvo 
jau visuose belaisvių lageriuose 
Anglijoj ir iš kiekvieno vis pabėg- 
davo. 

ĮĮ Indijos kunigaikštis Mahara- 
ia iš Patiala, kuris atstovauja ki- 
tu-; Indijos kunigaikščius Britani- 
jos kariškame kabinete, sako, kad ' 

Indija yra prisirengusi atremti bi- 
( e kokius Vokietijos pasikėsinimus j 

int Indijos čieląbės. jeigu vokie- 1 
:iai per Rusiją, ar Persiją mė- 1 

jintų ant Indijos kėsintis. 

|| Sulyg žinių iš Zuricho, Šveica- 
rijoj, Austrijos parlamente buvo 
labai trukšmingas posėtlis, kuomet 
jame pasirodė Austrijos premjeras 
Seydler. Parlamento nariai-soci'a- 
listai sutiko ji šauksmais: 

"Rezignuok! Kriminalistas! Ne- 
doriškas vagis!" 

Betvarkė tęsėsi apie 15 mi.iu- 
čių. Slavai-atstovai nuolatos per- 
trauki nėjo vokiškų atstovų kalbas 
pateimi j imais: "Prūsiški Minclen- 
burgo bernai." 

Budapešto laikraštis P e s t e r 
L1 o y d praneša, kad premieras 
/on Seydler negalėjas gauti par- 
lamente sau didžiumos balsų ir 
odei turėjęs netrukus rezignuoti. 

ĮĮ Speciali* korespondentas fran- 
cuzų laikraščio T o m p s leitenan- 
tas Entraygues, .sekančiai apra- 
šinėja amerikonų karei vius> kurie, 
iki kaklo vandenyj brizdami, šoko 
skersai upę Marne, idant u/.ata- 
kuoti vokiečius anoj pusėj upės: 

"Puiikiausi rcgikla mūšyje buvo 
amerikonų smagumas. Buvo sma- 

gu matyti, kai šie puikus vyrai, 
nusivilkę savo švarkus, užsiraito- 
ję rankoves augščiau alkūnių, bri- 
do skersai upę iki pečių giliai ir. 

perbridf, šoko ant boMi (taip 
frar.vuzai vadina vokiečius j su 

buldogų atkakhnnu." 
"Kiekvienas, kas matė l<''.ci.\i re- 

gyklą, žino, ko amerikoniška ar 
n ii j a yra verta ir ko nuo jos ga- 
lima tikėtis iki kari" galui. 

"Pamatę šituo; jaunus, sveiku 
stiprus ir narsiu vyrus, \ (kiečiai 
"visoms kojoms pradėjo bėgti, 
arba pasiduodavo nelaisvėn, mes- 

dami šalin savo ginklu.- ir nu i- 
mesdami petnašas. kurias belais- 
viams paprastai pirmiausiai lie- 
piama nusiimti, idant jis savo 
rankomis turėtų laikytis savo 

kelnes ir tokiu budu negalėtų ne- 

tikėtai užpulti. 
"Vokiečiai, laiky lamir i keliu-, 

saujose, skubinosi Į mūsų užpa- 
kalį, susmukę ir pasiutę i- bai- 
tu ėte. 

jeigu kiekviena nv.tin.i 

Franėuzijoj, kuri nustojo savo 

sunaus šitoj karėj, butų galėju i 

pamatyti šitą regyklą. Jos jau* tu .i. 
kad už jas atkeršyta ir tas butų 
tūlas joms nuraminimas jų liūd- 
nume." 

i| Franko-itališka kariumenė 
vėl pradėjo pirmynžengą Alba- 
nijoj. Pereitą subatą, anot italų 
oficialio pranešimo, talkininkai 
užgriebė Point lezi prie upės 
Devoli. Iki lieoos iq d. talkinin- 
kai ant šio fronto užgriebė 2,167 
belaisvius ir 26 kanuoles. 

jj Vokiečiai pradėjo vartoti nau- 

ją medžiagą paslėpimui avo ka- 
nuolių ugnies, kuomet jo 
šaudo nakčia. Tą jie vadina var- 

du baubitz-kartusch-vorlage. šita 
medžiaga susideda daugiausia iš 
potassiumo chlorido; kuomet ka- 
nuolė i-šauja, tai šita medžiaga 
sudaro kaip žiedą durnų aplink 
kanuoles vamzdi ir paslepia -ftk- 
tii.k liepsną. Priešui t del yra 
sunkiau patėmyti kanuolių vietą. 
Talkininkai taipgi turi savo loc- 
tius išradimus tam pačiam tikslui. 

AMERIKOS LITTUVIŲ CENTRA- 
l:g komiteto įplaukos. 

Nuo gegulės 15 iki Birželio 19, 
1918 metų. 

Pavienės ypatos davė pasižadėjimui 
mokėti kas mėnuo j Nukentėjusios 
Lietuvos Ižda po 5o centų ir užsi- 
mokėjo už geguži — P-lės Laurs 
ir Zofija Kariužiutės; už geguži ir 
biržei J — p-lė Marlona Sidabriutė 
ir p. Antanas Kazlas. Viso $3.0) 

Davė pasižadųjimus mokėti kas mė- 
nuo po $10.00 ir užsimokėjo už birže- 
lj:Dr. Jonas Šliupas, Or. A. M. Ba- 
cevlče ir Adv. Jonas S. Lopatto 
Viso 30.00 

Užsimokėjo už bitv'celj ir prižadėjo 
kas mėnuo po tiek pat mokėti: M. \V. 
Bush — $7.00, Juozapas Rugis—$4.00. 
P. Bukšnaitls — $1.00. Viktoras Ka- 
Izevičuis — $1.00, Tadas Jackus 
?1.00, Veronika Norvaišiutė — $1.00, 
Zuzana Norvaišiutė — $1.00, Antanas 
N'orvalša — $1.00 (\i*i iš Brooklyn, 
N.Y.) Liudvika Šliūpienė iš Scranton. 
Pa., — $3.00; P. Žlvatkauskas iš 
Scranton — $2.00; ir aukavo 
Mso 25.00 

P. K. Skyrius New Britam, Conn., 
sumokėjo už gegužj: Janas Skritulį 
tas, ir žirgvaikio Patalpinė Draugija 
— po $2.00; Apšvetos Pašalp n,r- Drau- 
r«ja $3.00; A. Aržuolaitis. J. Uagau 
liūtė, J. Mikalauskas, M. IJaunis. M. 
žganaitis, K. Giedraitis. J. Maksima- 
ičia, J. Aržuolaitis, 11. Mareinktuv 

■ienė, A. Kraužgalis. K. Petrauskas, 
i. Vitrikas, M. Turskis, V. Zlmitruvi- 

čia ir P. Pllkonis — po $1.00; M. Nei 
monas, A. Valinčius, P. Kupstas, V. 
(Mllavifila, P. Zeiionis, M. Radziuniu 
tė, B. GlzkeviCla, P. laukaitis, M. tin- 
gulis, V. Alšauskis, A. Pot raiiBka^. A. 
Rėkus, P. P. Pillpauskus, .1. Petkevi- 
šia, Z. MickeviČia, — po 50c.; K. 
Danusevičia ir J. Ausenka po 2f>c. 
Viso 30.00 

EAST CHICAGO, IND., auka Nu- 
kentėjusiai Lietuvai, surinkta per ba- 
lių. kurj parengė spalių 21 d., 1917 m. 
keturios draugijos: Tėvynės Mylėtojų 
127 kp„ Amerikos Lietuviu Ukėsų 
Kliubas, švento Stanislavo Draugija 
ir S v. Onos Moterų ir Panų Drau- 
gaja; pinigus atsiuntė Suv. Vah.tiji 
kareivis Klemensas I.. Kai*' Vi- 
so 

BREMERTON. WASH. — C. K. 
Skyrius sumokėjo mezliavos už ba- 
land) ir gegužj: J. Sitka ir A. I^auba- 
ra — 1)0 $2.00; J. S. Hevett, J. Ma- 
Ciulsikis, A. šauUiitis, A. Šimkūnas 
— po $1.00. Viso 8.'* 

CHICAGO, ILL., West S'<h liet i- 

vlškų draugijų Organizacija f'i lpin. i 

ietuvių nukentėjusių nuo katės (rt y 
įtsiuntė Hafalas Zaura), aukavo nu 

kentėjusiems lietuviams 82.-0 
VVORCESTER, MASS., A.LT. 10 

iuopos parengtame koncerto gogn/.ė 
i d. p. Stasiui Šimkui pakalbėjus, : it- 

lukavo nukentėjusiems dėl karės: 1*. 
Tasiunas, A. Janušionls, A. Latnbrila, 
?. Mingiias, A. Sviderski:-., P. Kalin- 
as, K. Habašauskas, St. Kulys', P. 
forbuta, St. Pramones, V. Purvins 



k<enė, A. Bernotienė, J. Urbis, B. (»i 
delis Ir A. Žaliauskas — l»o $1.00 
snmlkiij auki.i $17.55 Viso $32.5 

N E W HAVEN, CONN., C. K. Skj 
rlus sumetė mezliavos už balandi i 
geguži: Kaz. A. MakareviČlua — $<">.0C 
Mar. M. Makarcvičieno — Ii.00, .] 
Butkus — $4.00, S. Cvirka, S. Loni 
ka, P. Clbulukla, J. Maseliunas. J 
Smlgelskls Ir p-ni Strelkausklenė u 
a.a. aavo vyrą. A. Strelkauską — p< 
$2.00. Viso 26.01 

ELIZABETH, N.J., pasirašė mc 
k»t.l r.ftnesinės mezliavos po $1.00 i 
užsimoV^Jo užgegu/,J Ir birželi: Jur 
tf.s Budi'is, Feliksas Ltplnskas, Aanta 
nas Zailskn.H Ir Juozas Zallonig — p( 
$2.00, o Jonas Siaudys užsimokėjo u; 

geguži $1.00 Ir jstojo i Suv. Valstiji 
armiją; pasirašė mokėti po 50c. ii 
užsimokėjo už geguži ir biržei j: Bro 
nius Kopustaitla ir Ignacas Kopus 
tas — po $1.00; taipgi užsimokėjo ui 
gegužį Aleks. Balitvskls ir Adomas 
Svotelis po $1.00. Viso 1300. Ui 
siuntimą užmokėta 15c. Gauta $12.85 

Romanas Karuža po $3.00 mezliavos 
už 7 mėnesius 1918 m. 21.00 

BALTIMORE. ML„ C. K. Sky- 
riaus surinktos aukos nuo sausio 1 d. 
iki birželio 1 d., 1918: Daktaro V. 
Kudirkos Draugija — $21.23, D.L.K. 
Mindaugio D-ja — $20.74. D.L.K. 
Keistučio D-ja — $27.58, D.L.K. Vy- 
tauto D-ja $10.00. S. Daukanto D-ja — 

$7.55, A. L. Atletų Kliubas — $8.19, 
A. I* Baland/ių D-ja — $3.00, A.L. 
T. Sandaros 5 kuopa — $3.00, S.L.A. 
64 kuopa — $1.57; pavieniai: P. I>a- 
zauskas $5.00, P. Adomavičius $2.00, 
S. I^eonavičlus, J. Galinaitis, O. Do- 
vydavičiutė, Al. Simk^viČienė, V. Bra- 
zauskas ir A. Albrektas — po $1.00; 
M. Zenkus ir J. Dekinie — po 50c.; 
J. Mockevičius ir J. Akromait.is — po 
25c.; A, Šidlauskas ir J. Trainis su- 
rinko sm: kių aukų $9.05; nuo fėrų 
liko pelno $45.22. Viso buvo surinkta 
$172.23. Iškaščių padaryta $27.50. At- 
siusta [ Centralj Komotetą, !S kurty 
trečdalis skiriamas L. Ncorigulmybės 
Fondui, vlao 144.74 

CLINTON. IND., atsiųsta mezlia- 
vos už pereitu metu pabaigą, po 
25c. ka.s mėnuo: Jonas Sklnderis, 
Ona ElČlene 1/ Dominikas Riavka 
už penkis mėnesius — po $1.25; 
Jieva Skinderienė už tris mėnesius 
— 75c.; Julijonas ir Leonas Skin- 
deriai, kas mėnuo po 10c., už ke- 
turis mėnesius — 80c.p viso 5.00 

VVYOMING, PA. S.L.A. 267 kuopa 
aukų Nuk. Lietuvai $10.00 

Viso nuo gegužės 15 Ikri 
birželio 19 d. $538.87 

.Pirmlaus buvo C.K. Pakvituota 
pinigais $205,758.95 

Daigtais ant $20,000.00 

Viso per O.K. perėjo $226,297.82 
Lietuviai ir f .letuvlaltės, o taipgi 

gerbiamosios Drap^ijos. Sekklte aug- 
ščiau paminėtuosius aukautojus ir 
atlikite savo šventą parHgą. link sa- 
vo bočių šalies ir visos žmonijos, 
pasižadėdami mokėti mėnesinę mez- 

liavą Nukentėjusiai Lietuvai. Kreip- 
kitės j Centralj Komitetą, reikalauda- 
mi paaiškinimų ir mokesties blan- 
kų. Juaų mokestjs bus pakvituotos 
visui. «e tautiniuose laikraščiuose, o 
už sumokėtus pinigus gausite paliudi- 
jimus su užlipdytomis Lietuvos Iždo 
markėmis, kas bus priparodymu bu- 
siančiai laisvai Lietuvai ir Jusų ai- 
riams, kad Jus gelbėjote Lietuvą ir 
jos žmonės aulyg savo išgalės ir 
liuosu noru užsimokėjote mokesčius, 
kaipo tikri piliečiai. Amerikos Lie- 
tuvių Centralio Komiteto adresas 
toks: 
THE LITHUANIAN CENTRAL 
VAF* RELIEF COMMITTEE. Tnc. 

„20 Fifth Ave., .. New York City. 

"ŠAKĖ -''KARDAS" VĖL 

CHICAGOJ. 
Anuomet Chicagojc pradėjo 

eiti mėnesinis laikraštukas, už- 
sivadinusis "arau "Šakė''. "Ša- 
kė", sulyg apsiskelbimo turėjo 
žmonėms juokus krėsti. Bet 
šakė paprastai yra nc juokų kre- 
timui, o visai kitokios medžia- 
gos krėtimui.... Ir "Sakė" ją 
krėtė. Krėsdama mėšlą, manė, 
kad jai vieta bus pas žmogų ant 

stalo. Apsiriko. Mėšlinio įraiit- 
kio nieks prie stailo nenori lai- 
kyti. ba—smirda.... Tad ir 
"šakei" greit užėjo sutikus lai- 
kai. 

Iš Chicagos ji išsikraustė į 
Rytus ir persikrikštijo švariau 
skambančiu vardu "Kardas". 
Bet "Kardas", vieton vyriškai 
rėžti ir kapofi, badė po senovės 
"Šakės" mėšlynus. Ir netrukus 

jj patiko tas pats likimas, kaip 
ir "šakę": jis antru sykiu susi- 
bankrutino. Bet gyvuoti jis 
nori kas nenorėtų? fr štai jis 
iš Rytų vėl kraustosi Chicagon 
šiuom sykiu jau žada buti "po- 
puliarišku" laikraščiu ir me1 

"laisvamanių" (Moekinių?) or- 

ganu. 
Visa tai paaiškina ir praneša 

garsios praeities p. F. J. Bago 
čius, 'buvusis, cakoma, faktiški 
'iKardo'' vedėju- Vienai mote 

riškci, kurios vyras buvo įdčję 
j "Karelą" pinigų, jis taip paaiš 
kiną, kaip apie tai paduod; 
"Laisvė": 

"Mums labai nesmagu pra 
nešti Tamistai, ką Tamistai 
bc a»bejončs, Ta mis tos vyra 
jau buvo sak\s, kad Kardą: 

( kompanija seniai subankruti 
.i jo, nes dar anksti 1917 nie 

tuose reikalai buvo pavest 
teismui per tulus sKolininkus 
ir bendrovė likosi išdraskyta 

1 

o šėras paliko visiškai be ver- 

tės. Mes ; aėmėme Kardf 
leidinėti toliau dėlto, kad prie 
kelių desėtkų nuskriaustų šė- 
rininkų dar nepridėti keliate 
tūkstančių nuskriaustų pre- 
numeratorių ir leidome jiems 
kaip jie but mums mokėję, 
nors ištiesų tas visiškai nebu- 
vo irvu-sų reikalu. Norcjomc, 
taip sakart, leisdami Kardą 
ir pridėdami savo pinigus, nes 

ipradžios jis buvo labai dis- 
organizuotas, išvengti skanda- 
lo, kuris lxi t u kilęs del to. Da- 
dar Kardas perėjo jau į nuo- 

savybę Lietuvių Laisvama- 
niu Susivienijimo, kuris pada- 
rys iš jo popuUiarišką žurnalą. 

"Šėrai kaip Tamistos, taip 
ir kitų dabar neturi jokios 
vertės. (laila, 'bet ta kaltė 
ne musų, bet aplinkybių ir 
.žmonių, kurie gaspadoriavo 
YVorcestery." 
Ar "Kardui" geriaus seksis 

Chicagojc—apie tai galima abe- 
joti, nes kiek matyt, jo turinys 
yra pasilikęs tas pats.—senoviš- 
kas. Juokų ir satyros laikraš- 
tis yra pageidaujamas, bet nei 
"šakė" nei "Kardas" juo nieka- 
dos buvo. Tankiai jis buvo 
taip šlykštus, kad padoresnis 
žmf>gus drovėjosi j j j rankas pa- 
imti. Žemų instinktų, tamsus 
žmonės tankiai, kai musės, lėkia 
ant nešvarumų, ant šlykštumų, 
ant parnografijos. Bet ir jiems 
tas greitai nusibosta ir netrukus 
ir jie su "eskatvumų nuo purvų 
atsisukinėja. 

Iš to pamokinimas: Niekados 
neapsimoka biznio daryti iš pur- 
vų, iš pataikavimo žemiems iš- 
gverėjusių žmonių, instinktams. 
Laikraštis, kokios šakos jis iroe- 

butų, yra gerinimui, tobulinimui 
ir kėlimui žmogaus proto, dva- 
sios, skonio ar jausmų, o niekad 
ne traukimui jų žemyn j gyve- 
nimo purvus. Laisvas- 

j LIET1M3AME8IKOJ. 
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IŠ NEWARK, N. J. 
Lietuviai skundžia lietuvį. — 

Mums prisiunčiama iš New Yorke 
einančio amerikonu socialistų laik- 
raščio "Xew York Call" iškar- 
pą, kurioj štai kas pasakyta: 

"Suvienytos Rietuvių Draugi- 
jos Newarke pasiuntė majorui ir 
miesto komtsionieriams protestą 
tprieš Ambrozą, fAmbrozevičiųĮ, 
kuris tarnauja Ncvvarko polici- 
jos teisme valdžios aipmok'amu 
tulku. Brotestas-paaiškinimas ap- 
kabina Ambroze'ą neištik imiyl>eje 
ir priešingume Amerikai ir jos 

| sąjungininkams. 
faaiskinimas skamba sekančiai: 
"Orhiamieji Tamistos: Męs, 

žemiau pasirašiusieji, atkreipiame 
•jūsų atydą linkui elgimosi Wi- 
liatno Ambrazo, gyvenančio p<5 
num 178 Fcrry St., Xewarke, 
vieno oficialių tulkų trečiame pre- 
cinkte policijos teisme. 

"Apie gegužės 28 d„ 1918 n1.., 

buvusiųjų Lietuvos, o dabar Su- 
vienytų Valstijų piliečių ir Xevv- 
arko gyventojų keletas lietuvių 
organizacijų surengė mass-mitingą 
brlželio r d., svetainėje po num. 

103 Jackson St., Nevvarke, kad 
užprotestavus prieš kaizerį ir jo 
vaklžią už kėsinimąsi nuslopinti 
Lietuvoje laisvės dvasią ir ant- 
mesti jai Vokietija militarę val- 
džią. 

"Susirinkimas buvo paskelbtas 
plakatais ir dalyvavo jame apie 
400 inteligentiškiausių (?) vyri, 
ir moterių, iš kurių virš 300 bal- 
savo ui rezoliuciją, pasnierkian- 
čir kaizerj ir jo valdžią uiž 4.1 
žiaurų elgimąsi su Lietuva. 

" Pasipriešinimas tai rezoliuci- 
1 jai buvo statytas minėto YVillian 

Ambioze. į 

"Vakare, prieš minėto susirinki 
1110 [vykimą, jis atsilankė Lietu 

t vių šv. Jurgio Dr-jos susirinki 
man ir reikalavo jos bendračiai 
biavitno išardyme rengiamo i bii 
želio tnass- mitingo, kad nelekiu 
•priimti minimos protesto rezoliu 
cijos, kurią jis girdėjęs lietuviu 
nori priimti. Jis taipgi neteisinga 
padavė trečio precinkto ix>licija 
faktus, pasakęs, kad susirinkim; 
šaukią l. W. W. ir mass-miting< 
sukalė didžiausių trukšmų ir be 
tvarkę, kad policija turėjo užda 
ryti jį. Tasai Amsbrazas nuduodi 
ištikimą Suvienytų Valstijų pilietį 
bet jo pasielgimai ir liudijimą 
rclo visai ką kitą. 

"Susirinkime, laikytame balau 
(Iro 23 d., svetainėje po num 
182 Ne\v York Ave., Nevvar'kc 
tuo tikslu, kad pagelbėjus Trečioj 
Laisvės Paskoloj, jis dalyvauda- 
mas apkalbėjime gynė kaizerį ii 
pasakė, jog jis neprivalo but kri- 

| ūkuojamas. 
"Jis tuomet užreiškė: 
"Sąjungininkams karę laimė- 

jus. męs gautume progą taikos 
konferencijoj (daugiau Lietuvai 
išgauti. Dėlto musų priederme yra 
lošti pasaulio politikoj lygiai kaip 
ir šalies. Męs turime laikytis joje 
su politikieriais, e'sančiais šioje 
saly, nuduodami lojališkumą, per- 
kant Laisvės Bondus; bet męs 
(suprask lietuviai) turime lošti 

■politiku gudriai, kad nepražudžius 
to, ką kaizeris Lietuvai pasiūlė. 
Męs privalome lošt su kaizeriu 
gražiai, taip pat kaip ir su są- 
jungininkais.' 

"Vifea tai priparodo. kad tas 

žmogus nėra Amerikai ir jo-s są- 
jungininkams ištikimas dėlto, 

(kad jų pusėj tiesa, bet dėlto, kad 

j jo manymu, tdkio laikymasis są- 
jungininkų pusės yra gera politika. 

"Minėtas Aimbrazas prie kiek- 
vienos phogos 'stengiasi neleisti 
išparodyti Vokietijos valdžios 
žiaurumų ir intrigų ir daro viską, 
ką tik jis gali, kad apsaugojus 
tai nuo pasmerkimo. Jo pasielgi- 

jmas yra tokiu, kad męs manome, 
jog jis netinka veikti jokį, kad 
ir menkiausj miesto valdžios Tar- 

nystės darbą ir patariame jums 
ištirti teisybę šiame dalyke. 

"Su pagarba, 
"Newarko Lietuvių Suvienytos 

Draugijos." 
I 

I 
IŠ PROVIDENCE, R. I. 

Lietuvių paroda. Pirmu sykiu 
čia lietuviai turėjo progą viešai 
parodyti svetimtaučiams, kad jie 
nėra koki ten "polaks," kaip sve- 

timtaučiai iki šiol juos tankiai 
vadindavo. Tas buvo 4 d. liepos, 
kuomet buvo Ištikimybės Dienos 
apvaikščiojimas. 

Parodoj dalyvavo L. P. P. 
Kliubas, D. L. K. Gedimino dr-ja. 
S. 1. Krik. draugija ir Aušros 
chorks. Buvo kviesta parodom ir 

nepriklausantieji įprie draugijų, 
bet per nesupratimą tokio reikalo 
nedalyvavo. 

•Visi žiurėjo į Lietuvos vėliavą 
ir j Gedimino dr-jos vėliavą bei 
D. L. K". Gedimino paveikslą. 

Po pietų buvo prakalbos. Kal- 
bėtoju buvo p. Z. Jankauskas iŠ 
Lavvfence, Mass. Tik jis susivė- 
lino, tai daugelis žmonių, nuvargę 
belaukdami, išėjo nesuPaukę. 

Po prakalbų vardu Providencc 
lietuvių nusiųsta prezidentui Wil- 
sonui telegramas su išreiškimu 
ištikimybės. 

Pluksnarašis. 

IŠ AMSTERDAM, N. Y. 
Afrvaikščiojimas. Kaip matyt 

iš laikraščių, visur lietuviai gražiai 
pasirodė laikė Ištikimybės Dienos, 
4 d. liepos. Ir męs, amstardamie- 
čtai, galime pasigirti, kad suren- 

gėme tokį apvaikščiojimą, jog už- 

sipelhijome nemažai palęyrimų nuo 

amerikonų. 
Lietuvių divizija pradėjo savo 

parodą su puikiu Lietuvių Vytau- 
to benu, kuriam smagų maršą 
berėžiant, lietuviai pradėjo mar- 

šuoti. * 

Priešakyje ėjo dvi amerikoniš- 
kos ir viena lietuviška vėliava, 
paskui kurias jojo kunigaikštis 
Keistutis ir Rirutė su 3-mis pa- 
lydovėmis lietuvių senovės dra- 
bužiuose 

Lietuvių "Tarnystos Vėliava' 
(Service Flag) su 48 žvaigždėmis 
.rodė, kad tiek Amsterdamo lietu- 
vių išvažiavo Dėdei Šamui 

1 pagelbėti f'tvakiečkii kailį išlupti 
Merginos, nešusios šią vėliavą 

buvo pasirėdžiusioj Lais\is (I.i 
_ berty; pavydai c. 

* 

Merginos iš Šv. I"ccclijos li«»r< 
ir Mote.'ių Marijos draugijos bu 
vo i u s i i ėdžiusios lietuviu tautiš 

S'kais rūbais. 
Didelį įspudj padarė ir publika 

j ?abai patiko giyva ainerikonišk; 
vėliava, sudaryta ii-s lietuvių mo 

|kyklos vaikučių, tinkamai apsirė 
džiusių ir tinkamai sustatytų 
Nešta taipgi didelė gulseia lietuvii, 
vėliava (žaliai-balfai-raudona). 

Gražiai jrėdytas vežimas, km 

j tinkamu sustatymu ypatų išreikš- 
ta mintis "Musų taikos išlygos' 
(Our peacc terms) darė taipgi 
gerą įspūdį. 

l'o to marš'avo lietuvių draugi- 
jos: šv. Kazimiero, šv. Jurgio, 
šv. Juozapo, šv. Antano, Lietuvių 
Piliečių K Ii ubas, Lietuvos Sunų 
ir Dukterų dr-ja ir TMD. kuopa. 
Misi turėjo vienodus tautiškus 
ženklus ir nese įvarių parašų. 

iKelctą parašu ipanunesiu: i) 
America, \vc loveycu! (Ameri- 
ka, męs tave mylim), 2) Let us 

Help L'ncle Sam to makc us frec 

(Pagelbėkim Dėdei Šamui, kad ir 
mus išliuosuotų), 3) Litbuanians 
— but Americans at lleart (Lie- 
tuv'ai, — bet amerikonai širdyje), 
4) Pcacc \vhen Ali Nations are 

Frec ( Taika, kuomet visos tautos 
bus laisvos). 

Kiek teko patėmyti ir girdėti, 
tai lietuviai bene geriausiai iš 
visu svetimtaučių čia pasirodė ir 
visiems jų paroda labai patiko, 
išskyrus —• lenkus. Lenkai buvo 

pikti, kad lietuviai prie jų nepri- 
sidėjo. 

Jurgis G. 

IŠ EAST ST. LOUIS. 
Lietuvių paroda. IA laikraščiu 

matosi, kad visur lietuviai iškil- 
mingai apvaikščiojo 4 <i. liepos 
l"Ištikim\hčs Dienų." Apie mušu 

miestą nieko-o-nieko neteko ma- 

tyti. Pamanytum, kad čia arba lie- 
tuvių nėra, aniAi, jeigu yra, tai jie 
apsileidę. 

Į l?et taip manyti nereikia, nes 

apsiriktum. Tiktai, matai, jie tur- 

būt tingi apie save laikraščiams 
pranešti. Matydamas, kad kiti iki 
šiol nepranešė, tai nors dabar aš 
pranešiu. 

' Musų miesto lietuviai gražiai 
parodoje pasirodė — nėr ko sa- 

kyti, nes gerai buvo prisirengę. 
Vietinis klebonas, kun. Stasys Ka- 
lesinskas, pakvietė iškakio visas 

lietuvių draugijas prisiųsti po 2— 

3 delegatus, kurie ir sudarė pa- 
irodos rengimo komitetą. 
Į Komiteto pirmininku išrinkta p. 
J. Vaitavičius, vice-pirminiku — 

!p. M. Posagc (?) sekretorium p. 

[J. N. Žičkus. 
jl'arodon įpriscdėjo sekančios 

draugijos: i) šv. Jurgio, 2) šv. 
Juozapo, 3) šv. Kazimiero, 4) 
Moterių ir Merginų Ražancavc* 
dr-ja, 5) SLA. <^8-oji kuopa, C>) 
[SLR-K.A. kuopa, 7) šv. CcviTijos 
choras ir 8) šv. Mikolo <lr-ja iš 

Madison, 111. Taipgi dalyvavo apie 
50 vaikučių. 

Paroda atsibuvo Jonc's Parke 
— vienam iš gražiausių. Parodos 
programe galima pažymėti, kad 
pirmiausiai £jo Amerikos vėliava., 
po jos benas, i>o to lietuviška vė- 
liava (žaliai-baltai-i'audona) ir 
Amerikoniška. Du vyru — vienas į 

_ kunigaikščio \ \tauto drabužiui 
se, antras Dėdės Samo — lydėj 

, į lietuviu "Service flag," ant kurio 
buvo tiek žvaigždžių, kiek lietuvi 
išėjo kariuinėnėn. Moteris pasi 
rėdžiusios* Raudonojo Krvžiau 

i seserų drabužiais ir mažos nier 

t gailės su parašu "I .ithuanians ar< 

."įoo'/l lovai to America" sekė prie 
draugijas viršui paminėtas. SI.A 
kuopos nariai maršavo netik si 

amerikoniškomis, bet ir su lietuviš- 
komis vėliavomis. Moteris, viso: 
apsirėdžiusios vienodai baltuose 
drabužiuose, darė ypatingai gra 

iž 11 j spūdį. Nekuric vienok patėmi- 
jo, kad jeigu visos butų pasirė- 
džiusios lietuviškais tautiškais dra- 
bužiais, tai butų buvę dar gražiau. 

Aipvaikščiojime dalyvavo suvirš 
700 lietuvių. Iš draugijų neprisi- 
dėjo Laisvės Mylėtojų d r-j a, sa- 

.kydama savo susirinkime, kad. ui r- 
icli, męs netikime j Vytautą (Ma- 
tote, čia yra apie pusė tuzino so- 

cialistėlių, kurie geriaus tiki j 
žydą Trockj; su draugystės gėda, 
ijie ir "runija" visą draugystę). 
,Bet ar jie dalyvavo, ar nc. tai 
vis viena, anot patarlės, pavasaris 
buvo ir be apuoko. 

Parke lietuviai tarp kitų tautų 
turėjo antrą vietą. Pirmiausią vie- 
tą užėmė cechai (bohemai), pas- 
kui lietuviai, o paskui jau ėjo 
lenkai, grekai ir 1.1. Lietuvių buvo 
beveik dklžiausis burvs. 

Vienas dalykas išėjo lyg keistai. 
Choras atidainavo Lietuvių Tau- 
tišką hvmn;t, o vaikučiai po to — 

vieną amerikonišką dainelę, o apie 
Amerikos tautišką hivmną lyg ii 
pamirši. 

Kalbėtoj'as, adv. T. A. ()'Con- 
nor, pasakojo apie 4 d. liepos ap- 
vaikščiojitno tikslą. Lietuvius pa- 
gyrė, kad jie esą visom pusėm ge- 
ri žmonės. 

Tautietis. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Užmiršta lietuvių kolionija. 

Kitose didelėse lietuviu kolioni- 
jose buvo įvairiu dilelių apvaikš- 
čiojimti, seimų, seimeliu, susivažia 
vinių. Jie pakelia tipą, paskatini, 
vietinius lietuvius prie geresnio 
.veiklumo lietuvystėje. 

liet Baltimorės- lietuviai ant ne- 

laimės tokių iškilmių neturi (aš 
čia kalbu apie tautininkus). Tiesa 
lmvo čia SLA. seimas 19I t me- 

tais, ir tai tik per didelę bėdą. 
per didelį baltimorieeių užsispirimą 
■paisisekė jis gauti, liet tai ir vis- 
kas. | 

Musų miestas šiuo žvilgsniu 
yra, gali sakyti, visai užmiršta 

kolionija. O taip, rodos, lyg ne- 

turėtų buti, nes vietiniai lietuviai 
yra sumanus ir darbštus žmonės. 

Pavyzdžiui Lietuvių Dieną ir 
paskui talkininkų Bazaro lietu- 
višką skyrių iie labai gražiai su- 

rengė ir tuomi pralenkė net neku- 
rtas garsesnes lietuvių kolionijas, 
nes baltimoriečiai vien iš bazaro 
padarė gryno uždarbio daugiatis 
$3,000.00, ko nepadarė nei viena 
kita kolionija. O tas jau yra ne- 

bile k ks musų miestui kompli- 
mentas. 

Aukų rinkime, kai]) nukentė- 
jusiems nuo karės, taip ir Lietu- 

vos ncprigulmybei, baltimoriečiai 
surinko p rmj >orc i joti ;ili skai nema- 

žinus už fcTtas kolionijas. 
Dabar baltimoriečiai norėtų par- 

Aiid ybu ar<? bnly asked 
to save and not vvasteTood ( 
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Jsigabenti Dr. Šliupą su prakalbo 
( mis, kad papasakotu, ką girdėjt 

Europoje. Tame reikale yra vc 

j darni susinėsimai su nevv-yorkie 
čiai*, feet iki šiolei negalima gau 
ti žinios, kad'a Dr. Šliupas galė 
pribūti Baltimorėn — nei ant laiš 
ku neatsakynėja maršruto ko:ni 
tetas. Kodėl miteų miestą taij 
ignoroja? 

i Kitos sriovės čia siunčia save 

agitatorius ir kalbėtojus vieną jk 
kito, o tautininku veikėjų negali- 
ma prisiprašyti. Nėdy vai, kad ir 
.šio miesto tautininkai yra, gali 
sakyti, visai neorganizuoti. 

Tautininkas. 

IŠ SIOUX CITY, IOWA. 

Prakalbos. Liepos 8 d. pas 
mus atsibuvo prakalbos, ku- 
rias laikė p. J. Giraitis iš Chieagos 111. Kalbėtojas gaifa švelnioje for- 
moje, neužgaudamas kitaip ma- 
nančiu žmonių jausmų, aiškiai 
nurodė reikalą jungti visas musų 
partijas j daiktą, kaip išgavimui 
Lietuvai laisvės, taip ir josios 
atstatymui karei pasibaigus. Ra- 
gino žmones dėtis prie "Lietuvos" 
Atstatymo Bendrovės" ir pirkti 
šėrus "Vilniaus žemės banko," 
kurį organizuoju kun. Jonas Ži- 
linskas. Tiems gi, kurie nenori 
dėtis prie augščiaus minėtų įstai- 
gų ir kurie da diskredituoja jas. 
pramanydami nebutus dalykus, pa- 
tarė sutverti kitas "geresnes," bile 
tiktai butų rengcinasi prie Lie- 
tuvos atstatymo. 

Paskiaus aiškino apie organi- 
zuojamą dienraščio bendrovę, ku- 
ri mano išleisti naują dienraštį 
"Lietuvą." patardamas patapti 
'bendrovės dalininkais. Dienraščio 
ščrų išparduota apie 10. Žmonių 
buvo neperdaugiausiai, bet jiems 
prakalba, matomai, patiko, nes 

dauguma sako: Tokių prakalbų 
tai verta pasiklausyti, kur nėra 

užsipuldinėjama ant kitaip ma- 

nančių žmonių. 
Ketvirtosios Liepos apvaiksčio- 

jimą sutrukdė lie,tus, todėl apie 
tai nk-ko negalima gero- praneš- 
ti. 

Niūronių Jurgis. 

IŠ NEV/ARK, N. J. 
Neuisiganėdinimas SLA. kuo- 

poj.—Liepos 12 d. vietinė SLA. 
245-tą kuopa laikė pusmetinį savo 

susirinkimą ir po apkalbėjimui 
kuopos reikalų, buvusio SLA. 
šeinio delegatai M. Truska irV. 
Ambroževičius, išdavė raportus. 

Svarstant seimo nutarimus, pa- 
sirodė, kad kuopos nariai daug 
kuom nėra užganėdinti. Nariai 
prisispyrę reikalavo paaiškinimo, 
k '-lel iš tautiškų centų seimas 
nei vieno cento nepaskyrė kovai 
11/. Lietuves neprigulmybę. Dele- 
gatai buvo priversti papasakoti 
apie visą dalyku stovį, iš ko pa- 
aiškėjo, kad net nekuric Centro 
Valdybos nariai neapreiškė prie- 
lankumo skirti aukas tam svar- 

biausiam musų tautos reikalui. 

Tarp narių apsireiškė pusėtinai 
stiprus neužsiganėdinimas. Neku- 
rie pradėjo išmėtinėti delegatams, 
sakydami: "Męs, nariai, dedam 
tuos centus tautos reikalams, o 

jus, (delegatai) Seiman nuvažiavę, 
ignoruojate musų norą, ir tautos 

pinigus skiriate "negyviems" tiks- 
lams." 

I arp šios kuopos narių pasi- 
rodo taipgi didelis neužsiganedini- 
mas organo "Tėvynes" redakto- 
rium, p. \ K. Račkausku, Inirj 
nariai tikėjosi Seimas pamainys 
kitu. 

Viienas narių atsinešė "Tėvynės" 
nutnerj 27-tą ir perskaitė straips- 
nį, kairiame is tautiško susivieni- 

jimo norima padaryti sccialistiš- 
kai — "bepartivišką" organizacija. 
Narys pradėjo kalbėti: "Matote, 

gerbiamieji, aš nuo seimo tėmiju 
mūsų organo "Tėvynės" taktiką 
ir matau, kaip ji viešai mus varo 

j socialistų maišą. Męs, sako, tu- 

rim tiesą reikalauti, kad "Tėvynė" 
butų tautiško Susivienijimo orga- 
nu, 'bet nevirstų už klapčiuką so- 

cialistų partijai." 
Pasekmė to viso buvo tokia, 

kad kuopa išneš'" protestą 
prieš "Tėvivnės" redaktorių p. Rač- 

kauską. N'utarta siųsti protestas 
"Tėvynėn," o jeigu netalpintų, tai 
prašyti kitų laikraščių, kad patal- 
pintų. 

Kuopos Narys. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Apvaiksčiojimas- Musų mie- 

'sto paroda 4 d. liepos taip atrodė: 

"Koliumbia" vienoj rankoj tu- 
) rčjo kaspinus, o kiekvienos tautos 

atstovė laikė už vieno kaspino, 
kas reiškė, kad Amerika susided'a 
iš visų tautų ir vė la visas tautas, 

į Lietuvių tautą čia atstovavę 
p-lė Ona Zubrickiutė, pasirengusi 
^Birutė ir atrodė taip žingeidžiai, 
kad laikraščių fotagrafistai gaudė 
ją, idant jos paveikslą nutraukus, 
kuomi lietuviai, žinoma, didžiuo- 
jasi. 

Lietuvių divizija buvo lydim'a 
priešakyj Amerikos ir l.iatuvoi 
įvėliavomisj po kurių sekė Lietuvių 
'benas, o po to D. L. K. Vytauto 
kareivių dr-ja. Būrelis lietuvių 
jaunuolių patįs savo kaštais susi- 
taisė baltai-mėlynus kareiviškui 
drabužius ir savo grakščiu mar- 

šavirnu papuošė visą lietuvių di- 
viziją. 

"Service Flag" nešė Panų Drau- 
gijos narės. 

Originališkai išrodė taipgi lie- 
tuvių perengtas vežimas, ant kurio 
sudaryta gvva grupė vardu "Lie- 
tuvos Mokykla" sulyg garsios 
misų artisto Rymšos skulptūros, 
kur kaimietė lietuvė viena ranka 
verpia, o kitA vaikutį mokina. 
Amerikonai daug atydos j šitą 
rvežimą atkreipė. 

Vietiniai anglų laikraščiai per 
kelias dienas po to rašė apie lie- 
tuvių parodą, o padraug su tuo 
ir • apie tai, kad lietuviai reikalau- 
ja sau neprigulmingos Lietuvos. 
Parodos paveikslai buvo visuose 
anglų laikraščiuose. 

Šita paroda buvo tikru liudinin- 
ku vietinių lietuvių vienybės. 

D. V. Greičaitis. 

v y 

Žinios Žineles. 
*jpr 
Christopher, 111. 

*=■ Darbai eina gerai ir už- 
darbiai neblogi, vienok naujai 
atvykusiems darbas nelengva 
gauti. 

Anglių kasyklose Xo. ii, kur 
nesenai buvo ekspliozija, dabar 
jau vėl dirbama ir vartojama 
saugiausias lempas. Cia darbas 
lengva gauti. 

Miestelis gražus. Lietuvių 
pusėtinas būrelis. 

Custer, Mich. 
= Liepos 4 d. aplinkiniai lie- 

tuviai ūkininkai surengė įpikny- 
ką prie Round Lake ežero. Cia 
yra pusėtinai lietuvių ūkininkų, 
nes jau manoma net apie savo 
lietuviškos bažnyčios statymą. 
Ūkininkai žada visokios para- 
mos. 

Mahanoy City, Pa. 
= Cia susitvėrė naujas poli- 

tiškas k limbą s vardu "Litliuanian 
Citizens Club" (Lietuvių Pilie- 
čių Kliubas). Tuoj aus prisira- 
šė 43 nariai. Kliubas žada pa- 
sidarbuoti dar šio rudens poli- 
tiškuose rinkimiuose. 

5hiladelphia, Pa. 
= Vietinis klebonas, kun. J. 

J. Kaulakis apvaikščiojo 30 d. 
birželio savo kunigystės 25-me- 
tines sukaktuves. Apvaikšcioji- 
mas atsibuvo su bažnytinėmis 
apeigomis, o apart to buvo ir 
tam tikras vakaras parengtas. 

Nashua, N. H. 
= Nors visa šita valstija yra 

"sausa", bet žmonės parsiga- 
bena sau "slapiosios" iš Massa- 
chusetts .valstijos. Nelabai se- 

nai vieni lietuviški kūmai taip 
ruusišnapsojo, kad, veždami kū- 
dikį j krikštą, jį pakeliui pame- 
tė. 

Shenandoah, Pa. 
=> Tūlas Staniškis, kuris 

Brook'lyne, sakoma, privedęs 
prie batikruto lietuviu ko-opera- 
tyvę krautuvę "Labas", buvo 
laikęs čia savo dėdės, A. Mcš- 
kiuno, mėsinvčią. Nesenai jis 
pabėgo—sakoma, nuo kariuine- 
tiės. Išeidamas jis tuk pasa- 
kęs: "Jeigu nori mane ,paimti 
į kariumenę, lai j ieško." 

Tamaąua, Pa. 
= Pranas Karaliūnas, pasto- 

jusis laisvanoriu kariumenėti.kaip 
.pranešama, likosi užmuštas mu- 

šiuose. Jo brolis Petras dar 
1916 m. dikosi užmuštas anglia- 
kasyklose. Buvę geri vaikinai. 
Paėjo iš Klepočių kaimfo, Sei-* 
nų pav., Suvalkų gub. 



"LIETUVA" 
Lletuvly Savaitinis laikraštis 
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aedaktort j Adv. Bronius K. Balutis. 

Visi laiftkai, korespondencijos ir 
ranl.'...rtflai. aklrhimi talpinimui laik- 
raštyje, privalo butl pažymėti auto- 
V'«aus parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti Ir 
savo tikrą pravardę Redakcijos zl- 
atet 

Redakcija pas.lieka sau teisę pri- 
klystus Ja' rankraščius taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui, bua jam grę- 
Ainaml tik tuomet. Jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiimta ir užtektinai kra- 
sos ienklollų. 

Reikia visada rašyti plunksną pa- 
liekant plačius tarpus tarp eilučių, 
lr tik ant vienos pusės lakšto. 

Apžvalga. 
20—Trae trailation filcd with thc postmaster 
at Chicago, III., on 24th <iay »f July, 
1918, a* rcquirc<l by thc act of Octcber 6 
1917. 

LIETUVIŲ .ARMIJA. 
Pereitos sąvaites telegramai 

nustebino gal nc vieną, kuomet 
jie pranešė apie Lietuviu armi- 
ją iš 35,000 vyrų. kurie po va- 

dovyste g^n. Klimaičio sumušė 
bolševikus ir užėmė miestą Vi- 
tebską, Lietuvos parirbežyj. 

Kitas telegramas pranešė, kad 
ta lietuviu armija, sumušus bol- 
ševikus, traukia linkui Petrogra- 
do. Už kelių dienų atėjo vėl 

telegramas, kad ta armija pa- 
ėmė Dvinską, buvusią stiprią 
tusu tvirtovę prie Dauguvos 
upės. Šita paskutinė tžinia iš- 
rodo neaiški, nes Dvinskas, kaip 
manyta, buvo vokiečių rankose 
ir vargiai galima butų daleisti, 
kad tokia nedidelė sulyginamai 
armija vestų maišius ant dviejų 
frontų: prieš 'bolševikus ir prieš 
vokiečius. 

iKaip ten vienok nebūtų, išro- 
do neabejotinas faktas, kad Lie- 
tinių organizuota armija gy- 
vu c, eiikia Lietuvos parube- 
žiiuo-.' ji, neabejotinai, yra iš 
buvusių Rusijos armijoj lietuviu. 

Tai yra gera žinia. Xes lie- 
tuvių armija, kad ir nedidele, 

* šiuo laiku gali dideliai Lietu- 
vos neprigtulmybei pasitarnauti. 
Daleiskim, jai pasisektų pasiekti, 
užimti ir apvalyti Petrogradą, 
o po to susisiekti su anglo-ame- 
rikoniška kariumene, kuri kaip 
pranešama veikia ant M irman- 

sko pakraščio, leisdamasi apa- 
čion išilgai geležinkelį linkui 

Petrogrado. 
Ir štai jųs turėtumėte senfį 

rytinį frontu, atnaujintą čia pat 
aut vietos, o tas butų milžiniš- 
kos svarbos dalykais talkinin- 
kams, o su tuo, žinoma, ir pa- 
čiai Lietuvos politiškai ateičiai. 

Su šiokiu-toki'u .parėmimu ši- 
ta lietuvių armija galėtų išaugti 
į pusėtinu jiegii, ne* ji pri- 
trauktų prie savęs ne tiktai 
lietuvius, buvusius pirmiaus ru- 

sų armijose, bet ir lietuvius iš 
skersai rubežiaus—iš pačios Lie- 
tuvos, kurie dabar yra po vo- 

kišku batu. 
Nėr abejonės, kad jie noriai 

pasinaudotu gera proga atsimo- 
kėti ir pakutenti kaizerį. 

21—1 rue 'ranslation filH iwth thc postmaster 
at Chicago, III., r»n 24th <lay of Jitly. 
1918, ai rcfĮuircd by thc act of Octeber 6 
1917. 

AR BOLŠEVIKŲ GALAS 
ARTINASI? 

Daug ženklu rodo, kad bolše- 
vikų režimo galas nepertoliau- 
sia. 

Pastarųjų laikų telegramai pa- 
rodo, kad bolševikai turi pilnį 
kontrolę vos Maskvos miesto ir 
neperdidžiausių apskričių aplink 
Maskvą. Archangelsko ir Vo- 
logdos gubernijos atsidalino, vi- 
si Uralo ir pa-Volgio apskričiai 
yra čecho-slovakų rankc.vj piet. 
ryčniose kazokai nepripažįsta 
Lenino ir Trockio diktatūros; 
vakaruose lietuvi., armija po 
gen. Klimaičio vadovyste muša 
bolševikų gaujas. Siberija taip 
pat išslydo jienjs iš rankų; net 

.pačioj Maskvoj tik bolševikiški 
durtuvai, ku-lkasvaidžiai ir "'su- 
šaudymai ant vietos" dar ant 

valandos sulaikė griūvantį ^eni- 
no-Trockio sostą. 

\r i'-.;am? Tą ateitis parmlys. 
r< > nušovimas be jokio tei- 

smo duoda teisę manyti, kad 
bolševikai, abejoja apie tai, ar 

ilgai jie galės laikytis ir todėl 
desperacijos pagriebti, 'bejiegio 
keršto stumiami nužudė ex-ca- 

rą be jokio teismo. Tikrai, jei- 

l,' bolševikai jaustųsi storiais,' 
jie hutų, bent šiokio-tokio tei- 
sino formališkumų, bent del pa- 
saulio ak' įprisilaikv. Hloga 
yra ta demokratija, kurioje net 

didžiausis piktadarys nėra iš- 
klaiusomas bešališkojo teismo, 
kuris yra teisybės reiškėju. 
Jokia valstija, jokia valdžia ne- 

dali remtis ant tokios tvarkos, 
kur žmogus—kad jis butu ir ar- 

šiausis —' Mtu nuvšaujaruas, kai šuo. 
Tokia tvarka vartojama tik plė- 
šikų ir galvažudžių šaikose. 

Ir bolševikų valdižia, nušovusi 
ex-earą be jokio teismo, tuomi 
parodė savo, kaipo valdžios, be- 
jiegumą, i?*speraciją ir baimę, 
kad netrukus jai prisieis 
kraustytis. Kitokio išaiškinimo 
nėra. 

~ -Tritc translation filcil iwth the po-itmastcr 
;t Chicago, III., on 24th day of July, 
1' 8, as rerjuired by the act of Ortebec 6 
1! 7. 

PURVINAS DARBAS. 
Amerikiečiai labai įpiktinosi, 

kuomet karės pradžioje kvr.'ii, 
ar sitfatiati/ oti lietitviai k < t- 

likai SuvaU •;nl>< t iij<.. radi- 
jo tuorru .i i-'.t 

skusti lietL i ui rl3 kai- 
po pro-voki. ^ i vokiškus 
šnipus. Tai 1; k -1 us, puri 
viuas dar!>a nevertas 'lietuvio 
vardo,—nes >ar*m. buvo ne- 

UMsiru-i, i< kti t -inio fana- 

į t i/.nu.. 
i'il> pradeda «r pas mus, 

'amerikiečius, atsikartoti .panašus 
'darbeliai, už kuriuos padoriems 
i lietuviams prisieina rausti. 

Siame numeryj yra korespon- 
dencija iš Xewark, X. J., kur 
vietinės draugijos, sakom ap- 
skundė, kaipo Vokietijo 
niuką, žinomą vietinį lirtu\i 
V. AmlBrozevičių. 

| >kutulo priežastim buvo, kad 
L j i*< su kitr »a siprieš i ;i»» socia- 
listn žit ■ rez-liui'ijoms, 

jtkiitriose r -tiiojama po teisy- 
bei • ies Vokietiją, kiek 
vald i >kun(džiama pro-ger- 
manai- \urias lietuvių srioves. 
y.pac '■ likus-klerikalus. 

Štai .ėtos draugijos ir skun- 
džia p. vmbrozeviėių, bet ap- 
leidžia visus kitus motyvus, o 

motyvuoja savo skundą tik ta 

dalimi savo rezoliucijos kur jie 
"komufliažina" savo menamu 

antHvokiškumUK 
Kas jsta (p. Ambrazevičių, 

tas žino, kad jis niekados ne- 

buvo pro-vokiečiu, bet didžiau- 
siu talkininkų salininku. Drau- 
gijų skundas, todėl, yra aiški 
klasta ir nepadorus darbas. Jis 
yra iššauktas ne lojališkumo 
jausmu, bet partijinio keršto 
jausmu ir to skundo aktoriams 
privalo buti tikra gėda už tai. 

Jeigu yra nesutikimai tar.p 
sriovių, tai reik kovoti kitokiais 
1 udais. Pavartotas prieš minė- 

tą lietuvį būdas turi visus pur- 
vino darbo ženklus. 

Ir nesunku yra suprasti iš 
pirmesnių korespondencijų ir iš 
ipaties protesto, kei.o tai yra 
darbas. Minėtos rezoliucijos 
yra "Naujienų" padaras ir jos 
vienminčių buvo visur pervari- 
nėjamos. 

liet pagalios gal nei nercik 
tiems sufanatizuotiems tamsiems 
žmonėms stebėtis. Juk ne* iil- 

kurie musų laikraščiai i kaip, 
pavyzdžiui ''Naujienos" su 

"Draugu"; kuone diena is die- 
nos vien?s kitą kaizeristais va- 

noja. 
Žmonės sek k< "mokytojai" 

mokina. 

KATALIKAI IR PARTIJOS.; 
> bininkas" organas "Am. Į 

f : iv: > R.-Kadcililaj sv. Jiiozaipo 
Darbininkų Sąjungos," svarsto 

klausimą: ar katalikai sudaro vie-Į 
ną frontą, t. y. ar jie yra, ir gali 
buti vienybėje visuose reikaluose. 
Ir atsako, kad "tikėjimo išpažini- 
me" jie yra "pilnoje vienvhf-ji-." 
Het politikoms klausime yr'.t ki 
kita. 

"Politikoe gyvenime — rašo 
"įdarbini :.a — tarp- katuiikų 
nėra ir n Imli vit- \.|>» Čia 
niekas r.- : p- ■ / a k>; U ik u t až- 
va! '.v* neorganizuoja ir 
.i i! -lucganuuoti vienos ka- 
tal. politiškos partijos. 
Tt;> k italikų visų tautų yra : 

rr in hi tų, respublikonų ir k. 
Patu 'vm tegali buti ir tarpe lie- ! 

tuvių katalikų. 
Bet politikoj katalikų skirs- : 

tymuisi turi buti ir yra rube- 
i 

žiai Katalikai negali dėtis su 

tokiomis politiškomis partijoj 
mis, kurios turi prieštikybinę 
arba prieškrikščionišką pakrai- 
pą." 
Vieton katalikai "nedali dėtis 

su tokiomis -politiškomis partijo- 
mis, ir tt.," matomai, norėta pa- 
sakyti "Katalikai negali būti na- 

riais tokiu politišku partijų ir tt." 
Tuomet butų nuoseklumas, nes 

"dėtis" su kitomis partijomis ka- 

talikai ne tik gali, bet ir faktiškai 
nc sykį dėjosi. Vokietijos parla- 
mente, pavyzdžiui, "katalikiška" 

partija vadinama Centrumu tan- 

kiai "dėjosi" balsavimuose su Vo- 
kietijos social-demokratų partija 
prieš kitas partijas. 

Vienok pat svarbiausoji minė- 

tos ištraukos mintis yra ta, kad 

katalikų laikraštis bene pirmu sy- 
kiu pas mus pagalios pripažįsta, 
kad politikos gyvenime "negalima 
suorganizuoti vienos katalikiškos 

politiškos partijos." 
Tai yra sveika mintis, kuria 

męs atkarto/tinai ir pažiymėdavom 
ir aiškindavom. Bet jeigu taip, 
tai reik nustatyti ir koks nors 

vardas tai politiškai partijai, ar 

partijoms, prie kurios katalikai 

glaudžiasi. 
Iki šiol mėginta sutveri i "ka- 

talikų partiją" ir ji vadinta, no- 

roms-nenoroms, klerikabška par- 

tija. Koks ar koki gi dabar tų 
jų politiškų partijų vardai yra? 

Tą butų gerai nustatyti, tuomet 

galima .butų žinoti, su kokių po- 
litiškų pažvalgų žmonėmis reika- 

lą turime. Tais prašalintų daug be- 

reikalingų kalbų, ginčų ir net py- 
kimosi už tinkamus ar netinkamus 

partijų vardus. 
Gerai yra, kad galų-gale žino- 

tiems pradedama aiškinti, kad po- 
litika yra vienas dalykas, o tikyba 
yra kitas dalykas. 

KAIP NUSPRĘSTŲ. 
"Nekoks yra paukštis, kuris 

savo lizdą teršia",—arba ir tas, 
kuris kitam padeda savo lizdą 
teršti. 

Tokiame padėjime atsiranda 
vienas musų laikraštis, kuris sa- 

kosi esąs didelis kovotojas m 

tikrą Lietuvos laisvę. 
Jis nesenai patalpino straipsnį, 

kuriame stengiamasi prirodyti, 
kad Lietuva negalinti «buti nepri- 
gulminga, nes anot jo Lietuva, 
tai tik "viena Kauno gub." su 

šiokiomis-tokiomis aipkarpomis... 
Todėl esą geria,us Lietuvą bu- 

tu atiduoti ipo Įvijos sparnu. 
Bet jeigu dar kasnors drjstų 

abejoti apie tai, kad jis kovoja 
už "Lietuvos laisvę", tai jis duoda 
dar vieną gerą ir neabejotiną 
prirodymą, kaip gerai jis velija 
Lietuvai ir kaiip širdingai jis 
trokšta Lietuvos laisvės. 

jis rašo dviejų špaltų straip- 
snį apie Vilniaus miesto likimą. 
Straipsnyje prirodinėjatna, len- 
kišku laikraščių ištraukomis, 
kad Vilnius turįs priklausyti 
Lenkijai, ir kad lietuvių preten- 
sijos prie 'Vilniaus yra vien— 
sentimentalizmas. Straipsnio iš- 
vadą jis daro tokią: 

"Už įlenkų norą savinties 

lenkišką Vilnių, jie [suprask: 
lietuviai tautininkai ir kleri- 
kalai] skaito juos lietuvių 
tautos neprieteliais, ir paran- 

gųs yra stoti kadir karėn su 

lenkais. Bet ar teisingai? 
Galima juk neabejoti, kaip 
Viilniaus likimas butų nusprę- 
stas, jeigu jį spręstų ipatjs 
Vilniaus miesto gyventojai.'' 

Taigi ikaip sykis tame ir pi- 
sirodo visas <S:iLpniurnas ir neti- 
kimas to bolševikų įskiepyto 
obalsio apie "apsisprendimą". 

Jeigu pats Vilnius turėtų apie 
save spręsti, tai jis neabejotinai 
"apsispręstų" prie Lenkijos. 
Bet jeigu ir pats Mihvaukee 
spręstų apie įsave, tai misisprę- 
stu prie—^Vokietijos; jeigu pats 
BerdiČevas spręstų apie save, tai ] 

įis nusispręstų prie—Palestinos. 
Koks rimtas vyras,—o juo 

abjaus, koks geras lietuvis—gali 
panašius receptus lietuviams r 

siūlyti? i 

Reik tikrai apgailestauti, kad 
įetluviškas laikraštis, dargi jsi- j 
steigusis "Lietuvos Laisvės" : 

'ondą, tokiais absoliučiai nelio- ] 
jiškais kaip istoriniu, taip mo- 1 

'aliniu, taip valstybiniu žvilg- i 

miu išvadžiojimais kala rete- i 

iius ir pats paduoda juos lie- | 

tuviu priešams, idant jie jais 
Lietuvą surakintų, padarytu bc- 
jiege ir "pasiliktų sau tą, ką jie 
tiuo Lietuvos anais laikais išpie- 
šė. Užtarti Vilniaus atidavimų 
lenkams, reiškia tų patj, kų 'už- 
tarti vagį, kuris pavogė tavo 

automobilių ir "nupentavo" j j 
kita spalva, kad jo svietas iš 
paviršiaus nepažintų. 

Iš laikraščių. "Draugas" liepos 
19 d. 1918 n\. talpina kun. F. 
Kemešio pranešimų, kad jis 13 
d. liepos atsisakė iš "Draugo" 
Redakcijos komiteto nario vie- 
tos ir jog "nuo to laiko nebe- 

neša savo dalies atsakomybės 
už "Draugo" turini." 

"IDraugo" tia'bartinėji redak- 
cija jokių į h cit ; : 

uj tame rci- 
'kale nepaduoda. \ iršminėtos ap- 
linkybės, kaip kad ir einantieji 
gandai apie stambesnius viduryje 
dešiniosios mūsų sriovės "nesu- 

sipratimus," apie kuriuo? buvo 
ir pačiame "Drauge" užsiminta 
kiek laiko atgal, duoda pamatą 
įmanyti, kad kun. Kemešio rezig- 
nacija yra pasekmė pusėtinų tri- 
nimiusi dešiniosios sriovės vidu- 
ryje. 

Kas atsako aiž dabartinę 
I "Draugo" pakraipą, apie tai ne- 

pranešta. 

Mintys ir Faktai Apie Lietuva. 
Rašo J. A. 

(Tąsa iš pereito numerio). 

( liemiškų trąšų neturėjo kaimie- 
tis už ką nusipirktif neigi valdžia, 
nulupusį jam paskutinį kailį, mė- 
gino rūpintis, kad jam palengvinus 
tame kokius nors budu. Ban- 
ku susišelprmui jam truko. Dirva 
•bc trasų, be tinkamo apdirbimo ne- 

kartą vėl .sėta būdavo. 
Ir metas nuo meto tokia ukinin- 

kystė Lietuvos ukį ne augštyn kė- 
lė, bot žemyn puldė. 

Maza to, ka<l iš valdžios pusės 
Lietuvos ūkininkas jokios paramos 
negalėjo gauti. Jis ir pats, jeigu 
savo locnomis pastangomis butų 
mėginęs savo ukį kelti, to padaryti 
negalėjo. 

\ aidžia savo politiškų išrokavi- 
mų vedama, užkirto jam ir tuos 

kelius, kuriais jis pats, be valdžios, 
butų sau pagelgą susiradęs. 

Ukininkystė yra mokslas, — 

•mokslas ivuolatai besivystantis, 
besigerinantis. Gerai ukj vesti rei- 
kia podraug ir mokintis, sekti jo 
besi vystymą kitur ir pas save na- 

mie tai pritaikinti. 
i>c įam tiKrų Knygų, rastų, laik- 

raščių ūkio tinkamai vesti nega- 
lima, kaip negalima išmokti skai- 
tymo be elementoriaus. liet kaip 
sykis tasai lietuviškas elementorius, 
knygos, laikraščiai, paskaitos ctc. 

lietuviui ūkininkui buvo uždraus- 
tos. Visas savo žinias apie u kini n- 

kiytstę jis turėjo semti "iš savo 

širdies," kuri buvo. jo vienatinė 
knyga. Tik tą savo knygą, anot 

Duonelaičio godžių, "j Dievišką 
žiūrėdamas Ranką," jis skaitė. 

Mokyklos jam buvo uždraustos. 
Apie 1890 metus visoj Lietuvoj 
buvo išviso tik trįs pradinės 
ukininkystės mokyklos: dvi Kau- 

no gubernijoj ir viena — Vilniaus 
gub. 

Iš tų trijų — ir tai pradinių — 

mokyklų turėjo šviesa plaukti sep- 
tyniems milijonams Lietuvos ša- 

lies ūkininkų (Galima taip pasa- 

kyti, nes Lietuvoje 70—8o'/r visų 
gyventojų yra ūkininkai. Vėliaus 

gi ir tas mokyklas uždaryta. Ir 

šalis, kuri vien tik ukiu pasilaikė, 
likosi ir be tų menkučių šviesos 

kibirkščių. Lietuva, kaip rodėsi, 
turėjo amžinos n'akties tamson ir 
skurdan pasinerti. 

liet taip nebuvo. Lietuvos že- 

melė, nors kuone priešistoriškais 
budais šeimininkauta, gausiai de- 

rėjo, tarsi atsidėkavodanTa Lietu- 
vos ūkininkui už tai, kad jis jos 

neapleido, kad jis svetimiems jos 
užleisti nenorėjo. 

Dar 1878 metuose, kaip mato- 

si iš lentelės No. 7. ji išduoda 

7 milijonus pudų javų daugiau 
negu Lietuvos gyventojai turėjo 
progą patjs sunaudoti. Dar tuose 

metuose vidutiniškas Lietuvos der- 
lius i\ra veik lygus derliui garsaus 
Ukrajinos juodžemio. Dar I890 
metuose Latvijos žemė, savo su- 

dėjimu lygi Lietuvos žemei, bet 

truputį liuosiau ūkininkaujama, 
išd'uoda daugiau negu Su v. Val- 

stijų uikė (žiūrėk lentelę No. 6 

pereitam numeryj). 
Tas gali mum.s duoti nors sio- 

oį-tok} paviršutini supratimą apie 
sietuvos žemes gausumą. 

Žymios vienok permainos įvy- 
<o Lietuvos javų derliuje su 

pradžia šio 20-t0 šimtmečio. 
ECuomet laikotarpyj tarp 1878— 
[885 metų Kauno gubernija da- 

že 4.000,000 pudų javu pervir- 
iiaus. 1900—1902 metais tas 

perviršis siekė vos 566,000 pudų, 
:. y. aštuonis sykius sumažėjo. 
3i visa Lietuva, kiuri''1878—1885 
netais turėjo javų 7;ooo,ooo 
)udų perviršiaus, nuo 1900 iki 

įyi2 metų jau yra priversta pa- 
ti sau dasipirkti suviršum 10,- 

,000,000 įpudų javų,—jos loctias 
ūkis jau jos neišmaitina. Iš to 
aišku, kad j 20 metų Lietuvos 
produktyviškumas nupuolė ant 

į 17,000,000 pudų javų. 
I Toks didelis nupuolimas yra 
vertas artimesnio apsvarstymo, 
nes turi gi buti tam tikros tprie- 
žastjs. 

Žinome, kad "rusifikacijos pa- 
vietrė" Lietuvoje prasidėjo sy- 
kiu su antruoju lenkmečiu, t. y. 
nuo 1863 metų. Tais metais 
Rusijos satraipas, gen. M'urav- 
jev, Lietuvoje sau vardą "Kori- 
ko" dirbosi. 

Tūkstančiai lietuvių žuvo ant 

kartuvių, kiti tūkstančiai puvo 
kalėjimuose, arba kankinosi Si- 
berijos katargose. Skaitlius 
Lietuvos žemEs apdirbėjų tūk- 
stančiais mažinosi. 

Muravjevas Lietuvą "romina". 
Iš kitos vėl pusės prasi«'ej< 

masines konfiskacijos Lietuvoj 
turtu: žemiu, miškų ir 1.1. Grob- 
ta visur ir viskam, kas tik go 
daus gudo akiu papuolė. Sykiu 
su tuo Lietuvą užliejo bang; 
rusiškų činovninkų, žandarų 
popų, inspektorių, nastavninkr 
Lietu voi rusifikacijos varymui 
Visoki inoki-sčiai ne tik tos vi 
sos 'rusiškiu ••avietrčs" užlaiky- 
mui i, Ibet ir /.ačios centralinė.' 
Rusijos Įstaigų užlaikymui pri 
slėgė Lietuvos šalį beveik ncp'a- 
nešama našta. Muravjevas- 
Korikas visomis šitomis priemo- 
nėmis Lietuvą, anot savo locm; 
žodžių, "romino", idant ji be- 
vaisė pasiliktų. 

Išsyk Lietuva, šio smūgio pa 
versta ir apsvaiginta, aptilo 
Vienok netrukus kova tarp augš 
tesnės lietuvių kulturos ir ca 

riškos brutalės satrapijos turė- 
jo apsireikšti ir apsireiškė. Lie 
tuvos žmonės ;pradėjo rinkti 
visas savo jiegas atsispirimuvi 
prieš brutalę maskoliaus spėką 
gi tas metai nuo mjetų vis didi 
no savo konfiskacijas Lictuvo 
žemių ir turtų. Metai po metų 
dideli žemės plotai tapo vai- 
dižios užgriebiami. Idant vai 
džios iždas nuo to nenukentėtų 
ji juo didesnius mokesčius krovt 
ant likusios žmonių rankose že 
mės. Žemės plotai mažėjo, gi 
mokesčiai augo. Išlengvo, be. 
neužginčinamai, Lietuva Į vi.' 
didesnį vargą grimzdo,—artino 
si prie išnykimo, kas ir buve 
valdžios programų. 

Pirmiaus parodytos skaitlinėc- 
apie javų cxportą ir importą 
niuo 1878 iki 1912 metų tą ne- 

užginčinamai mums parodo. Lie- 
tuva. 1878 metais galėjusi par- 
duoti milijonus pūdų javų, 1910 
metuose jau turi savo locnam 
iš.mitim^iii prisipirkti net 10,000 
000 pūdų javų. 

Podukrčs netunka. 

Tokią naudą Lietuva turėjo n 

Rusijos valdžios šeimininkavi- 
mo. Tokia naudą ji turėtų ii 
iš kiekvienos svetimus valdžios 
šeimininkavimo. Svetimai val- 
džiai Lietuva visuomet negali 
l>uti kuo kitu, kaip tik podukre. 
0 kas matė, kad podukrė ar 

posūnis kuomet nors ipas mo- 

:e<ką nutuktų? 
Tik laisvoje šalyje—neprigul- 

ijingoj .politiškai nuo svetimų 
viešpatijų,—šalies ūkis ir žmo- 

įių gerovė gali ipasekmingai ge- 

rintis. Tas yra paprasta, ele- 
mentarė, nenuginčijama tiesa. 

1904—1905 metais kilusi Ru- 
sijoj revoliucija atsimušė galin- 
gomis bangomis ii" 'Lietuvoje. 
Teisybė, šita revoliucija nepa- 
gerino Lietuvos ūkio tiesioginiu 
keliu. Tačiais po jos Lietuva 
truputi apsivalo ir atsirado proga 
lietuviams laisviaus savo gyve- 
nimo pagerinimu avžsiimti. 

Zavadzkis Vilniuje ištuštino 
savo lentynas nuo lietuviškų 
knygų; iš Vilniaus ir Kauno 

gubernijų nusidangino atgal į 
Rusiją keli šimtai maskoliškų 
mokytojų ir uredninkėlių, ku- 
riems Lietuva, pirmiaus buvusi 
"šilta" vieta, dabar pasidarė 
"perkarsta". 

Atgavus spaiudą, 'Lietuva pra- 
dėjo milžiniškais žingsniais pro- 
gresuoti visais atžvilgiais—ūky- 
je nemtižiaus negu kituose: 
draugijos, rateliai, (kaip grybai 
pradeda augti, ukiui pašvęsta 

"literatūra"—knygos, brošuros, 
laikraščiu tani tikri priedai—įgi- 
ja vis didesnį pareikalavimą. 
Pasekmėje—pagerinti budai že- 
mės apdirbimo, įvedimas naujų 
įvairių pagerinimų, padidinimas 
žemės ir abelnai ūkio išnašumo 
ir apskritai augimas šalies žmo- 

nių gerovės. 
Bet šitas naiujai išsprogus ir 

bepradedąs gražiai vystytis ge- 
rovės bumburys netikėtai tapo 
šalnos nukąstas 1914 metais, 
kuomet visapasaulinė kare parb- 
loškė tik-ką kįlančią Lietuvą, 

Iš šitos nors paviršutinės ap- 
žvalgos aišku šie dalykai: būda- 
ma politiškame prispaudime, 
vergijoj, Lietuva buvo ant pa- 
ties vargo dugno; įgijus tik tru- 

pučiuką laisvės po 1905 metų, 
!ji šuoliais pradėjo savo gerovę 
auginti; nėr aoejonės, kekios ge- 
rovės ji pasiektų, būdama pilnai 
laisva, neprigulminga šalimi. 

J. A. 

True lran»1ation filcd iwth thr postmasterat Chicago, III., on J4th day of Jtily," 1918, as rrąulrcd by the act of Octebcr $1917. 

Truputis Naminių Užjūrių. 
Vyrai, einanti už jūrių kariauti už mus, apvalyti pa- 

aulį nuo Kaizerizmo vėžio ir padaryti jį saugiu demokra- 
.ijai ir civilizacijai, randa reikalingu buti nuolatiniam susi- 
vešime su savo namais, su savo mylimais, su savo drau- 
gais ir giminėmis, jie randa reikalingu atstumimui gai- lesties ir nuošalumo, dėl užtikrinimo, kad jie nėra užmirš- 
ais, dėl atsigaivinimo, kad jų pasiaukavimas, yra apver- 
inamas, dėlei sustiprinimo, jųjų ištvermės bei drąsos. 
Taigi, vr|a priederme kiekvieno turinčio ką nors iš giminių 
ir pažįstamų užjuryje militariškoj tarnystoj—arba net ir 
avinimosi stovykloj, rašyti jam nuolatai ir kitokiais bu- 
lais prirodyti jam, kad jisai nėra užmirštas. 

Tai nepaliečia vien susirašinėjimą giminių su nariais 
šeimynos, giminių, buvusių są-moksleivių, draugų, bet taip- gi su sandarbininkais iš vienos dirbtuvės, iš tos pačios 
staigos, iš to paties ofiso; kadangi negali buti kareiviui 
lieko linksmesnio ir daugiau padrąsinančio, išskiriant gal aiškus nuo savo šeimynos, negu kada jisai gali palaikyti 
•yšius su vietomis, kur jisai buvo veikliu prieš jo pastojimą iric militariškų pareigų, kada dvasioje jisai yra perkelia- 
nas tarp savo sandraugų darbininkų ir gali žiūrėti link 
>riėmimo, kokį jisai apturės kuomet jisai vieną dieną sugrįš 
ipkrautas garbe, pripažintas kaipo vyras, kuris išpildė savo 

I švenčiausias pareigas, kuomet jisai sugris. 
J r nemažiau linksminančiu kareiviui yra faktas, kad 

staiga, kurioje jisai dirbo, palaiko ryšius su juom ir laiko 
j visados savo nariu. Puikus, pavyzdys kaip Ameriko- 
įiška įstaiga gali be perĮtraukos laikytis ryšyje su savo 
mvusiais darbininkais, iššautais karės j veikimo laukus 
r kaip ji gali nuolatai laikyti juos savo nariais, yra pa- 
klodamas firmos \Vilson ir Kompanijos, keno skerdyklų, -kardinėn dėjimo ir kitos įstaigos yra randamos ne vien 
Cliicagoje, bet ir keletoje kitų vietų. 

Birželio mėnesio laidoje "YVilsonian" žurnalo, kurį eidžia ši įstaiga, randama labai užimantį skyrių, pašvęstą 
•yijlams "tenai". Priešakyje randama antrašai vietų, kur 
/yrai iš \Yilson įstaigos gali nuvykti, kuomet yra Ne\v 
V'ork, Paryžiuje, Londone, Itailjoje, etc. Kaip smagu yra 
kareiviams, ar jie yra kelionėje, arba ant atlaidų, jie at,- 
/yksta į tokią vietą kaip Paryžius arba Londonas ir neturi 
okių pažįtsamų tenai, jie gali nueiti į vietą kur gaus in- 
ormacijų, patarimų, arba pagelbos laikuose, kuomel ran- 
lasi keblume art reikale. 

YVilsono firma yra davus patarnavimą vieno savo 
itsakančiausių ir gabiausių valdininkų, p-o Elbert Beeman 
š vyriausiojo ofiso Chicagoje Raudonamjam Kryžiui. 
*-as Beeman dabar gyvena Paryžiuje ir nors jo laikas 
ižimtas darbu karės organizacijai, jisai visuomet randa 
aiko apžiūrėti vyrus iš Wilson ir Kompanijos ir| palaikyti 
•yšus su jais. \Vilson ir Kompanijos darbininkams yra 
)aiiepiama kiekviename atsitikime reikalo ar bėdos rašyti 
am arba pribūti į Wilson ir Kompanijos Paryžiaus sky- 
ių su ofisais prie 51, Rue Jcau Jaccjues Rousseau, 
;ur taipgi galima rĮasti p-ą R. C. Hali. P-.as Beeman 
uri savo apyvartoj fondą iš apie penkiolikos tūkstančių 
"rankų pirkimui reikmenų VVilson ir Kompanijos vyrams. V\ suma paeina iš fondo dvidešimts tūkstančių doliarių, 
>adovanotų tam tikslui per darbininkus ir firmą Wilson ir 
Kompanijos. 

Vyrams yra prisakoma rašyti redaktoriui žurnalo 
*\\ ilsonian" su prižadu, kad jų laiškai bus talpinami iš- 
isai arba bent iš dalies. Kaip šitas prigelbsti palaikymui 
lraugiškų ryšių sandraugų darbininkų ir tarpe narių w- 
»*aizdos ir darbininkų, nėra reikalo aiškinti. 

Kai-kurjie laiškai ir straipsniai telpanti "Wilsonian" 
/ra tikrai užimanti. Taip pavyzdžiui skaitoma: "Jim Fo- 
ey vieną dieną mes bombas ant Berlino, Jisai yra sunu.v 
rhomas Folev, ofiso naktinio sargo. 

"Aš turiu dar dvylika namie"—sako p-as Folev,—"bet 
jie negali eiti; jos yra merginos." 

Kita žinelė: "Sergt. Ralph J. VVinslovv negalėjo iš- 
rengti, bet ėjo muštis—jo tėvas buvo Naminės Karės vete- 
anas. Kuomet buvo civiliškame gyvenime, jisai dirbo 

Bangor, Maine, skyriuje." 
kitokiu budu ir panašiai, ryšiai yra be pertraukos pa- 

laikomi tarp įstaigos ir savo "vaikų fronte." Jeigu karei- 
vis turi šeimyną, su kuria susirašo, jisai turi, ačiū šiam su- 

•varkymui, dvi šeimynas, kurios rūpinasi juomi. Jeigu 
'isai neturi giminių, ši įstaiga užstoja stoką šeimynos. 

Šie tėmijimai tikrai turėtų buti pasekti kitų įstaigų.— 
apgarsinimas. 

_~w— ■ 

"Lietuvos" skaitytojau! Ar 

pats jau pagelbėjai. mums ■ 

prie įsteigimo dienraščio f Męs 
laukiame tavo žodžio. _ I įrl 



Ž True Ira' Ijtion filrd iwth the poslma-rtrrat Chicago, 111., on -4th tiay of July, 
1918, trr <d by thc act o( October o,1917. 

Amc.ikos Lietuvių Centralio Komi- 
teto Atskaita. 

Kopija raporto valdžios užtvirtintųjų skaitvediių MARWACK 
MITCHELL, PEAT & CO., kurie peržiurėjo visas Centralio 
Komiteto knygas Balandžio m. 1918. .. 

1 

MARWICK, MITCHELL', PEAT & CO. 
.. 

% 
Chartered Accountahts 

79 \Vall Street, New York, N. Y. 
M. VV. Bush, Esq. Treasurer, May S, 1918. 

Lithuanian Central War Rclief Committee, 
320 Fittl Avenue, Xcvv York, 

Dcar Sir: j 
In accordance with your iii Jtructions wc ha ve made an 

examination of the r^cords of the Lithuanian Central Wai 
Rtlief Committee, for thc purpose of verifying its receipts anjj 
disbursements trom N'ovembcr 1, 1916, to Dectmber 31, 1917,) 
as stimmarizcd in the follovving statement: 

RECEIPTS. 
Lithuanian Day Receipts, as per Late Exccutive 

Sccretary's printed Report: 
Donations, Contributions, Collections, ctc.: 

į. Amount sent direct to American Red Cross $129,933.98 
Amount received by Liberty National Bank 

sent direct to American Red Cros* 39,841.19 
Amount receivcd by Central Committee: 

\Vilkcs Barre 5,315.38 
\iincrsvillc — 2t: J15.26 

Lithuanian Day Reccipts, per Trcasurer, Nevv York: 
Miscellancou's Collections, etc. as per Books $9,229.19 
Less amount already reported in the 

totai of $39,841.19 receivcd by Liberty 
National Bank 8.532.25 696.9. 
Miscel'.aneous Collections not on I 

Committee's Books, rqK>rted as 

received by American Red Cross 4,500.70 
Other Reccipts, per Treasurer, New York: 

Donations, Collections, etc $ 13,485.35 
Refund of Dcposit to League of the Allies 1,000.00 
Sundry Advances 55670 
Loan Receivcd 1,500.00 

$ 199,045.5c 

DISBURSEMBNTS. 
Amounts pairi to American Red Cross $ r 76,863.28 
Lithuanian Day Expenseu, per Latf 

Executive Sccrctary's Printed Rcport: 
At VVilkcs Barre: Salarics $1,012.57 

Travetling Expcnscs 487.65 
Printing 766.20 
Postagc, telegrame & Miscellaneous.. 892.76 

$3.159-18 
At Minersville: Collccting Boxes $1,325.00 

l'or'tage, telcgr^ms, printing ant 
miscellaneous 202.82 

Buttons, ctc. for jrcl Secretary 600.00 
Sundry expenses for 3rd Secretary 173.47 

$2,301.29 $5,460.4; 
Othcr Expen3es, peT Trcasurer, N«kv York: 

Salaries Si,532.75 
Office Expenses 172.23 
l'ri.iting, efrc 2,262.51 
Office Rent 565.00 
Travelling Expenses. Lecturing, etc 442.20 
Hero Land Barraar Expenses 1,231.75 
Advertising 81.96 
Miscellaneous 9.34 
Miscellaneous Litnuanian Day Expenses.. 15.84 6,313.58 

League of Allies—Deposit (Rcfunded, see contra) t,000.0c 
Svvedish Lithuanian Committee, Stockholm 5,000.00 
Cash as at Decenrber 31, 1917: 

In Bank $2,343.-!3 
On twmd: Tre?curer $164.01 

Secretary 401.03 365.04 2,908.17 
Loan Repaid 1.500.00 

$199.04550 
Cash iii Hands of American Rerl Cross at December 31, 
1917, as per their letter dated February 20, 1918: 

'Phe Lithuanian Day receipts and disbursements \vere taker. 
from the printed report prepared by the late Secretary, Mr. 
Šalčius. These receipts are in agreement with memorandum 
hooks submitted, but no i'urthnr verifications was pcssible. 
VVith the exception of cash paymcnts ior postage, telegrama 
etc. \ve verified alJ dis«bairsements either by cancellei chec.<s or 

satiifactory vouchers. 
The amount paid over to the American Red Cross, 

stated in the Committee's records, is short $4,500.70 of the 
amount acknovvledged by the 'American Red Cross in their 
letter of February 20, 1918. 

Wc \verc unable to verity the receipts of the Treasurer. 
Since May i, 1917, \ve vouched the disbursements by cancelled 
checks. Prior to that time, no bank account vvas kept and 
vouchers vvere not available. 

The cash balances, as at Decermber 31,1917, \vere verified 
by ce'rtificates received from the bank, the Treasurer and the 
Secretary. Ycurs truly, 

MARVVICK, MITCHELL, PEAT & CO. 

Išvertus lietuvių kalbon, tas skamba sekančiai: 
MARVVICK, MITCHELL, PEAT & CO. 

Čarteruoti Knygvedžiai 
79 Well Street, Xew York, N. Y. 

p. M. W. Bush. iždininkui (Gegužio 2 d., 1918. 
Lietrvių Centralinio Komiteto, 

320 Fifth ave., New Y rk. 
Gerbiamas Tamista: 
Centraliatc# Komiteto rekordų su tikslu patikrinti io plaukas 

Amount Received 
Disbursements 

$176,863.28 
.49,500.0c 

Balance as at December 3T, 1917 '. $127,363.2? 

Sulyg jūsų įsakymų mvs padarėme tperžiurčjim^ Lietuviu 
ir išmokėjimus nuo lapkr. i d .1916 m. iki gruodžio 31 d., 1917 m., 
kaip tas yra sutraukta sekančiame (pranešime: 

1|t» J -!»*■- -* ■«, ji' 

IPLiAUlKOS. Į v 

Į Lietuviu Dienos įplaukos, kaip tas parodoma 
paskutiniame komiteto sekretoriams raporte: r 

Padovanojimai, aukos, kolektos ir 1.1.: 

Suma, pasiųsta tiesiog Am. Raud. Kryžiui $129,933.98! 
Suma gauta Liberty National 'Banke ir pasiųsta 

tiesiog Am. Raud. Kryžiui ...' 39i84i.l9 
Suma, gauta Ccntr. Komiteto: 

\Vilkes Barre — 5.31538 
Minersville 2,215.26 

Lietuvių Dienos įplaukos per Iždininką, New Yorke: 
Įvairios kolektos etc., kaip knygose pasirodo $9,220.19 
\titraukus nuo to jau įskaitytą siimą aibelnoj 

sumoj $39.841.19, gautų Liberty National 
Banke 8.53-2-25 696.94 

J vairios kolektos, nepažymėtos Komiteto knygose, 
paskelbtos kaipo gautos Raud. Kryžiaus 4,500.70 

Kitos įplaukos per iždininką Nc\v Yorke: 
Aukos ir kolektos >.... 13,485.35 
Sugrąžinimas depozito Alliantų Lygai 1,000.00 

Smulkus avansai 556.70 
Paskola gauta 1,500.00 

$199,045.50 

IŠMOKĖJIMAI. 
Sumos, išmokėtos Raud. Kryžiui $176,863.28 
Lietuvių Dienos išlaidos, 'kaip parodoma 
)askutiniame Kom-to raporte: 

VVilkes Barriuose: Algos < $1,012.57 
Kelionių iškaščiai 487.^5 
Spauda < 766.20 
Krasa, telegramai ir sinulkm 892.76 

$3,159.18 
Minersvillej: Kolėktų dėžutės $1.325.00 

Krasa. telegramai, spauda ir įvairumai 202.82 

Guzikėliai, etc. 3-čiam sekretoriui .. 600.00 
Smulkus oxpensai 3-ėiam sekretoriui j 73.47 

$2,301.29 $5.45C-47 
Kitokio> išlaidos iždininko Ne\v Yorke: 

'Algos $1,532.75 
Ofiso expensai -- 172.23 
Spauda ir 1.1 2,262.51.. 
Ofiso randa 565.00 
Kelionės išlaidos, prakalbos etc 442.20 
Mero Land Bazaro išlaidos 1,231.75 
Apgarsinimai 81.96 
Įvairios išlaidos 9.34 
{vairios Liet. Dienos išlaidos 15.84 6,313.58 

Ylliantų Lygos Depozitas (Sugrąžintas, 
tėmyk c o n t r a ) 1,000.00 

švedų Lietuvių Komitetui Stockholme 5,000.00 
?inigais (cash) gruodžio 31 d. 1917 m.: 

Banke $2,343-13 
Ant rankų: Pas Iždiniu. $164.01 
Ant rankų: Pas Sekretor. 401.03 56504 2,908.17 

'askola atmokėta i. 1.500.00 

Viso $199,045.50! 
iyvais pinigais Am. Raiiul. Kryžiaus ran'koie 

gruodžio 31 tl., 1917 m., kaip jo laiške vasario 
20 d., 1918 m. pažymėta: 

Suma gauta $176,863.28 
Išlaidos 

... 49,500.00 

Lieka gruodžio 31, 1917 m. $127.363.28 
Lietuvių Dienos įplaukimai ir išmokėjimai yra paimti įs 

'itspausdinto raporto, kurį prirengė buvusis sekretorius p. Sal- 
dus. Sic jp-Iaukimiai sutinka su paduotomis mums momorandiiuno 
•cnygomis, bet tolimesnis patikrinimas nebuvo galimas. Išskyrus 
šmokėjim^ pinigata (cash) iuž krasos ženklelius, telegramas 
.r 1.1., męs patikrinome visus išmokėjimus arba "kanselhiotais" 
čekiais arba užganėdinančiais "voučeriais." 

Suirųai, išmokėtai Am. Raud. 'Kryžiui kaip parodyta Ko- 
miteto rekorduose, trūksta $4,500.70 prie sumos, pažymėtos 
<aipo gautos paties> Am. Raua. Kryžiaus jo laiške vasario 
20 d., 1918 m. 

.[Daugelis aukautojų pasiuntė pinigus tiesiog j Raud. Kry- 
čių Centr. Komiteto vardu. Iš tų aukų ir susidarė tie $4,500.70, ^ 
įpie tauriuos čia kalbama. Centr. Korn-to prierašas]. 

Męs negalėjome patikrinti iždininko įplaukimų. Nuo geg. 
i d., 1917 m. mys išmokėjimus patikrinome "kanseliuotais" če- 
ciais. Iki tam laikui nebuvo laikoma bankinis "akauntas" ir 
'voučerių" negalima buvo gauti. 

Gyvų pinigų (cash) balansai, kaip jie parodyti gruodžio 
;i d., 1917 m., tapo patikrinti certifikatais, gautais iš banko, 
ždininko ir sekretoriaus. Su pagarba, 

MAR\\TCK, MITCHBLL, PEAT & CO. 

2. IŠTRAUKA IŠ IN EIGŲ IR IŠLAIDŲ KNYGOS 
NUO SAUSIO i, IKI BIRŽELIO 30, 19x8. 1 

IX EIGOS. ( 

1 
Sausio ji. Mėnesinių mokesčių $85.01, aukų—$24965. Bara- ^ 

'ui—$68.50. Viso—$403.16. ( 
Vasario mw Mėnesinių—$55.00, aukų—$504.04, Viso—$559.04. , 
Kovo m. Mėnesinių—$52.70, aukų—$10.00, Viso—$6270. ( 
Balandžio m. Mėnesinių—$6982, aukų—$44.25. Viso $114.07 , 

Gegužio m- Mėnesinių—$97.94, aukų—$273.24. Bazarui— į 
343-57- Viso—$914.75. , 

Birželio m. Mėnesinių—$80.50, aukų—$163.23, t * parduotą 1 

stalą Sro.oo, Bazarui (ši suma buvo priskaityta prie pernykštės 
Bazaro atskaitos, bet neįnešta į Centralį Komitetą) $1,800.00. 
Viso—$2.053.73. 

.. .. 

"•/ I 

Viso per pusmetį: ■' t 

Mėnesinių mokesčių $ 440.97 1] 
'Aukų 1,244.41 ji 
Kitokių įplaukų 10.00 t1 

Pelno iš Uazaro 2,412.07 

į., k 'Drauge į $4,107.45 
'A ^ L s 

IŠLAIDOS. 
^ 

Randa ui 6 mėnesius $150.00; telefonas $17.59; algos 
$366.81; raštinės išlaidos (pačto markės, spauda, 
■knygos ir 1.1.) $57.40; stalas (desk) $20.00. Viso $ 611.80 

Neprigulmybės Fondui $78.57; kelionės iškaščiai: p. 
Naruševičiui už bilietus važinėjant į "VVashingtoną 
$20.00; ip. 'Karužai -už bilietus važinėjant pernai į 
Centralj Komitetą iš •Philaulclphia $9.00. Viso !c>7-57 

;Už knygų -peržiūrėjimą $66.00; Addressing and Mailing 
Co. ui cirkuliorių išsiuntinėjimą $90.75. Viso 156.75 

Visų išlaidų Centralio Komiteto reikaluose $ 876.12 
Bazaro reikalams išleista 1,222.24 

■j Kartu S2,098.36 
\ v SĄTRAUKA. 

* 

^ Įplaukų Išlakių 'Lieka 
Centr. Kom. $1.695.38 876.12 819.26 
Bazaro 2.412.07 1.222.24 1,189.83 

Viso už pirmąjį 1918 pusmetį 4,107.45 2,098.36 2,009.09 
Yra likusi iš pereitų metų, kaip parodyta 

Marvvick, Mitchell, Peat & Co. raporte 2,908.17 

Viso pinigų Centraliame Komitete $4,917.26 

3. ALIJANTŲ BAZARAS. 
Augščiau parodytose atskaitose matyt, kad Ba/.arui buvo 

gauta per šį pusmet] $2,412.07, o iš praeitų metų buvo 
įpriskaitant 18 šimtų į šiometinę atskaitų) $216.00. 
Viso gauta iRazarui $2.628.07 

J šlakių buvo $1,222.24, o pernai $1.231.75. Viso 
išleista 2,453.99 

Lieka ikišiol $ 174.08 
Iš tų pinigų priklauso Centraliam Komitetui $125.00, kaipo 

pusė algos išmokėtos sekretorei Vencinvvienei, tad liekasi pelno 
iš Bazaro $49.08. Gi da neužmokėtų bilų yra pristatyta ant $98.37. 

P. Bukšnaitis. 
Centralio Komiteto Raštinės Vedėjas. 

SKAITYTOJAI7! Jeigu jau neišgali nei 
vieno ščro dienraščiui paimti—męs tar- 
nausini tau kaip tarnavome. 

Jeigu išgali—patarnauk ir minis 
visiems. Imk dienrašeio Šėra! 

Atsiriekime Mokesnį Lietuvos Gelbėjimui. 
Lietuvos Sūnys ir Dukteris! 

Po ilgu priespaudos amžių ii 
mums, likimo 'bei aplinkybių vcr 

gams, sužibėjo šviesos kibirkš 
tėlė. Milžiniškoje viso pasauli' 
kovoje iuž ateitį žmonija iškėlt 
prispaustoms tautoms liuosybė: 
vėliavą. Tas reiškia, kad ir męs 
lietuviai, turime prižadą netoli- 
moje ateityje 'liuosai savo gy- 
venimu tvarkyti. 

Liuosybė — tai didelis žodis 
liet nors ji mums ir bus pripa- 
žinta, męs patįs turėsime ją save 

spėkomis išplėtoti. Kaip žmogus, 
taip ir tauta, turi tik tiek, kiek darbo 
ir truso jai paaukauja. Francuzii 
revoliucija! šimtmetis atgal iš- 
liuosavo vienutę — žmogų. O ar 

foažai dar irda'bar turime vergų: 
Si pasaulinė karė išliuosaja rink- 
tinę vienutę, — tai yra tautą. 
Bet tik tos paliuosuotas tauto* 
bus tikrai liuosos, kurios save 
trusu, savo rūpesčiu ant iškovo- 
tos liuosybė s pamatų mokės pas- 
tatyti ateities iškilmingą butą. 
—•Bus mums pripažinta liuosybė, 
Brolliai, — bet sunaudoti, išplės- 
ti ją turėsime męs patįs. 

^Likimas slepia mums nežino- 
mą ateitį. Galimas daiktas, kad 
neužilgo mums 'bus lemta pra- 
dėti neprigulmingą valstybini 
gyvenimą. Yra ir-gi galimybė 
iutonominio gyvenimo kitų. di- 
lesnių tautų prieglobstyje. Kaip 
:en nebūtų, liuosybės siūlą iš- 
juls mums patiems toliaus tęs- 
i. Ar sugebėsime? 

Laisvo tautos gyvenimo sąly- 
ęa yra tai Tautos Iždas. Kaipo 
.'aisti ja, turėsime įsteigti vals- 
:ybės iždą. Jei likimas lemtų 
nums tiktai autonomiją, tai tuo 

lidesnis 'bus Tautos Iždo reika- 
as, — nes tuo labiau reiks gin- 
i savo šalies reikalai nuo sve- 

imujų spaudinuo. Iždu rupinties 
•eikia jau dabar. Reikia jau šią- 
lien kloti pamatai ateities gy^'e- 
li.mui. Kas iš musų šiądien gali 
ai daryti? Lietuviai Lietuvoje, 
iejuodami ipo vokiečio letena, 
os laikosi gyvybėje. Tremtiniai 
Rusijoje skursta ir badu miršta, 
ilęs, Amerikiečiai, vienitčlė mu- 

ų giminės dalis, gyvename lai- 
ningai. Mums ir privalo pradė- 
i tą darbą, kuris TURI buti 
iradėtas neatedėliojant. Broliai, 
ausų yra čia pusė milijono. Jei 
ik dešimtas musų nuošimtis 

jantsidės nuolatine mokestimi, 
i tautos mezliava, — tai tunai su- 

sidarys milijonai doliarių Nu- 
kent. Lietuvos Iždui. 

įsigilinus j momento svarbą 
Amerikos Lietuvių Centralis Ko- 
mitetas permato, kad visu tų 
tautos reikalų, šaukte-šaukiančių 

i greito aprūpinimo. labdarybe, 
arba aukomis negalima jau bus 
padengti. Reikalinga yra, kad 
lietuviai, — sekdami pavyzdį 
kitu tautų, turinčių maž-daug 
musų gyvenimo sąlygas (lenkai, 

'žydai, cechai ir kt.), antsidėtų 
nuolatine mokestiini ir sudarytų 
tokiu budu Nukentėjusios Lie- 
tuvos Iždui pastovius inplaukų 
šaltinius. 

A. L. C. K-tas tam tikslui iš- 
d'.rbo taisykles, sivlyg kurių kiek- 
vieno lietuvo piliečio sąžinės 
priedermė yra mokėti j Nuken- 

tėjusios Lietuvos Iždą tam tik- 
rą nustatytą mokestį. 

Mokesties didumas pagal už- 

darbį. sumokėtų pinigų suvar- 

tojimas ir kitokios to darbo 
smulkmenos yra paduotos Mez- 
liavos Sutvarkymo Taisyklėse. 
kurios seka žemiau. 

Surinktųjų sumų galutinis su- 

naudojimas ir 'kontrolė bus pa- 
vesta Lietuvos valdžiai, tokiai, 
koki ji ateityje bus. 

Išmokant pinigus pirmučiau- 
siai badaujančiųjų šelpimui, at- ,| 
skaitos bus skelbiamos musų 
spaudoje ir priduotos mus'tt vals- 
tybės valdžiai. Jai taip pat bu? 
priduota visos sumos, kokios su- 

sidės mezliavos keliu ir atlik? 
nuo badaujančių šelpimo: musų 
valdžia likusias sumas sunaudos 
projekte paminėtiems tikslam's. 

Lietuvos Vyrai ir Moteris! 
Dabar mums laikas dibti. Žiūrė- 
kime. kad atliktume savo parei 
gas, kad musų tėvynė nekaltintų 
musų apsileidime ir musų snžinr- 

neišmėtinėtų mums užmiršime 

savojo krašto ir savo badaujan- 
čiųjų brolių! 

Amerikos Lietuvių Centralis 
Komitetas, kviesdamas Ameri- 
kos Lietuvių visuomenę prie 
antfidėjimo tautos mfczliava, ra- 

gina kiekvieną musų kolioniją 
greitai sušaukti pas save susi- 
rinkimą, sudaryti vietinį komi- 

tetą. ir neatidėliojant susirašyti 
su Centraliu 'Komitetu dėlei iš- 

gavimo visų tam tikslui reikalin- 

gų blankų bei informacijų. — 

Prie darbo, Broliai Lietuviai! 
Amerikos Lietuvių Ccntralis 

Komitetas, 
320 Fifth Ave., Ncw York, N. Y, 

Nukentėjusios Lietuvos Iždo 
Sutvarkymas. 

1. — Mokestį tautos reikalam.1 
priva'lo mokėti iš savo liuoso no- 
ro kiekvienas lietuvys, vyras, ar 

moteris,—neatsižvelgiant j- sro- 

ves, partijas ir įsitikmimus. Iš 
tokių mokesčių susi<feda Nuken- 
tėjusios Lietuvos iždas, ir iš jo 
semiama lėšos aprupinimui tokių 
tautos reikalų, kurie lygiai palie- 
čia visų lietuvei, nežiūrint įsi- 
tikinimų skirti ,'umo. 

2. — Nukent. Lietuvos Iždas 
rūpinsis sekančiais reikalais: 

1) Nukentėjusiųjų del karės 
liebuvių šelpimas, 

2) Tremtinių lietuvių gražini- 
mas į Lietuvą, 

3) Lietuvių Ya'lstybės, karei 
užsibaigus, grynai kulturinių įs- 
taigų rėmimas. 

3. — Nukentėjusios Lietuvos 
Iždui mokestis. 

Mokestis yra mokama sulyg 
lietuvio piliečio uždarbio. 

Udirbantis žemiaus $15.00 į 
savaitę moka 50c. mėnesiui 

Uždirbantis tarpe $15.00 ii 
$20.00 — $1.00 mėnesiui. 

Uždirbantis tarpe $20.00 ir 

$30.00 — $2.00 mėn 
Uždirbantis tarpe $30.00 ir 

$40.00 — $3.00 mėn. 
Uždirbantis tarpe $40.-00 ir 

$50.00—$5.00 mėn. 
Uždirbantis viršaus $50.00 j 

savaitę moka $10.00 mėnesiui. 
Kiekvienas lietuvis sulyg sa- 

vo sąžinės pasirenka vieną iš vir- 
šiaus nurodytų mlokesties laip- 
snių, pasirašo ant tam tikro pa- 
sižadėjimo lakšto ir po tam mo- 

ka priklausančią nuo jo mokesiį. 

4. — Nukentėjusios Lietuvos 
Iždo "Vietiniai Komitetai. 

/Kiekviena ko»lionija sudaro 
vietinį Nukentėjusios Lietuvos 
Iždo komitetą, kurio (pareiga 
yra suorganizuoti visą vietos 
pinigų rinkimą, išplėtojimą mo- 

kesčių apsidėjimo ir išpildymą 
kiekvieno Centro uždėto darbo. 

5. — Vietinis Komitetas neša 

visą atsakomybę už priimtus pi- 
nigus ir tvarkingą atlikimą dar- 
bo ir duoda atskaitą iš savo dar- 
bų Centrui. 

6. — Vietiniai Komotctai su- 

sideda iš 5 narių: pirmininko, 
vice-pirmininko, dviejų sekreto- 

rių ir iždininko. Apart to. vieti- 
nis komitetas turi Revizijos Ko- 

misiją, kuri kas mfėnuo kontro- 

liuoja jo veikimą, patikrina su- 

rinktus tpinigus sulyg išduotų 
markių ir pasirašo ant apyskaitų, 
siunčiamų Centrui. — Vietinio 
komiteto iždininkas turi būti po 
kaucija, kurią išrūpina Centras. 

7. — Kaip Vietinio, taip ir 
Cent. Komiteto iždininkai ne- 

privalo laikyti pas s-ave daugiau 
per $50.00 ir ne ilgiau, kaip vieną 
savaitę. 

8. — Vietinio Komiteto nariai 
renkami yra lygiu, slaptu pro- 

porcionilm balsavimu visų tų, 
kurie moka N'ukent. Lietuvos 
Iždui Vietos Komiteto apskri- 
tyje. 

9- — 'Vietinis Komitetas pri- 
valo susiorganizuoti tani tikslui 
sušauktame mass-mitinge. Jame 
iri valo 'būti •paaiškinta žmonėms 
Nukent. Lietuvos Iždo tikslai 
)ei svarba, kaip lygiai nustaty- 
:os taisyklės vietinio komiteto 

susitvarkymui ir darbui. Apart 
:o, žm,onės turi buti paraginti 
>rie rašymosi ant pasižadėjimų 
akštų. Pasižadėjimo lakštas tu- 

■i nurodyti, kiek pasižadėjusis 
tpsiima mokėti Nukentėjusios 
Lietuvos Tždui pamėnesiui ir 
dek užsimoka vienu kartu To- 
ne pasižadėjimų lakštai turi bu- 

i 'pasiųsti j 'Centrą, gi nuorašas 
>asilieka vietiniame komitete, 
fisi pasižadėjusieji pastoja Viet. 

Comiteto nariais ir išrenka iš 

avo tarpo valdybą. 
10. — Susitvarkius, Vietinis 

Comitctas padalina savo kolioni- 

ą j nedidelius apskričius. paski- 
ia ritikėjus, po vieną kiekvienam 

pskričiui. Rinkėjas kas mėnuo 

>rivalo aplankyti visus savo ap- 
kričio lietuvius ir surinktus pini- 
;us turi tuojaus priduoti vieti- 
io komiteto iždininkui. 
ir. — Rinkėjas veda surašą 

avo žmonių tam tikroje knygų- 



tėjc ir i ją j rašo kiekvieno žmo- 
gaus mėnesinę mokestį. 

12. — Rinkėjas kas n.ėnuo iš- 
duoda \'ictit:io Komiteto susirin- 
Kime :it>..,t:ią i.i savo* pasidarba- 
'■ :'■«», praiu- .i a;»ie tuos žmones, 
i\ 111 ic ;iL: i .1 !:<> Nukentėjusios Lič- 
iu vos Iždu mokėti, duoda per- 
i-» vjihii.i savo mokesčiu kny-j 

.viitę, ! rioj pasirašo Revizijos 
K<;n)tsijos narys, ir t. t. 

13. Nukentėjusios Lietuvos 
L. d o Centralis Komitetas. 

N r k c n tėjusios Lietuvos Iždo 
reikalus tvarko Amerikos Lietu- 
viu Centralis Komitetas ir Nu- 
kent. Lietuvos Iždo Komisija, 
iš Centralio Komiteto tuo tar- 

j u paskirtoji. 
Vėliaus, visam darbui jau įsi- 

bu jojus, bus parūpinta ir paskelb- 
ta visuomenei detaliai šio daH>o 
organizacijos. 

14. — Darbam* atlikti Centra- 
lis Komitetas gali paskirti} Pil- 

domąjį Komitetą, bet pilna at- 

sakomybė, kaip už pinigus, taip 
ir už tikslingą ir pasekmingą pi- 
nigų rinkimą guli ant Am. Lie- 
tuviu Centraiio Komiteto. 

15. — Nukentėjusios Lietuvos 
Iždo rinkliavai Centralis Komi- 
tetas vartoja markes trijų rūšių, 
50c., S1.00 ir $2.00. Drauge su 

markėmis C. Komitetas išleidžia 
knygutes tų markių lipinimui. ir 

jas, kaip lygiai ir visas kitas rei- 
kalingas blankas vietiniems Ko- 
mitetams. 

16. — .Markės skaitosi kaipo 
| inigai, ir Centras, Vietiniai Ko- 
mitetai ar kolektoriai turi jas 
laikyti pilnoje kontrolėje, nepri- 
valo ju veltui dalinti, nes atsa- 

kys už tai savo pinigais. 
17. Užpildytos markėmis 

knyginės bus garbės ženklu ir 
paliudijimu, kad antsidėjęs ino- 

kestimi n'piidė savo pareigas su- 

lyg savo tėvų krašto. 
18. — Tokios taisyklės nustato 

tnekesties rinkliavą. Darbo pra- 
džiai nustatoma Laikinė Komi- 
sija, į kurią gali įeiti atstovai 
visų mm s u trijų sriovių lygiame 
skaitliuje; ir Revizijos Komisija 
su vienu atstovu nuo kickvie.ios 
sriovės. Darbui pilnai susitvar- 
kius, Laikinas Komitetas pa- 
rengs visuotinus Nukent. Liet. 
Iždo Komisijos rinkimus, ku- 

riuose ir bus išrinkta pastovi 
Lietuvos Iždo Centralė Kamisija. 

Tokiu* budu surinkti .pinigai bus 
nusiųsti Lietuvon toms ištai- 
goms, kurios rūpinsis tais reika- 
lais, kuriom" renkami yra pini- 
gai ir kurio.-, turi Lietuvos vi- 
suomenės pripažinimą. 

19- —1 Darbą veda Amerikos 
Lietuviu Centralis -Komitetas 

Nukentėjusiems Del Karės Šelp- 
ti, dabartinėje savo sąstatoje iki 
nukent. Lietuvos Iždo pastovios 
Komisijos rinkimu, kaip augščiaus 
nurodyta. Visa atskaita ir sumos 

yra laikomos atskirai nuo kito- 
ki 11 Centralio Komiteto įplaukų. 
Pastovioji Nuk. Lietuvos Iždo 

Komisija bus renkama j 6 mėne- 

siais po to, kaip visas Mezliavos 

sutvarkymo darbas 'bi'e užbaigta. 
20. — N'ukcnt. Lietuvos Iždui 

sumesti Ame-'*:oje pinigai 'bus 
siunčiami tokioms Lietuvoje įs- 
taigoms, kurios augščiau nuro- 

dytais Lietuvos reikalais rūpin- 
sis ir kurios trrės L'etuvos vi- 

r.iomcnės pripažinimą. 
Visi, kas ikišiol mokėjo mė- 

nesines mokestis į Centr. Komi- 

tetą. gali perkelti savo mokėji- 
mą j Nukent. Lietuvos Iždą, pa- 
sirenkant sau prieinamą katego- 
riją. kaip yra ajgsčiau nurodyta. 

Amerikos Lietuviu Centralis 
Komitetas. 

P. S. — Siunčiant pinigus, 
reikia čekj ar money orderį ra- 

šyti ir siijsti vardu:- LI^HUA- 
N'IAN CENTRAL V/AR RE- 

LIEF COMMITTEE 
320 Fifth Ave., New York, N- Y. 

SENATORIŲ RINKIMŲ 
KAMPANIJA PRASIDĖJO. 
Washington, D. C.—Sį rude- 

11 j 3.^-josc valstijose bus renka- 

mi senatoriai j Su v. Valstijų se- 

natą. Dviejose valstijose mote- 

rįs yra kandidatais j tuos aukš- 
tus urėdus.—Montanos ir Xe- 
vados valstijose. 

Smarki priešrinkiminė kandi- 
datų kova jau (prasidėjo. 

"Lietuvos" skaitj :ojau! Ar 
pats jau pagelbejai mums 

prie įsteigimo dienraščio? 

Męs laukiame tavo žodžio. 

AR LIETUVIŲ INTELIGEN- 
TAI RUSIJOJ MAŽAI DAR- 

BUOJASI? 
A ir** r tik iečių lietuvių spaudoje 

ir šiaip j'ait kitokiais keliais buvo; 
pradėta kalbėti, ibuk ,!?tuviii in- 
teligentai Rusijoje maža. esą dar- 
buojasi savo brolių lietuvių nau- 

dai. Tokių užmetimų buvo pada- 
ręs net Dr. J. Šliupas, kuris išbu- 
vęs Rusijoj kėlėt.*} mėnesių, bc- 
rodos, turėjo geresnę proga už ki- 
tus su tuo klausimu susipažinti. 

Tačiaus toki tižunėtinėjim'ai yra 
visai nepamatuoti, kaip i apie tai 
aiškina inžinierius T. Naruševi- 
čius. iš Maskvos,'buvusis pačiam 
.verpete lietuvių darbaivitnasi Ru- 

sijoj. 
"Kas arti stovi" j o per visą laiką 

prie lietuvių visuomenes veikimo 
ir yra gerai su tuomi apsipažinęs, 

j negalėtų to pasakyti [apkaltinti 
inteligentiją neveiklume. Liet."] 
jau vien dėlto, kad lietuvių inteli- 
gentija išnešė ant savo sprando 
didžiausį darbą apsaugojimui nu- 

kentėjusių del karės brolių ir sc- 

serų gyvasčių, nors literaliai iš 
,niekur nebuvo gavę jokios paspir- 
ties" — tašo p. Naruševičius "Tė- 

vynėje." Jr toliaus jis taip tuos 

užmetinejimus atremia. 

Be pirmesnio pritirimo—atliko 
didelį darbą. 

Aprupinus maž-daug pakenčia- 
mai gyvenimo aplinkybes, lietu- 
vių inteligentija išsijuosusi dirbo 
apsvietos reikaluose ir, prisitai- 
kant prie naujų arplinkybių gy- 
venimo. sutvėrė visą eilę mokyklų, 
apšvietei} įstaigų, spausdino kny- 
gas ir savo lėšomis leklo kelis 
laikraščius, kad pirmiausiai už- 

ganėdinus dv'asinius lietuvių trem- 

tinių reikalus. Galima tik stebė- 

ties, kaip lietuviai neturint prity- 
rimo visuomeniškame veikime, 
nes jiems tas buvo draudžiama, 
sugebėjo tiek nuveikti per taip 
trii""pą laiką. Reikia atkreipti ati- 

di.ą į tai, kad viską reikėjo atlik- 
ti nepakenčiamose ir nenormalėse 
žmonių gyvenimo sąlygose, visai 
svetimoj vietoj. neturint, kaip 
augščiau minėta, iš šalies jokio? 
■pagelbos ir paspirties. 

■Bet klaidinga butų manyti, kad 
lietuviai nesirūpino ir informuoti 
Rusiją apie Lietuvą, jos praeitį 
ir troškimus. Tik č:a reikia atsi- 
minti, prie kokių aplinkybių pri- 
siėjo lietuviams verkti: visiems 
žinoma, koks buvo caro režimas 
ir kaip jis žiurėjo į mažųjų tau- 

tų klausimus. Buvo absoliučiai 
uždrausta rusų spaudai kelti ko- 
kius nors tautų klausimus. Iki 
pačiai revoliucijai buvo uždrausta 
minėti net iLietuvos vardas. Del 
iliustracijos, koikias kliūtis su in- 

formacijomis apie Lietuvą lietu- 
viai turėjo, aš (priminsiu čia tik 
vieną faktą iš pr'aeities. 

Įeina Rusu spaudon. 
Leonas Kurnauskas turėjc 

Maskvoje, Slavu Lygoj, paskaitą 
apie etnografinę Lenkiją ir su- 

teikė neteisingų žinių apie lietu 
vius Vilniaus gubernijoje. Buk 
kunigai-lkvomanai Vilniaus gu- 
bernijoje užsiimą lietuvinimu len- 

kų. Vorėc?ami atitaisyti neteisingas 
žinias apie lietuvius prieš rusu 

visuomenę, męs ilgą laiką barš- 
kinome j duris rusiškųjų redak- 
oijų, kad duotų vietą mus laiškui: 
galų gale. panaudoję žinomo rusu 

visuomenei geresniųjų rusų laik 
raščių sandarbinitiko musų tautie- 
čio J. Baltrušaičio vardą, mę? 
gavome leidimą atsiliepti tiktai 
viename rusų laikraštyje "Utrc 
Rossiji." 

R ;t, vardan teisybes, turiu pa- 
briežti, kad kur tik buvo galima 
[skverbti tas ar kitas žinias apie 
Lietuvą rusų presoje, tas b u ve 

atlikta. Padėkime, buvo, sutverta? 
naujas laikraštis Maskoje vardu 
"Narody i Oblasti" supažindini- 
mui rusų visuomenės su mažomi? 
Rusijoje tautomis. To laikrašČir 
tiktai keli numeriai teišėjo. Pir- 
miausiai ten tilpo keli lietuvių 
straipsni'ai: Petro Klimo (dabai 
nario Tautos Tarybos Vilniuje). 
V. Petrulio. Naginisko, Jurkunc 
ir kitų. VHsi jie prigulėjo prie 
veiklesniųjų (Maskvos augšiųijų 
mokyklų moksleiviams šelpti drau- 
gijos sąnarių; paskui jie prisidėjo 
f apart Klimo) prie sutvėrimo 
'Santaros." 

Literatų-poetų darbai. 
'Nepasakosiu kitų pafstangų, 

bet tik pabriešiu vieną svarbų 
darbą, atliktą Maskvoj, kuris bu-j 

k'i • pradėtas vykdinti, bet užsitrau- 
kė aeiu trukumui lėšų. Turint 
omenyje sunkumus su talpinimu 
straipsnių rusų spaudoje, l>uv .• su- 

plianuota i>lcisti atskirą knygą 
apie Lietuvą, po redakcija žinomo 
rusų rašytoje Maksimo (iorkio. 
Ton knygoti turėjo ineiti: t) 
trumpa Lietuvos istc.Ja, parašyta 
D-ro St. Matulaičio; 2) kulturi- 
niai-tautinis Lietuvos atgijimas 
parašyta D-ro K. (iriniaus; 3) 
apie lietuvių literatūrą (Jurgis 
Baltrušaitis); apie dailą (par. 
baronas St. Šilingas) ir 4) verti- 
mai geresnių veikalų visų mnsų 
žymesnių poetų ir rašytojų. Pas- 
kutinj darbą atliko žymesnieji ru 

s u poetai. Taip, Duonelaičio "Pa 
vasario I .inksmybes" vertė rust, 
poetas Y'iačeslav Ivanov'as: cha- 
rakteringas lietuviškas dainas ver- 

tė garsiausis dabar Rusų poetas- 
Balmontas; Vydūno i' kitų lie- 
tuviškų įxx'tų veikalus vertė Jur- 

!gis Baltrušaitis ir jaunas lietu vi v 

poetas Balys-Sruoga. 
Tikslas vertinių lietuviškos dai- 

lės veikalų buvo tas, kad kitatau-1 
čiams pirmaeiliu vertimų pavyz- 
džiais parodyti mūsų kalbos gra- 
žumu ir minties gilumą, nes kita- 
taučiai turėjo ir turi dar iki šiol 
netikras žinias apie musų kalbą 
ir kultūrišką plėtojimąsi; gi taip 
yra ačiu pasidarbavimui lictuviv 
tautos priešų, kurie dar ir dabai 
tvirtina pasauliui, buk lietuvia 
neturi išdirbtos savo kalbos. 

Visą medžią (vertimus i? 
lietuvių kalbos j rusų) pagamino 
Jurgis Baltrušaitis, Balys-Sruoga 
ir Stajc Naginskas. Visas darba- 
buvo atlikta's ir pradėta jau spaus- 
dinti, bet iskaščiai ant tiek padi- 
dėjo, kad iš savo grašių męs ne- 

bepajiegėm juos padengti: brangu 
mas popieriaus ir darbininkų, ačir 
karei, ir paskui revoliucijai, buve 
neišpasakytas. Padengimui dalie? 
iškasčių turėjome paskolinti 3,ooc 
rubliu iš Maskvos augštųjų mo 

kyklų moksleiviams šelpti Draugi 
jos leidimo komisijos fondo. 

Nežinau, kaip tas dalykas stov: 
dabar, bet. užstojus revoliucijai i 
iškilus \Rii/sijoje badui, vargia 
tas darbas buvo užbaigtas. 

Taigi, beveik metų darbas žlugc 
tik dėlto, kad lietuviai, ištremti i: 
savo krašto* ir nustoję viso, ką tu 

rėjo, neišgalėjo užbaigti jo. o kit 
jų broliai ir seseris, gyvendami ge- 
rose sąlygose, nesuteikė savo lai- 
kii reikalingos pagelbos; ir daup 
gerų pastangų gali žlugti; neiš- 
skiriant ir Lietuvos laisvės, jeigu 
visi broliškai nesiimsime už dar- 
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SIETINES ŽINIOS, 
Svečiai išvažiavo.—<Dr. Šliupai 

ir p. Račkauskas, atlaiku čieht 
eilę ipankalbų Chicagoje, šios 
savaitės pradžioje išvažiavo to- 
liaus, j kitas kolionijas. 

Vienos iš didžiausiu čikagįniv 
prakalbų 'buvo ant Bridgeporto. 
Mildos svetainėj, pereita pėtny- 
eią. Jose galėjo būti apie 6oc. 
žmonių. 

Beje šios prakalbos neapsiėj< 
bc incindento. To prakalbų 
tūlas Brijunas ir pora kitų "ra- 
dikalų" užsispyrę reikalavo 
"klausimų". Kuomet jiems pra- 
nešta, kad Dr. Šliupas atsakyi; 
ant jų klausimų privatiškai, o iu 
viešai, Brijunas išreiškė nepa- 
siganėdinimą ir .pradėjo karš- 
tus ginčus su vakaro vedėjais, 
ginčai kuone (privedė įprie peš- 
tynių ir faktiškai iš abiejų pu- 
sių "krito .keli smūgiai". 

iClricagos prakalbose surinkta' 
aukų ir liko nuo jžangos išvist Į 
apie $365.00. 

Visos prakalbos Chicagoje bn.i- 
vo rengiamos <po priežiūra Chi- 
cagos Lietuvių Draugijų Tary- 
bos. 

Kareivių linkėjimai. A. Glebai- 
tis ir F. Jakutis, buvusieji "Bi- 
rutiečiai", siunčia linkėjimus iš 
Prancūzijos draugams birutie- 
čiams ir kitiems savo pažįsta- 
miems. Judviejų ilgo-kas laiška? 
apie jų prityrimus Francuzijoje 
tilps sekančiam "Lietuvos'' nu- 

n,eryj. 

Kaip lietuvis pasitiko Vokietį 
Sekančiam "Lietuvos"' numery j 
tilps labai žingeidus įlaiškas Juo- 
zo A. Dargio, buvusio čikagie- 
čio, kuris nesenai buvo pagar- 
sintas sužeistu l'iancu/.ijoj. Jis 
aprašinėja savo dalyvavimą mū- 

šyje, kuriame jis buvo sužeistas 
ir apie tai, kaip jis .pirmu sykiu 
susitiko akis-akin su vokiečiais. 

"Profesoriaus" vargai. Tūlas 
Baltrūnas, kuria garsinasi savi 

ne ti'k "Salutaro 'Biterio" išdir- 
bėjfti', bet dar ir "profesorium" 
kuriuo jis, žinoma, nėra, perci 
tą sąvaity pakliuvo 'bėdon. 

IJis tapo patrauktai teismo at- 

sakomybėn už persistatinėjimą 
savęs "daktaru", nors ji> tok ii 
nėra ir už išpildymą D r. Juš 
kos recepto, išduoto tūlam l)r. 
Juškos pacientui, lenkui. 

Byla atsibuvo prieš teisėją 
Haas ir pritaikintieji teisėjai 
(jury) atrado šitą 'profesorių 
kaltu. Baiusmė turėjo buti nu- 

statyta kelioms dienoms vėliaus 
ir tuom tarpu neteko apie ją 
sužinoti. 

■Mūsų žmonėms turėtų Imti iš 
to perspėjimas, kad nesiduoti; 
savęs m|onyti visokiems šundak- 
tariams, kurie garsinasi falšyvais 
''profesoriii" vardais. 

Iksas. 

Streikas. Pranešama, kad di- 
delė dalis darbininku iš Ameri- 
can Bridge \York Co. išėjo strei- 
kan, reikalaudami didesnių algų. 
Čia yra daug lietuvių darbinin- 
kų. 

P-ai P. Šimaitis, S. Kvietkau- 
;kas, M. Lukuuskas ir M. Šilin- 
ika'j šiomis dienomis atsilank\> 
)as "Lietuvoj" skaitytojus C'lii- 
:agoje dienraščio reikalais, l'ra- 
'iome neatsisakyti jiems pagelbė- 
i savo patarimais ir parama. 

"Lietuvos" Redakcija. 

SKAI TYTOJAU ! Jeigu jau 
neišgali nei vieno šėro dien- 
raščiui paimti—męs tarnau- 
sim tau kaip tarnavome. 

Jeigu išgali—patarnauk ir 
murms visiems. Imk dien- 
raščio šėrą! 

Severos Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikata, j 

Prakaituojančios 
Kojos 

yra netik nemalonios užuosti, bet ir 
kenksmingos sveikatai. Prakaita- 
vimas padaro kojas skaudžiomis, 
vaikščiojimą k§blum ir kvapą daž- 
nai nepakenčiamu. Kam reikia tuo 
kęstis, jei čia pat po ranka yra pa- 
gelba? Nusipirk 

Severa's 
Foot Powder 

(Severos ProŠkos Kojoms) aptieko- 
je. Mazgok kojas kas vakaras karštu 
vandeniu, o rytmetyj subraukyk su 
milteliais plasnus, padus ir tarp- 
pirščius. ibarstyk po truputį į če- 
verykus ir kojinius (pančėkas). Tai 
yra geriausias dalykas nuo prakai- 
tavimo, skaudėjimo, tynimo ir pail- 
simo kojų. Jie užlaiko sausumą čo- 
verykų, kojinių ir koji,. Kaina 25 
ceritai, gaunami kiekvienoj aptiekoj. 

w. F. SEVFRA CO. 
p CEbARJRAPlpS.lOyVA 

TiUphttft* V«rd» 5434 

Dr. P. G. Wiegner 
PrllMt** va!«ndos: nuo • Iki 1211 ryt* 

Ir nuo 7 Iki 9 vakar* 

3325 S. Halsted St CUctp, IU. 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Niekuomet nebuvo toks didi* 
Laikas yra gauti s:;u tinkamą vie 
lis šoferiu rcikalavlma? kaip da 
bar. Męs duosime užsiėmimu 
kiek vienarr. pabaigusiam kur:.us 
misi) mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojamo individiritmiis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir 
praktika vM/.lnėjim" automobiliais 
visokiu rusių. Prityrę mašinistai 
pamoki9 tamistų ir suteiks tin 
kainus patarimus ir nurodymu* 
Musu mokyklai netrūksta geriau 
siu automobiliu ir kitu prietaisų. 
Užtikriname tamistal kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
karčiai kursai. Visas kursas 
$25.00. F'ederal Ass'n of Auto 
I?nglneers, 1214-16 Jaclfron 131d 
(Inc.) 

Ofiso Tel. Cansi 114 Nmį Tu. Caoii2ri 
*!'•: p® ii'1 Hia'.t f!|| durą 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

--Ir 

Chirurgas 
Gyvenimai: 

731 W. 18tb St., netoli Halited St. 
Ofisus: 

1900 S. Halsted St., kampai 19toi 

Amerikai Lietuvių Mokykla 
Mokinama-. angliškos ir 

koa kalbų, aritmetikos, kuygvedj 
stčB, stenografijos, typovvritinu 
pirkiybos teisių, Suv. Valst. istor. 
jos, nbeinos istorijos, ęeogrnfijo- 
polilikinėr. ekonomijos., pilictyalė* 
iailiarašystčs. 

Mokinimo valant"*: ęso 8 ryte 
iki o !>o piefų: vak. ~ «o 7:30 iki 
3:23 
!106 So. Halstol St., CklcaRO", UI. 

Pajieškau Simano Garmaus, ku- 
ris paoina iš Suvalkų gub., Senapilės 
pav., Pakuoniu parap., Tulsonų kai- 
mo. 

Apio metai kaip nuo jo negaunu 
laiškų; gyveno mieste Hartford, 
Conn.; So. Windsor ir Paquonick, 
C'onn. 

Kas apio jį žino arba jisai pats 
malonėkite atsišaukti adresu: 

M. Garmus, 
8853 llouston Ave., So Chicago, 111. 

Pajieškfiu savo sesers Sofijos į 
Zamolskaitės, po vyru Grubliauskienė 

Du metu atgal gyveno Laporte, I 
Ind. Turiu svarbų reikalų, otsišau-, 
kitS, ar kas žino jų, praneškite man 

ant' šio adreso: 
John Zamolski, 

9 E. \Valnut St., Stanford, Conu j 
Pajieškau Elzbietos Rajoraitės,! 

Iš Kauno gpb., Kupreiiškio parapijos,1 
Montvydii kaimo. Pirmiaus gyveno I 
Aurora, 111. Turiu svarbų reikalą, j 
Ji pati, ar kas apie ją žiw>, teiltis1 
atsišaukti sekančiu adresu: 

Jonas .Tanilionis, I 
9427 Langley Ave. Chieago, 111. i 

Pa j iešką u dviejų pusbrolių Kazi- 
miero ir Vincento Račkių, abu pa- 
eina iš Rudiškių kaimo, Oruždžių 
vai., Šiaulių pa v.. Kauno cub. Pir 
miaus gyveno Pittsburge, Pa. 

Jie patis, ar kas juos žino teiksis 
ntsišaukti šiuo adresu: 
kntonina Backyčia po vyru Tamu-1 
lienė, 

Box 155, Sunderland, Mass. 

ws.s. 
* WAR SAV1NGS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 
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Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

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

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

J js galite pradėti s J 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų rotorių®, bankierius, crba laikraštis ir daugelis a^en 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai yra r)iisiį PrudmnO! Tuouii SnčGtdyait 
gyvastis! Tuomi Laimės šią Karę! 

Šiame Menesyje Visi Bankai 
Išmoka procentą už pereitą pusmetį 

Užtai dabnr yra geriausias laikas perkelti savo pinigus į kitą 
parankesnę Banką, kad nesugadinti procentą už ateinantį pusmetį. 

Parankiausiai ir geriausias yra Lietuvių 
Universal State Benkas 

Jis yra lietuviams parankiausioje vietoje, atidarytas du va- 

karu sanvaitėje, jame gali susikalbėti lietuviškai ir jis moka 3 pro- 
centus už padėtus pinigus. O depozitą augimus liudyja šio Ban- 
ko gerumą ir saugumą. 

ŠTAI DEPOZITŲ AUGIMAS: 
Kovo 3, 1917 dienoje atidarymo {plaukė suma $1G,754.95, 
Liepos 1, 1917 Depozitai pasiekė sumiĮ. $21G,170.61, 
Liepos 1, 1918 Depozitai pasiekė sumą. $58G,823.1::. 
O visas Banko turtas šiandien yra 5903,973.0 1, 

Yra da tik 15 mėnesių nuo dienos atidarymo, o Bankas jau 
pasiekė arti milijono doleriu turto. Kitiems Bankams t'-niė 4 me- 
tus pasiekti milijoną doleriu, o Sis per 15 im'nctių tai pasiek*'-. 
Tas liudyja šio Banko gcri.ma ir saugumą ir todėl kvic'iame vi- 
sus lietuvius šiame mėnesyje perkelti savo pinigus iš kitų bank'4 
j Lietuvių 

UNIVERSAL STATE B 
3252 S, Halsted S!., kampas 33-čies 0H5GAG0 

===== VALDYBA: 
Joseph J. Elias, Prezid. Wm. M. Antorisen. Vicc Prcz. 
Anton 01szewski, Vicc Prez.. Frank J. Palt, Vicc Prez. 

John I. Bagdžiunas, Kasicrius. 
BANKO VALANDOS: 

l'tarninkais — nuo 9tos ryto iki 8:30 vnkr.ro. 
Subatoins — nuo 9tos ryto iki 12 vidurdienio ir nuo G:">0 

vakaro iki 8:30 vakaro. 
Kitomis visomis dienomis — nuo 91 os ryto iki ."> vakaro. 

DYKAI PATRUKUSIEMS 
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao 

Nereikalinga ViiQ Gyvenimą Nešiot Dcvcrii Truss 
SU ditosnu* pasiūlymai yra padnrytan per 

išradėju stebuklingos "vi»n dienrj ir nakt}" dirbančios metodus, kuri bus vartojama ati- 
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu- 
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų cpcracijų. 
TlTAr^T vrurtT.-T » 

"ii'' yra atsakančiai nueisi-.ta p^luSkai- 15 tokiam vartojimui, l'ad >nlaikiu« llrrni.i' 
crifice ir taii'fr; j>ri!:iiko vidurių dalia, k:ui 
pastarosios ne^sisvcrtt} j lauko pur.c. I'a- 
ilu&kaitčr1. yra rezcrvunm iiame rezervua- 
re yra ste' Otinas jauninantis m;>.traukiantis medikai a.-. Kaip greit šis medikalca c*ti kine 

Pirmiems 5000 ken- 
čiančių, kurie atsi- 
šauks pa* M r. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti- 
nas rkaitlius Plapao, 
be uimokesnio, l:o.d 
davus jiem proirą i;e- 
rai išmėgint juo*. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėitinirną Pla- 
pao nė dabar, nė vė- 
liaus. 

NEBEVARTOK 
TRUSS 

Tain, nebevartok j J. Ii eavo patiem patyri- 
mo jųs tinote, kad 
Truss vien tik yra ne- 
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie- 
nai. Ir tns paišina 
jusij sveikatą, nes jis 
prriškndija kraujui 
liuesai bėjfiat, kodėl 
tad jvjs turėtumėt j| dėvėt? Stai yra Re- 

—•ntimim 
pa Mm; a ten- 
,iMirmąx\rj 

s—^itma 
^manumta 

TOifCVlt Kt' \ 
PLAPAOPAD V 
rmYTOTKC ] 
BODY.WItKHHUn k3 
THIPLAMOCOK ■ 
mmintpuro * 
MOMfMHSHimL 

PlViOfiUrV 
moucNi/fa 
CPCMNd 

suiiMytas. j'.i pasi- 
leidža ir ibcins pro 
madą skylutf, kuri y- 
r:i paišinėtai su raide 
"C" ir y ra culmtaj 
V"- n;r.ir ot'i>9 sky- 
lute.-. Ur.d sudrutir.us 
piaiittiios mu«ku- 
1. i.' veikia -ant ui- 
ai. skylučių. 

"i y-.i t 'i itersis 
rLAPAO-PAD galas, 
t turi bu t prili- 
pintu.i po;- hiphone- 
nci taip pn- 
vniir.tJ lrnmo wnrk 
daiies' iSrokuojant, 
knd davus reikalingą 
i>t:prcnr> ir parami) 
ri.Al'AO.l ,\D. 
1S negi n k Tatai 
Mano Kastais 
Aš n"rt'u jums pri- 

ro !yt r "ta savo knl« 
ta!s, 1;:;J jiu R.-Ctc 
perraLt euvo patru- 

n Lt 11 jųs jjaine uyKBl išmėgint. 
VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI 

Pirmas: Pirrr.iausis ir svarbiausia siekis 
PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt prie nusilpnintu muskulų gydantj jtnisą taip 
vadinami) Plapao, kuris yra susimažinąs pa- vidale ir paimtas drauge su ingredientah medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulu* iki pa- 
prastoj jįj spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo. 

Antras: Pats būdamas padarytu limpan- 
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki- 
nime patrūkimo, ko Tru.'s neerali padaryt. 

_ 
Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- piega-s prieS ofirierius, kad PLAPAO-PADS 

išgydė jų patrukimus, tūli ii jų turėjo sun- 
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

Pastebėtina ypntyl>č PLAPAO-PAD pydy. 
no yra ta, kad sulyginamai i labai truia;>ą 
aiką aplaikomoa pasekmės. 

Tas yra todil, kad veikmS yra nepaliau- 
janti—naktj ir dieną kiaurai per 24 valnn- 
dns. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei, kuomet jųs atliekate dienos savo dar- 
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolč 
nematomai teikia juių vidurin muskulams 
naują iryvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa- 
vestą užduoti—užlaikymo vidurių eavo vie- 
toje, be pagclbos trusj, bei kitų jam panašių. 

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA 
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pud 

veikia, rali but lengvai iirokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekanti išdėstymą. 

PLAPAO-PAD yra padaryta i! stiprios. Iš- 
sitempiamos materijos "K", kuri* yra pritai- 
kytas prie kuno krutėjimų ir visiško smagu- 
mo jj dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plaaterie), kad 
apsaugojus pnduškaitę "B" nuo slankio' mo 
ir paiiitraukimo nuo tam tikros vietos. 

"A" yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo via tolyn 
bes Išlinkimo. 

1 Kuomet silpni muskulai at^auj buvo ctip- rūmą ir trraprr.mr— 
Ir. ncpr.tčmij"-.ai, sksuJt], pavojingi &ii- /eržiir.ai pranyks t".— 
Ir taa baisus slojuti-j i pra- nyksta— 
Ir jųa ntTausite savo cmajniraą, cyvura:;, energiją, otipiu;:ią— Ir jų* atradote ir jaučiate cer'.au vi«a?>n- siskai ir jurų draugai patėmija ju»ų pu^ure- |.mo pasirodymą- 
Tuomet jųs žinosite, Icr.fl jv.sų trūkis yra pergalėtas ir jųs iirdinrai dėkavoriie man už stiprų paraginimu priimt D .'-U A Ii šį ste- buklingą uidyką iimčuinimn. 

Rašyk šiandie, Reikalaudamas UZ 
Dyką Išmėginimo. Pnts ypatiskoi iiitnėtdr.k jo vertę. Nesląsk pinigų, ui Dykai Išmėginimą, Plapao nieko jums nekaštuoja, apart to. ji» jums rali pagražint sveikatą. kuri dau-ar vertesnė, no-u žibantis auksas. Triimk šį dykai "Išmėgi- nimą" šiądien ir jųs busite linksmi, kol tik gyvensite, pasinaudoję šia pr-ga. R-'Sykite atvirutę, arba i? pildyk i te ku.ioną šiandien ir grįžtančia krasa jųs aplaikysito išmėgini- mui dykai Flapao su pr'dėčku J!r. Stuart'o 48 puslapių knygutę n-iie patrūkimi}, talpi- nančiu informacijas apie budo, kurs buvo apdovanotas auksiniu knedaliumi Ryme ir su diplomu Crand Prix Paryžiuje, kuris bu s rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai- saus uipavimo. Jeigu jųs turite patruku«į draugą, pasakykite j-m a;)ie iį didelį pasiū- lymą. 

5,000 ska.'ytoių iraloa raut SĮ iJm-'pinim^ dykai. Atsiliepima s, yra žinoma, bus pi viršijantis. Kai netapt apviltu, rąžykite DABAR. 

SIUSK KUPONĄ, ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES, Inc. 

Block 2918 St. Louis, Mo. 
Dykai Išmėginimui Plnpao ir Mr. Stuarto Knyga apie Fatrukimus. 
Vardas 

Adresas 
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėgr. Plapao 

RHIEMBER THF DAYS 
SUNM~~3ŠI2££ 
noNM-^s 
TUESM- WHLATLESS 

THDRSM^^ 
VHTDAY ****** x lUi/ni wirsAiLEss 

mrn-z&jgšk 



•J—Truc Iranslalioti filcd iwth Mio postmiMter 
at ChicaKu, III.. <>ti J4th <lav ot Jtily. 
1918, rci]uired by »he acl of October 6. 
1*17. 

KO NUO VOKIETIJOS 
GALIMA BUTŲ TIKĖTIS. 

11-ii.-.u talkininkai butu sumušti 
ir jeigu dar ya tokių neišmanė- 
lių, kurie tiki j vokiečių "kiiil- 

turą", teisingumą ar milaširdy- 
stv. tai jiems gerai butų pagal- 
voti aipie tai, ką Vokietija pada- 
rė jau su sumuštais savo prie- 
šais: su Rumunija ir Rusija. 
Su jomis Vokietija jau padarė 
"taiką" ir tos taikos išlygas 
verta nepamiršti. 

Take Joncscu, buvusis Rai- 
munijos užrJ>e/.io reikalų tnini- 
steris, paduoda sekantį apie visa 
tai straipsnj: 

"M»s patyrėme vokiečių be- 

gėdystę. Taika, ku ią jie su 

mumis padarė, yra ne taika, bet 

vokiškas mus smaugimas. Ru- 

munijos nai\a (oil) yra vokiečių 
monopolis, o visos kitų šalių 
V> mlpanijos tapo konfiskuotos. 

Męs negalėsime nusipirkti nei 
Br^f'-no šiaudo iš k.ir kitur, bet 

tik iš \'okietijos. 
"Kol talkininkai nesulaužys 

ictežių, m v s esame vokiečių ver- 

gais. Musų karalius ir karalie- 
nė yra bejiegiai belaisviai. 

"Vienas tnusų delegatu laike 
taigos derybų skundėsi Dr-ui 

Kriege. vokiškam juristui, ant 
vokiečiu išlygų 'žiaurumo. Krie- 
gė atsakė, kad jeigu tik rumu- 

nai žinotu, kokios išlygos yra 
""""'tns Francuzijai ir Ang- 

lijai, net jie žinotų, ką 
tikrai sunkios išlygos reiškia. 

"Rumunija kenčia dabar bai- 
sia', bet j<\s likimas paaiškino 
Vokietijos supratimą apie tai- 

ką ir parodė, kiek galima užsi- 
tikėti vokiečių kalboms apie tai- 

ką "be atlygininrt ir aneksijų". 
Netrukus ateis laikas, kromet 

Vokietija gailėsis, kad ji taip 
aiškiai savo godumą apreiškė. 

"Kaipo Į pavyzd) vokiečių ap- 
siėjimo su savo sumuštais, (prie- 
šais, kurie priklauso nuo vokie- 
čių mielaširdystės, verta pažiū- 
rėti j iLietu vių-Brastos taikos 
išlygas"—sako toliaus buvusis 
Rumunijos ministeris. 

K. "Tos "Vokiškos taikos" pasek- 
J^i.čje Rusija nustojo Rusiškos 

Lenkijos provincijų—Lietuvos, 
Kuršo, Latvijos, Estonijos, l.'k- 
rajinos ir (dar nežinomos da- 

lies) Besarabijos. 
[jdomu, kad net buvusis Ru- 

munijos aižrubežio ministeris 
skaito Lietuvą ir kitas paminė- 
tas šalis "Rusiškos Lenkijos 
provincijomis", kas parodo, kaip 
lenkų politiška propaganda bu- 
vo ir dar ;ra įsigalėjusi]. 

Nuostoliai, kuriuos Rusija ga- 
o per šitą taiką, apskaitomi yra 

ant 26°/o visit Rusijos gyvento- 
jų, 27^ visų Rusijos ariamu 
Kernių, 37% visų Rusijos javų, 
26% visų Rusijos geležinkelių, 
33% v'slJ Rusijos išdirbamų 
produktų, 39% *iso;i Rusijos 
mechaniškų pajiegų, 75% \isos 

Rusijos anglių produkcijos ir 

73% visos geležinės rudos. Tiek 

Rusija nustojo per Lietuvių- 
1 »ras to j padarytą taiką su vo- 

kiečiais. 

Aipart to, atidalintos nuo Ru- 

sijos teritorijos—o jos yra tur- 

tingiausios Rusijos dalis,—sulyg 
tarties neneš atsakomybės už 

" Rusijos valstybines skolas, nei 
už jokias kitas sumas, ku/ias 
turės užmokėti Vokietijai, arba 

jos pagelbininkėms. 
Štai ko gali tikėtis tie, kurie 

pasitiki pergalėtojos-Vokieti jos 
teisingumu, arba mielaširdyste." 

"Lietuvos" skaitytojau! Ar 

pats jau pagelbėjai mums 

prie įsteigimo dienraščio? 
Męs laukiame tavo žodžio. 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Pr»»ld«-iU 7 valand* kaa vakaru. 

Subatoml ir nedilionl 2 M', po pletr*. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia priroknojami ir kares moke;tjs 
lai yra puikiaiisiavietn 
praleidimui liuosolaiko 

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

"duona' penėjome. 
Ar pats papenėsi dabar 

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

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

3315 Sa HalstJrt St., Cjfu»i«, |||. 
Tel. Boulcvard 7179 

L)R. O. C. Ii KINE 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 IrSo, HilifISt. 
(Gretimas ilrš Aptiakos). CHlCiBfl. 

TAIP, KAIP TANKOS. 
Tenai pagarsėję "tankus" visa- 

dos jstengia (persilaužti per prie- 
šų apsigynimo linijas. Taip-pat 
ir Trinerio Amerikoniškas Kar- 
taus Vyno Elixiras įstengia iš- 

valyti vidurius. Jisai be pasi- 
priešinimo (pereina per vidurius, 
prašalina visas pakenkiančias 
medžiagas, kurios padarė gimdan- 
čią ligą augitiyčią ir sugrąžina 
apetitą ir virškinimą. Tai yra 
ištikimiausia gyduolė užkietėji- 
mui, nevirškininuui, galvos skau- 
dėjimui, nerviškumui, abelnam 
silpnumui. Kaina $uo. Aiptie- 
kose. 

Yra (pastebėtina, kaip Trine- 
rio Linimentas nueina tiesiog j 
sėdynę skausmo atsitikimuose 
reumatizmo neuralgijos arba 
strėnų skaudėjimo. 

Jisai greitai pagelbsti atsitiki- 
muose išsisukimų, niksterėjimų, 
tinimu, skaudančių muskulu ir 

nusilpnėjiusiu kojų. 
Kaina 35c ir f>5c aptickose. 

Per krasą 45c ir 75c.—Joseph 
Triner Companv, Išdirbanti che- 
mikai, 1333—T343 So. Ashland 
Ave., Chicago, 111.—-Apgarsini- 
mas. 

SKAITYTOJAU! Jeigu jau 
neišgali nei vieno Šero dien- 
raščiui paimti męs tarnau- 

sim tau kaip tarnavome. 

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

PRANESIMAS 
LIBERTY BONDSII 
LOSNiNlNKANIS 
Pranešu visiems jog atida- 
riau Liberty Bondsų sky- 
rių, kuriame kiekvienas gali 
pirkti arba parduoti visų 
trijų laiilą Liberty Bondsus 
ir pasiskolinti ant jų pini- 
gų. Jeigu kam priseina par- 
duoti savo Liberty Bondsus 
afba ant jų pasiskolint., 
tai kreipkitės asmeniškai 
arba 'aišku sekančiu ant- 
rašu: 

John I. Bagdziunas 
2334 So. Oakley Ave., 

Kampas 23 Placc, Chicago. III. 
Privažiuoti galima 18-tos, 22-ros, 
Western Ave.. arba Blue Island 
Ave. {jatvekariais. Valandos 
kasdien nuo 8:30 ryte iki 8:30 
vakare. Seredcm's ir pėtnyčio- mis nuo 8:30 ryte iki 6 vakare. 
Nedėliomis nuo 9 ryte iki 12 
po pietų. 

Geras Apetitas 
^ ra pamatinis reikalavimas, ant 
kurio gera sveikata turi rem- 
tis. Kad užlaikius apetitą Ir 
kad sustiprinus visus virškini- 
mo aparatus, kad šie galėtų at- 
likti savo darbą atsakančiai, 
reikalingi kartas nuo karto 
vartoti florai žinomą vidur, ų 
vaista: 

Skilvinis Bitteris 
Severu'* Stomach Bltters, I 

sis yra žinomas po visą Ame- 
riką, kaipo geras vidurių vais- 
tas ir nlklntojas. Sis vaistas 
gelbsti apvalyme vidurių, pra- 
šalinant užkietėjimą ir nerviš- 
kumą. Vidurių karfičivime jis 
turi ypatingą vertę, nes jis su- 
ma/imi atakas, palluosuoja nuo 

skausmų ir prašalina traukinius 

Kaina: 75c ir $1.50 aptiekosc 
W. F. SEVER-A CO., 

Cedar Rapids, la. 

F.P. BRADCHULIS 
L A W Y E R 

Lietuvis Advakntas 

105 W. Monroe St. Cor. Clark 
Room 1207 

Telephone Central 220 

Cyv: 3112 Halsted St. arti 31 St. 
Phone Yarda 2390 Chicago, III. 

Tel. YARD3 1532 

Dr. J. KULI 
L'etuvta wyd>iojas Ir Chirurgą* 
8259 So. HalGtcd 8t, Chlcago, III. 

Gydo visokias JIkub moterių, valkų 
1 Ir vyrų. Gpeciall&kai gydo limpančias, 
Į niflisenčjuslas lr panlaptlsgaj vynj 
! tLe&a 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMASI 
Mę.į neesame bankerlai, bet męs gvarantuojame Tamstai bučG- 

dymą 60% ant Tainstoi pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams lr vaikinams padaromo ant orderio naujus siutus ir over- 
kotus nuo $:'.0.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus kuo 
$25.00 iki $60.00 ani orderio darytus siutuB ir orerkotus parduoda 
me po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 lr brangiaus. 
Valkų Biutai $2.1.0 iki $7.50: Skrynios lr valyzal. 

S. G O R D O N 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

;Jtoraa atdaras kasdieną ir vakarais iki 0 vai. Subatomls esti 
atdaras Iki 11 vai. vakiro. Nedėldieniais—iki !) vai. vakare. 

Užlaikymas maisto 

-y y 
TheWilson 

label 
protects 

your 

faJbĮc- 

fžlaikymas maisto visuo- 
met buvo kampiniu ak- 

meniu šios dideles įstaigos. 
Atsargus vengimas eikvo- 
• 

# # 

Jimo buvo jo vadovaujanti 
žvaigždė. 
Buvo tai prysakyje visokio 
judėjimo pagerinimui budų 
sutaisymui maisto geriausios 
kokybės del Amerikos žmo- 
nių. 
Tai yra vienintele priežastis 
delko Wilsono Ženklelis yra 
priimtas Amerikos moterų 
pilnoje jo vertėje. Jos žinc, 
kad jis užtikrina joms mai- 
stą, kuris suteiks sveikatą 
ir prisidės prie pačedumo. 

I-tione CattaS 539"! 

i J. G. KEZLAIS2&IS 
j (imtu ra Ii s 

I Konlraktorius ir Namu Sletejas 

f 2123 W. 2Jrd ST. ClliCAGJ 

TOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS * 

Vedu visokius bylus visuose teismuose 

Ofisai: 
69 \V. \Yasliington Street 

Rooib; 1008-1009, Tel. Central 2579 

3214 So. Halsted St., T;!. Yirdj 7271 
B CHICAOO, ILU * 

Prie išsinarinimo ir Įslpjovlr. 
Tuojau įtrink H-rc Richter'io 

miuumm 
Kuo 50 metų ir li-ii.v- 

niljų numylr'a n ■; ini !nul-. 
Tikras tiktai uu pažymčta marke 

"JKAKA" 
ir C.'c. buteliukui **' 

:pi.. 

F. Al). RlCIli^.. <x UI. 
74-30 Wd*lilnj(i<jii Strcci, ,Ni w Vuik. N. N 

Išrasti 
JAIGU norit*' žinoti, ką iš- 
rauti ir kuki KT.uliiiKii t;:ili 
Imti reikalingi, tai raayk 
reikalaudamas musu Lietu- 
viškoje kalboje knygutę p. 
v. "LIETUVIUKAS IŠRADĖ- 
JAS" kurią, kiekvienam •5- 
siunčiame "DYKAI" ^r į» 
Jums parodys ką tšRAPTl. 
K A11' (1 AUTI "PATi-.'NTį 
Ir KAIP .![ PARDUOTI. 
AMERICAN CUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine- 

250 B.oadw»y (LA) New York N.lr 

Dr. K. Draugelis 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Phane Drover 5 052 

C h cajjo 

l'rlaiknti hitkuMily, k!<'!us, Lnrizalicttis, ir kitus auk injns il'ijktis«, ir vįvis 
l:ita !i< įtr 1; k'ivia-, kaiĮi ilvafi'Jtns t.ii|i jr svietiška Taii^į yra <li<l<!; |>j- 
>iiin!tima- t;i:unaf«:u; ir rtk'ii <!ų. Ci:i Jiair.inč-iu lik kelįs: 

Colnmhin 
!!»■ c ia j iri ilvta ant 
Įmvcivlelio yia ni- 
Hausi jiicl rji ( o. 

lnin'iio' iidrlilii in- 
IruinriitiĮ. Tyri aiš- 

ki) ir švcl lialsrj 
ii piajina H) ir U 
nilinius rekordus. 

KAIHA $13.00 
Coliimbia flra- 
fuiiola. tokin, 
kaip ant pa- 
veikslo, yra an- 
tia pigiausia 
pnkOjr. Kaina 

$30.00 

N'iltiii n nsi m i 11 i. 
idant no rali fn ;i 
IciImj įi:ii i:iu nj v i. 
!n aiti-tu. k.n!.iiii:i 
ji«r tu* at il.mko ju 
si; (.•vveni'iio i«l «»j« 
Nusipirk 11 :v 
*an»l.i iš 'k nio Kili 
i»yiisti vimj irli-tl) 
balsus kuki; tik no- 

Kaina $45.00;,r, 10 ir 1. 
ukonhis. 

R,Vonių yra visokių i ai- 

riaušių lietuviškų, m? ij, 
lenki£kų< anj.li'lų ir t: i: 
Kaina po /jo. Kiekvifirmi 

pareikalavus pa'.iuniu 1. .a- 

liojju vi'ltui: 
!•, J! f. I.i.itiva Ievyne Mušt} ir ]>kiai Nemunėlis U-ka. 
K 2.1.18 I >a riti ii ink Marselietė ir Sukeikime kova. ( 

!•' 1 \h'J Kiną Kar.-as mm r\i1it/.iaus ir Siuntė mane motinSlf 
l.VSO Naujoji (iadynė. Mainus. 
3(iJ4 Kur Upelis T> ka. fiienapjutč. 
J6J5 Sutliev Lietuva. Miškas Ūžia. 

'%.!() Le'ijos Žiedas. Ant Šešupės Kranto. 

Nauji Rekordai 
K 370Ci Kishi Maniai pasakyfiu ir HernuiOJi nesvoliok: 
K i"')1) \'ilniai'v I'i.lk.i ir Tamsioji' Naktie, valsas. 
K .\7')6 Kur Vėjau Pučia ir ivu Carsingas \yra-v 
K 379(1 Jau kad aš Aupau ir Į14 Nrdėlėlę 

Norint j.iiii"us palU prisiųst iskalno, arLa n/r 1 "ti tavor:j prįjįnant, 

J. F. SUDRIK 
3343 So. Halsted Street .Chicago, 111. 

Koncertinu Išdirbyste 

Pcarl Que;n Koncortina 

Nemokek Pinigus Bereikaio 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. M'ašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
siu Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reiikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laikrodžius ir nuukališkus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų centų krasą-žen'klj gaus 
kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
I" 

4632 So. Ashland Ave. : : Chicago, iii. : : TelephoAe Drover 7309 

DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS Padara Gaiva, Raudoną Kraują, Stiprus Nuolatinius Nervus ir Tvirtą Vyriškumą Ir Moteriškumą. 
Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir nualsinto kuno ir proto, liūdnumo arba melancholijos, biauriu sapnų, štoko energijos, numažinto gyvin- gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, žudymo kuno, ncgruomulavimo viduriu, išplitimo po valgiui, skausmo pilve po valgiui, tulžinio, užketejimo 

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

givianančiu šiltam ir drėgnam klimatą, kuriam 
Maiarija viešpatauja. 

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

Musu Absoliutiška Gvarancija. 
A\es 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 mėnesei gycymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. 

Jeigu vartojant Nuga-Tone per d>idešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin- ti pasekmių, sugrąžikite lyktus pilės ir bonkutė, o mes betarpiškai sugrąžisnie Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti neviena centą, jeigu vaistai 
ne bus pasekmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negaletumc istengti davimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone padarys viską, ką čionais tvirtiname. 

Skaitykite ką tie žmones saka apte Nuga-Tone. 
NATIONAL LABORATORY. Chicago, UI. Elwood City. Pa. Gerbiamieji:— 

Gavau iusų laiAkjj ir Nuga-lonc piliutcs Ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas Justi vaistais. Meldžiu prisiųsti dvj lionkutės Nuc:i-Tone piliutiu. Al daviau kialcta piliutiu tuva proteliu del pabandymu ir jam labai patika. Aš steliuju vieną bonkutč dčl jio. Prisiunilu Siuskite vaistus ką greičiausti. 
Su pagarba, GASPAR BERSCK, Box 547. 

NATIONAL LABORATORY. Chicago, Ills. Shenandoah. Pa. Godotini Tamistai:— 
Aš esu labai užganėdintas nuo jusu Nuga-Tone. Esu labai sveikas po juiu vartojimo. 

JOE DOMBROWSKI, 3:i3 \V. Coal St. 

Nuga-Tone yra sudcti 
parankioje bonkuteje. Jie 
yra apvilkti su cukru; 
priimno skoni; ramg dd 
vartojimo; neatitrauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko- 
menduosite tuos vaistus 
visiems sava pretelems. 

Stelluklte vaistus ant tuo kuponą. 
NATIONAL LABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III. 
Gerbiamieji: Prisiunčiu $ ir meldžiu prisiųsti man 
bonkutė Nuga-Tonc. 
Vardas ir pavardė 

Gatvė ir No. ar R. F. D 

Miestas Valstija 



Per eiles metų męs 1 etuviai buvome skriaudžiami. 

Atėjo laikas, kada męs visi mintimis ir darbais 

oatys į petj turime stoti už musu Tėvynės gerovę, už 

LAISVĄ, NEPRIGULMINGĄ LIETUVĄ. 
Tiktai laikrašt s, kuriam apeina LIETUVOS liki- 

mas, gali mums nurodyti, kokiu budu męs geriausiai 
galime pasidarbuoti labui TĖVYNĖS LIETUVOS. 

Laikraštis "LIETUVA," kuris per 25 metus su 

pasišventimu gynė LIETUVOS reikalus KAS SA- 
VAITE, neužilgo taps DIENRAŠČIU ir darbuosis 
KASDIENĄ labui LIETUVOS. 

Kviečiame kiekvieną lietuvį ir lietuvę prisidėti 
prie šio naujo dienraščio. 

•LIETUVOS" SKAITYTOJAI! Kaip skruzdės 
po šapelį, taip męs po Šerą po kitą suneškime ir tu- 
resime laikraštį "LIETUVĄ" savo namuose KAS- 
DIENĄ. 

Norėdami platesnių žinių, rašykit TUOJAUS. 
Gausite knygutę apie dienraštį UŽDYKĄ. 

Adresuokit taip: 
"Lietuvos"' Dienraščio Komitetas 

814 W, 33rd St. Chicigo, III. 
\ 
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