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Vokiečiai su- 

mušti, pa- 
sitraukė 

Milijonas teutonų magina sulaikyti 
talk ninkus. 

Lietuva esą renkasi karalių 
—vokiečiai pyksta. 

Gandas, kad Turkija atskilo nuo 

Vokietijos. 

Sukilimai Latvijoj prieš Vokiečius. 

J—Trne tramlation iileĄ iwth ihe postmaater »» Cbicajo, JU.. 011 Ist «lay ot Augint, 
1911, •• re^uircd kjr tl»c act •£ Octobcr 6. 
1917. 

DIDELIS VOKIEČIŲ 
PASITRAUKIMAS. 

Paryžius, liepos 27 d.—-Sisįtlicn 
vokiečiai visu frontu, į šiaurius 
ntuo Marne upės, pradėjo trauk- 
tis atgal. Oficialis francuzų pra- 
arsimas, paduodamas šitą žinią, 
sako, kad frarKTuzų ir kit^ talki- 
ninku kariumenė smarkiai spau- 
džia vokiečių ariergardą, t. y. 
užpakalines sargybas ir jau pa- 
siekė linijos, einančios per se- 

v 
kančius miesteliu*: Bruyeres- 
Villeneuvc-Fere, Couronmt, Pas- 

sy Giigny, Cuisles, La Neuville 
ir- Chaumuzy. Talkininkai nu- 

ėjo apie »o angį. mylių pirmyn 
j šia/ur-ryčius nuo Chateau-Thi- 
erry. 

Šisai vokiečių pasitraukimas 
nuo upės Marne reiškia ne ką 
kitą, kaip tik tai, ka i vokiečiai 
prisipažįsta, jog tapo sumušti. 
Šisai antras mušis prie Marne 
(pirmas buvo 191.4 m.) bus pažy- 
mėtais istorijoj kaipo pradžia 
Vokietijos puolimo. 

Paryžius, liepos 28 d.—Fran- 

cu^. karės ofisas išleido šį va- 

karą sekantj oficiaflj pranešimą: 
"J šiaurius nuo upės Marne 

męs einame vis pirmyn arpielin- 
kėse' tfp?s Otircq. Nežiūrint be- 
sipriešinimo vokiečiu, kurie vi- 
sais budais mėgino sulaikyti mus 

niro perėjimo per upę, mums pa- 

vyko permesti priešakinius mmsu 

pulkus anapus upės. Męs inėjo- 
rm. į miestą Fere-en-Tendernois. 

[ šiaur-ryčius wuo Riz miško 
męs pasiekėm Chair.ovoisv. 

Iš <lešinės mūsų kariumenė 
užėmė Anthcnay ir Olizy ir pr:- 
3iartino prie kelio tarp Reimst 
ir Dormans. 

Ant Champagne fronto du vo- 

kiečiu mėginimai mus užpulti 
tapo atmušti." 

Paryžius, iiepos 2y d.—Sisjdie- 
ninis irancuzi} oficialis praneši- 
mas skamba sekančiai: 

'"Si diena" pasižymėjo labai 
smarkiais mūšiais išilgai visą 
Jrontą į šiaurius nuo Marne. 
Priešas, kurio -pasipriešinimas 
galingai padidėjo, kovojo 0/ 

kiekvieną pėdą žemės ir mėgino 
mus nustumti atgal skaitlingais 
.savo kontr-atakais. Mušu ka- 
riumenė atmušė visus jo smtt- 

gius ir padare naują pirmyneigą. 
Ant dešiniojo kranto upės 

Ourccj męs nuėjom j šiauriu? 
nuo Fere-en-Tardenois ir jsiga- 
vome j Sergy. Roncheres taip- 

■i ■ '„'ji 

gi pakliuvo į mus u rankas. De- 

šinėj pusėj mes perėjome Dor- 
mans-Reims kelią." 

Amerikonu armija smarkiai ii 

pasekmingai kovoja aut fronto 

į pietus nuo Soissons. 

t—Trtrr transMnrt ■ ffled Mrtlr thc postmaster 
at ChiraK", III., on Ist <lny of August, 
1918, as rrąuired l>y the act of Octrher 6 
1917. 

MILIJONAS VOKIEČIŲ 
MĖGINA SULAIKYTI 

TALKININKUS. 

Londonas, liepos 31 d. N'ors 
vokiečiai sutraukė arti milijono 
kareiviu j milžinišką mušj, kuris 

I siaučia lanke tarp Soissons ir 
Reims ir nors jie pasiutusiai ir 
be paliovos koti t r-at akuoja išilgai 
visą jlinkusią liniją nuo Soissons 
net iki Reims apielinkių, vienok 
net ir šitas didelis vokiečiu skait- 
lius nepadarė didelio įspūdžio ant 

talkininku. Teisybė vokiečiai nar- 

siais kontr-atakais numušė talki- 
ninkus truputį atgal poroj vietų, 
bet talkininkai įvairiose vietose 
laimėjo dar keletą labai svarbiu 
vietų. 

Vokiškas kron-princas, kuris yra 
vadu ši-tij visu armijų, turėjo su 

savim apie 500,000 karkunėnės 
tarp Rcimso ir Cb'ateau Thierry, 
kuomet jis pradėjo savo paskutinį 
otensyvą skersai Marne liepos 
15 d. Kadangi vėliau skaitlius jo 
kariumenės žymiri padidėjo, tai 
galima manyti, kad jis parsitrau- 
kė daug kariumenės nuo kitų vo- 

kiškų armijų. 
\"ors vokiečių kontr-atakai yra 

dideli ir labai smarkus, tai vienok 
Londone nėra manoma, kad vo- 

kieči'ai manytų laikytis dabartinėj 
savo linijoj. Londone manoma, 
kad vokietvs trauksis net iki upės 
Vesle. T>et Paryžiuje manoma ki- 
taip — kad jis sustos, kur dabar 
stovi ir toliaus nesitrauks, ne? 

kitaip jis butų neparsitraukęs net 

10 naujų divizijų k'aritimenės nuo 

anglų fronto, iš kron-<princo Rup- 
prechtv> armijos. 

Darydamas milžiniškus kontr- 
ataktvs it* vartodamas didelę dau- 

gybę kanuolių, vokietys, matyt 
mėgins kiek galėdamas sulaikyt' 
talkininkų pirmyneigą. Savo ke- 
'iu talkininkų pirmvneiga iki .šiole5 
jau beveik visai išvijo vokiečiur 
iš t> trikampio, kurį jie buvo 

Įkirtę tarp .Reimso ir Soissons. 

.1 l'rnr trannbtion fUnl i\vth tlir poslmastc 
ai ClinaMi'. III., "ii Isl 'lai' "t Augusi 
..ta. .r«|uirrU Ly tlic act of Octobrr O 
1917. 

VOKIEČIAI SIUNTA, KUO- 
MET LIETUVA PATI BUK 

SKYRĖSI KARALIŲ. 
Amsterdamas, liepos 24 (1. Gan- 
das apie tai, buk Vilius, kuni- 
gaikštis Urah, priėmė Julamą 
jam Lietuvos sosto vainiką, ]»ri- 

prie pasiutimo vokiškus 
, pan-gennauistus Įt, kiu vardu 
vadinama tuos, kurie nori sut- 
verti milžinišką valstybę vardu 
Mittel-Kuropa — Vidurinė Eu- 
ropa, — i kurią Įeitu ne tik vo- 

kiečiai, bet ir kitos mažesnės tau- 
tos, "'reikalingo.-" vokiečiu ga- 
lybės praplatinimui |. 

Berlino sferose manoma, kad 
tasai gimdas apie kunigaikštį 
l'rah ir Lietuvą ^ali kartais 
pasirodyti teisingas, nežiūrint 
ua'prastti oficialiu valdžios užgi- 
niuiu ir todėl tikrieji prūsokai 
yra aiškiai susirūpinę tuomi, kad 
Lietuvos Taryba Vilniuje, kuri, 
kaip abelnai ra manoma, yra 
prikimšta lojališkais vokiečių ba- 
•onais [ ia yra neteisybė, ues 

Lietuvos Taryboj nėra nei vieno 
vokiško barano|. ignoruodama 
kaizeri, velytų pietinės Vokieti- 
jos kunigaikštį ir neprigulmybę 
vieton pastoti dalimi Prūsijos. 

Vokiškų laikraščių svarstymai* 
apie ši reikalą yra žingeidus ir 
tuomi, kad jie paro.lo kaip toli 
nueina vokiečių ėdrumas, kuo- 
met jie k-lba apie "Kube/ių s;iu 

;umą." Laikraštis V o s s i s r li e 

c i t u n g, 'pavyzdžiui. uo\\ ni< »- 

a nieko j bovelną ir tiesiui r.tšo: 

Nėra esą kalbos apie Lietuvon 
neprigulmybę. 

"Vokietija ne tam užėmė Lie- 
tuvą ir parubežines provincijas, 
idant paliuosiuoti ten gyvenan- 
čius žn>ones, bet tam, idant sut- 
verti zoną (apskritį), kuris butų 
apsaugojimui f a t e r J a n d o nuo 

jo priešu. Parubežio tautu liki- 
mas — sako toliaus tas laikraš- 
tis — privalo buti pilnai tokis, 
kuris sutiktu su ateities Vokie- 
tijos iueteresais." 

O kitas laikraštis T u ^ 
1 i s c h e R u n d s c b a u rašo 
sekančiai: 

"Lietuvai neprivalo buti duo- 
ta neprigulmybė, bet ji privalo 
buti prijungta prie Prūsijos." 

Tiek tuo tarpu apie tuos tai 
symus Vokietijos rubežių "be 
aneksijų," ant ko 'Vokietijos 
kancleris yra pripratęs nusimoti. 
kaipo "ant mažesnių reikalų." 

Kunigaikštis ('rali, sakoma, 
tikrai norėtų ga/uti vietą ant 

naujo sosto. Jis yra \Vurtenber- 
go karai i jo.-, generolas ir yra 
galva L"rali kunigaikščių šeimy- 
nos, kuri nėra viešpataujanti 
šeimyna, bet yra surišta gimi- 
nystės ryšiais su l»av.arijos ka- 
rališka dinastija (šeimyna). Jis 
-a v o laiku buvo kandidatu ant 

Albanijos sosto. 

{domus vra jo pasirinkimas 
naujo sau vardo. Eina gandas, 
kad jeigu jis iliktų Lietuvos ka- 
ralium, tai jis 'prisiimtu sau var- 

dą Mindaugio Antroj'o. Mindau- 
gis Pįrmasai viešpatavo Lietu- 
voj tryliktame amžiuje. Jis pri- 
ėmė krikštą, idant ipasiliuosuoti 
nuo vokiškų kryžeivių užpuldi- 
nėjimo ir idant gauti sau vardą 
karaliaus. Kuomet ji* šito savo 

tikslo ipasiekė, jis vėl metė krikš- 
čionybę ir atsigrįžo atgal prieš 
Vokiečius, daugybę jų išmušė ir 
sudegino jų miestą Pernau. 

Siądieniniai vokiečiai, supran* 
tama, vargiai galėtų džiaugtis 
iš tokio vardo pasirinkimo, kuo- 
met tasai Lietuvos karaliaus var- 

das yra surištas su tokia tradi- 
cija. 

[Viršminėtas telegramas buvo 
prisiųstas kaipo speciali s straips 
nis Chicagos laikraščio D a i 1 ;• 
T r i b u n e korespondento Geo. 
Remvick iš Amsterdamo]. 

•i Tnu- trantlntlnn l'iltd vvitIi ilt<- postniusU ut (įmano, II'.. ">i 1 vc day o. Augusi 
IVlB, a.i ittjuiicd liy thc iii't of Or'ihir t 1IIM 

3AKO, TURKIJA PERTRAU 
KUSI RYŠIUS SU 

VOKIETIJA. 
Londonas, liepos 30 d.—Sulyc 

1 tiesioginio prauešimo iš Kon 
stantinopolio, ryšiai tarp Vokic 
t i jos ir Turkijos esą ta'po per- 
trauku. 

1 Tok j pranešimą prisiuntė Ex- 
'eliange Telegraph Co. Kopen- 
liageno korespondentas. 

Jau j»er keletą mėnesiu nesu- 
-ikimai tarp \ okietijos ir Tur- 
■cijos didėjo. 

l.iepos 15 d. buvo pranešta 
kad Turkijoj jaunamas dideli* 
mužsiganėdinimas dėlei Vokieti- 
jos atsisakymo pasiusti su.^tip- 
rinimus sulaikymui anglu ėji- 
no priekvn Mesopotamiioi. 

Bet svarbiausia priežastim ne- 

sutikimu buvo Vokietijos po/.i- 
cija liukii Tinki jos, kuomet 
Turkija susiginčijo su B'ivlgarija 
dėlei atiduotos Rumunijos teri- 
torijos Bulgarijai. 

Vakarykštės ižinios sakė, kad 
.lideli nesutikimai tarp Turkijos 
ir Bulgarijos gimdo ministerijos 
krizi Konstantinopolyj. Viena 
frakcija vadovauja Talaat Paslia, 
n kita—Enver Paslia, kuris yra 
remiamas Vokietijos. 

Tallat Iley įsudarė naują mi- 
nisteriją vasario 4 d. ir vasario 
_><> d. buvęs padarytas pasikėsi- 
nimas ant jo gyvasties, palei- 
džiant Į ji \ šuvilus]. 

\ ėliaus pranešta, kad priežas- 
tim pertraukimo ryšiu tarp Tur- 
kijos ir \'okietijos esą būvy ta 
kad \'okietija atėmė, nuo Turki- 
jos paskutini jos didelį mūšio 
laivą, priešai 'Turkijos valdžio? 
norą. 

Vienok šita žinia apie pertrau- 
kimą ryšių iki šiolei iš jokiu 
kitu neutrališkų šaltiniu nėra pa- 
tvirtinta. 

S—T ne translalion filnl iwlb th<- i>o-.imn>tcr 
it Ciningo, III., (in lst <lay of Au-m 
1918, as r<q»ire<J l>y thc act of October 6 
19.7. 

SULAIKO STREIKĄ 
KULKAS V AIDŽIAIS. 

Amsterdamas, liepos 31 d.— 
Naujas streikas iškilo miestely. 
Kalk. netoli Koelno, Prūsijoj, kaij 
apie tai praneša laikraštis E c h 1 

•J e 1 g e 

Idant numalšinti streiką vokie- 
čių valdžia pavartojo prieš strei- 
kieriils kulkasvaidžius, o streiko 
'yderiai tajx> suareštuoti. Policija 
vaikė žmones gatvėmis, 1>et tie vis 
atgal rink ••si j buri u s. 

(i—Tnie Iranslation filcd iwWi tlir poslma.tei 
at CliicaK". III., 011 's< <lay of Aii^tist, 
IU8. as rrquircd !>y Ihf art of Octcbcr : 
1017. 

VOKIŠKI EKSPERTAI 
GIRIA FOCH'Ą. 

Amsterdamas, liepos 2j d. 
Vokiški kariški ekspertai, nega- 
lėdami toliaus nuo žmonių pa- 
slėpti talkininku laimėjimų pri 
Maruos, dabar pradeda girti tal- 

kininkų vyriausio vado gen. Fo- 
cho gabumus. 

Laikraštis Y o s s i s ch c Z e i- 
t u n g, pavyzdžiui, atkartotinai 
vadina j j "gabiu vadu." 

Pulk. Ricliard Gaedke, kariš- 
kas kritikas laikraščio V o r- 

\v a e rt s, pripažįsta, kad gen. 
Focli mokėjo pasinaudoti iš pra- 
eities patyrimo ir gabiai pradė- 
jo varyti ataką iš vokiečių šono 

(tarp Aisne ir Marne). "Jam 
pasisekė"—rašo pili. Gaedke lab- 

jamsiai todėl, kad amerikonų pa- 

gelha pasirodė pasekminga." 
Toliaus jis rašo kaslink ame- 

rikonų suteiktos pagelbos sekan- 
čiai : 

"Rodosi, kad užtektinai laivų 
tapo pagaminta ir tam tikras jų 
apsaugojimas padarytas perveži- 
mui šimtų tūkstančių amerikonų 
ner didjurj. Jie (amerikonai) 
teitai sugebėjo persiimti karės 

mokslu, nes karė yra greitas ir 

nuodugnus mokytojas." 

« Žingeidu butų žinoti, ką vo 
kiečiu tauta, paprasti žmones 
mano apie šitą vokiečiu pralai 
mėjimą. Kad žinios apie nelai 
mę ties Marne juos pasiekė i. 
kad nusiminimas tarp žnionir 
yra patėmytinas, apie tai galii... 
spręsti nors ir iš straip-nio. ka- 

i rašo l'rusijos žemesnio bute 
tstovas Traub pan-germ,aniška- 

ne laikraštyje T a g 1 i s c. Ii e 
H u n d s eik a u. 

) Traub su pasiutimu užsipuola 
ant rėksniu, kurie, anot jo. "drį- 
sta abejoti apie teisingumą ofi- 
cialiu štabo pranešimų." Jis des- 
peratiškai kviečia prie "didesnė, 
drąsos" ir 'didesnė- kantrybės 
ir 'pagalios išsiplenipia sekančiai 

"Jeigu 'Der Alte Fritz' Į tai 
vadinama Frederieką Didįjį, vo- 
kiečių karalių, pasekmingai ve 

lusį Septynių Metu Karę | va ik 
ičiotu šiądien gatvėmis ir maty- 
ti nuleistas žmonių nosis, tai ji 
lasakytu: 'Atsiminkite Septyni1 
Metu Kary, kuomet viltis ta r. 
kiai buvo mums žuvusi. Kai 
urzgėti todėl, kad reikalai pri 
Marnos neina taip gerai, kaip t< 
tikėtasi? Po velnių, jus turė- 
tute sarmatytis patįs savęs!'" 

t"—Trup trauslalion filcil iwtli ilic p > ; :;a>t<. at ChicaKo, III., "ii t rl of \ tinus;. yl«, as u-ąiiired by tlio ari of O.ttber ( 1917. 

KAIP MELUOJA APIE 
AMERIKONUS. 

Amsterdamas, li op o s 25 d.— 
I Korespondentas vokiškos toli gra- 
fiškos \Yolffo agentūros, tele- 
grafuodamas nu<« mušin fronto, 
taip aprašinėja atsitikimus, kuo 
met amerikonai su franeuzais 
pradėjo vokiečiams kaili lupti: 

"Varydami toliaus savo atakus 
tarp aipiu Aisne ir Marne, fran- 
euzai pirmu sykiu pavartojo 
amerikonišką kanuolių pašai 
[suprask: Amerikos kariumeiK 
sulyginamai didesniam skaitli 1 

je, kaipo įpriedą prie savo Sene 
gališkos kariumenės |senegak 
yra kolionijinė franeuzų karii; 
menė iš Afrikos; senegalai yi. 
neapšviesti, labai 'žemai stoviu 

žmonės, bet narsus kareiviai]. 
''lankios minios juodiivkų i: 

amerikonu buvo trenktos prieš vo 

kiečių liniją. Jie užmokėjo už ta 

keliais šimtais tūkstančių už- 
muštų nigerių ir amerikonu. Nc 
kuriose vietose jie ėjo ataka 
ešiolikoj 'vilnių', viena vilnis p< 

kitos. Viena po kitai šitos v;: 

njs subyrėjo įprieš vokiskos arti 
lerijos ir kulkasvaidžių ugnį. 

"Trečią dieną amerikonų in 
fanterija (pėstininkai) pradėjo 
jjusilaikinėti. puldanvi ant žemės 
tuojaus, kaip tik vokiška artile- 
rija -pradėdavo darbą. Šaudymu 
besitęsiant, jie bėgdavo atga 
greitai, taip kad kariais jų ata- 

kas virsdavo bėgimiih" 
Vėliaus \Yolffo agentūra pa 

siuntė kitą telegramą, kuriam 
viršminėta žinia buvo pataisyt 
kaslink nuostolių mūšyje. Vie- 
ton "jie užmokėjo už tai kvliai- 
šimtais tūkstančių u/muštų n' 

geriu ir amerikonų." agentūra 
praneša, kad turėję buti "desčt 
kai tūkstančių užmmštų." 

8—Tntc translation filcd iwth the imstma". 
at Cliicago, III., on t M <tav "f Augusi 
1918, as rcąuii ū Ijy the act of 0< (c\jer 
1917. 

naujas vokiečių amba- 
SADARIUS MASKVOJ. 

Londonas, liepos _>5 <1. — i)i. 
Kari Helferich. buvusis \ ( kieti 
jos vice-kancleris, tapo paskirta: 
Vokietijos diplomatišku atstovi; 

Maslkvoje, kaip apie tai praneš. 
Reuterio telegramas iš Amster- 
damo. 

Kitas telegramas iš Ąmster 
damo (praneša, kad Dr. llelferic' 
•pasiims su savim, Maskvon 
batalijonu vokiškos kariumi-i 
saugojimui vokiškos amb.-^-.b 

»Maskvoje. 
(Tą^a anl --ro usl. 

■ftiSiSUiMarav-«un>. 

Dienraščio Reikaluose, i 

AJ? PADARYSIM? 

tRugpjucio i d. perėjo. -M a 

nėme iki tam laikui surinkti vi- 
sus 2,000 šėrų, reikalingų dien- 
raščio suorganizavimui. Likus, 
rugpjūčio mėnesį manėme su- 
naudoti sutvarkymui visų reika- 
lų, suorganizavimui dienraščio 
štabo ir t.t. Bet pasirodo, ka 
turėsime dar dikčiai tpasidartmo 
ti ir šį rugpjučio mėnesį, jeig 
norime, kad naujas d;enraštis ^ 

eitų nuo pradžios rugsėjo, t.i: 

kaip buvo žadėta. I 
Iki šiolei, vieton 2,0ou : i I 

raščio šėrų, yra paimta trk 

pūtį daugiau negu 1,00 -tu 

Vadinasi, dar trūksta you 
suviršum. 

Ar juos surinksim? Ar p.1 
darysim tai iki rugsėjo 1 d., n< 

ta diena yra nustatyta kontral 
te, kokį dienraščio komitetas yr 
padaręs su Universal State B;, 
ku, kur. visi sumokėti pinigai \ 

laikomi. 
Teisybė, pradėdami organizu 

ti dienraštį pat karščiausiu 
| saros laiku ir tokiu trumpu l r 
i <u, už ai vertėm sau tokj dide 
darbą, kokio joks (laikraštis iv 

šiolei nebuvo mėginęs tokios 
sąlygose padaryti. Męs tikėj- 
uos tai padaryti. Ir nors d 
aug trūksta, bet sykį pershv 

tę per kalno viršūnę, pasiekę du 
giaus negu įpusės reikalingų š 
rų, męs tikimės dabaigti ir tuc 
900 šėrų, kurių dar trūksta diei. 
raščio pradėjimui. 

Vyrai! Pusę. mūšio prakišo 
ne, nes nepadarėme visko 1 

ugpjučio 1 d., kaip tą stenge- 
is padaryti. Iš p;rmų, vadina- 

i, tranšėjų turime pasitraukti 
litras—iki rugsėjo 1 d.—ir čia 
urėsime laimėti, kad ir žemė 
>lyštų. 

-Męs žadame pakovoti su tuom 
onu generolu, kurio vardas yra 
psileidimas, nes ne kas kiiav 
iiip tik musų nekuriu gerų vy- 

li apsileidimas neleido mumb 
šrvk to musų mūšio laimėti nu- 

statytu laiku. 
Bet dabar, jau turėdami armi- 

ją iš tūkstančio suviršum nar ų 
lrąsiai žengsime iki galui. M 
labai ačiuojame visiems tiem 
vyrams—taipgi ir panelėms. ; p;. 

levelando panelėms,—'kurios i' 
Molei mums gelbėjo ir sykiu s. 

numis už dienraščio suorgani- 
zavimą kovojo. Męs tikimės, ir 
įrašome, kad jos ir jie ir toliaus 
.įarsiai su dienraščio armija pa- 
kovotų iki galui. 

* * 

"Birutė'' Ima 5 Šerus. 
"Birutės" draugija iš Keno- 

sha, \Yis., nutarė paimti 5 dien- 
raščio šėrus, o jos nariai paėi; 
dar 5 šėrus privatiškai nuo 

ęs, padarydami išviso jii nu : 

kreditui 10 šėrų. P-as A Kve- 
daras, žinomas vietinis veik y- 
tame reikale žymiai pasidarba. 

* * 

P-as Rafolas Zaura iš Cliica- 
.jos ir v"1 atitempė 4 šėrus si*. 
savaitę—ir sako, dar negalas. 

* * 

Clevelandieuai Dirba Išsijuosę. 
Iš Clevelando mums praneša- 

ma sekančiai: 
"Darome paskutinį "ko' k'.v 

mą." Pinigus išsiųsime 
,51 d. šio mėnesio; bus truput 
uvėlinta, :bet prisiusime dar api- 
00 doliarių, apart pirmiaus pri- 

siųstų. 
"Labai energiškai šėrų rinkime 

r kolektavime pasižymėjo p-K 
J. Baltnukoniutė—ii bus ben 

iena iš žymiausių tuzų. T;>- 
•nžymėtina ypač todėl, !:.d .• ">< 
l'nlfrukoniutė yra čia audusi 
din vi'jauna lietuvaitė. 

"i' -.- v \kloniai iu).' 1 

u/.sipclniji 1 tti/o vard< Ji ;m: 

paėmš 5 dienrašno šėrus ir da: 
surado apie 5 ar 7 kitus šėrus. 
Dirbsim iki gaiui. Tik jųs lt- 
nai ir patįs čikagiečiai ^asiaar 
buokit. Geriausios kloties 1" 

* * 

Priiadžjo Du, Gavo šeiis. 
P-as J. Gudaitis iš So. Man- 

chester, Conn., mums rašo: 
"Pradžioje buvau prisižadėjęs 

su savo ir $avo draugo šėru. 
Dabar laikau savo ^odj—ir dar 
su pridėoku: vietoje dviejų šėru 
siunčiu j>ums šešis/ ir tai tu- 

riu pasakyti, kad, 1 ••skyrus, ma- 

ne, visi kiti >ra ne S o manches- 
leriečiai ".:i li trtfordiečiai. \ i- 
-1 jie su dideliu noru prisidėjo 
po vieno šėro ir su dideliu ne- 

kantrumu laukia pasirodymo 
naujo dienraščio. 

Ui si ra šč po sekančios 
ypatos: 

T. Valkeviėus, 
A. Volungevičius, 
J. Gdidaitis, 
J. BJatnis, 
P. Milvidas ir 
A. Klimas. 

* « 

Daytonas Su Dviem Šimtais 

Atpyikejo. 
"šiuomi prisiunčiame du šmi- 

i doliariiį už 20 įčrų naujam 
merikos Lietuvių Dienraščiui, 
utume gal ir daugiau sugriebę, 
et kad čia apart mų.^ pradėjo 
arbuoti? dienraščiui da; p. 

vlockevičius, ir kaip girdime. 
:im taipgi gerai sekasi, tai iv 

jisai mažu prisius dienia Ič.u 
dar kita tiek. Vėliaus -prisiųfi- 
rne gal dar daugiau, nes dar y r:, 

daugiau pasižadėjusiu, tik uete- 
ko su jis pasimatyti.' 

Taip mums rašo pp. Povy.l ■ 

Dambrauskas, kuris pats vien; 

pasiėmė sau 10 šėrų u 

šimtinę, ir p. T. Skač'-^u.; 
kuriedu vyru taip 
darbavo. 

Surašas ėmusių š*r yra 
kantis: 

Povylas Dambrausi. 
Tarnas Skačkauska^ 
Pranė Dambrauski... 

Jonas Jucius 
Juzė Skačkauskien" 

Jieva Valiušiutė 
K. M. Valiulis 
Vincas Povylaitis 

Viso ... 

Iš šito surašo matyti, k.. T 
Daytone yra keletas gerų taut:.š- 
kų lietuviškų šeimynų. 

Kareivio Šeras. 
Iš Ne\v PhiladelpUia yauname 

dar vieną šėrą p. Lguo Jauulcvi- 
čiaus. Jan-ulevičius dabar yra 
Dėdės Samo kariūnu noj ir išsi- 

reiškė, kad jeiyu jam 'it ieitu 
mirti kovoje u/ žmonij j.s laisvę, 
tai savo šcių perveda >a\ be- 

serei Elzbietai janulcvįčiurci (is 
Nemeikšiunų sodžiau--, i'anevė- 
žio pavieto). 

* ♦ 

Newarkiečiai Pasiraivė. 
Ilgai nieko negirdėjom*. nuo 

nevvarkiečių, nors tenai teko ma- 

tyti vyrų kai anzuol.:. Lv:l pa-, 
galios ir jie pradčjn raivyui. 
Štai p. Petras V Luksis aisovė 
mums ėicią pustuzinį šėry ant 

ieno sykio. 
Paėmė po vieną dienraščio -:tė- 

rą sekantie vyrai: 
Vincas K. Puodr.uti ..s 

Petras A. Lukšis 
Povylas Pranckaitis 
Mikolas Truska 
Tonas I itkas 

Stasys Adomaitis. 
Apart sitv atskira: nrisiunt? 

<Uu ioMniuiK uz vieną serą ir 

p Vinr.-s Ai:ibro.revičiui<. 



P-as A. J. Bernotas iš Grand 
Kapids, Mieli., rašo, kad jis ne- 

nori b'tli "sliakeriu," todėl sku- 
bina su savo sėru, prisiųsdamas 
dešimtine. Jis sako, kad Grand 
Rapids nestokuoja gerų tėvynai- 
nių lietuviu ir todėl tikisi, kad 
prie galo ir jie griebsis už dar- 
bo, kuomet pamatys, kaip visa 
lietuviška armija iš kitų koliotii- 
jų darbuojasi. 

* ■* 

•Jonas M'kalauskas, iš \*ew 
Britain, Cc žiurėjo-žitirėjo j 
tą dienraščio paukšti, ir vis lau- 
kė, kada jis, pakėlęs sparnus, iš- 
lėks į musų Visuomenę. Nesu- 
laukdamas, rašo: 

"Matau, kad tasai jusų dien- 
raščio paukštis turbut dar ne 

visas plunksnas turi išsiauginęs, 
o be plunksnų joks paiukštis, ži- 
noma, lėkti negali. Todėl aš 
siunčiu plunksną ir noriu, kad pa- 
skirtu laiku jis pasirodytų, kai 

garnys pavasarvj. Siunčiu $10.00 
už vieną šėrą." 

* 

P-as K. Buitkus iš East St. 

Louis, 111., mano likti "tu/.u." 
Dienraščio šėrus iš čia paėmė: 
K. juuitkus, K. (Jadeika ir J. 
Langa'liS. 

* • * 

S. Bogušis iš Sanilt Ste. Ma- 

rie, Mich., paėmė dar vieną šė- 
rą—nekantrauja, kad dienraštis 
taip ilgai nepasirodo, tai sako, 
dar vienu šėru reik jj pastū- 
mėti. 

* * 

Tarp kitu šėrininkų, atvykusių 
šią savaitę į naujo dienraščio ar- 

miją, galima paminėti sekančius: 

J. Pajieda, Jersey City, NJ. i 

;V. Karvelis, Rockford, 111... i 

J. Rauktis, Worcester, Mass. i 

W. Buklers, Ruthland, Vt...T 
iP. Stenč, Humtulips, Wash. .2 

iP. Andrejunas, \fanchester., 1 

J. Puidokas. Lincoln, 
V. Radzvilas, Detroit, Mich. 1 

J. Tamulynas, Cambridge 1 

R. Karuža, Jersey City, N".J.. .1 

V. K. Račkauskas, Xe\v York 1 

Kundrotas, Wilkes-Barre, Pa. 1 

XYZ 1 

t Juozas Paunksnis, Chicago..! 
Juozas Mikalajūnas, Chicago 2 

Jonas Zaura, Chicago 1 

(Toliaus bus) 
* # 

KARĖS ŽINIOS. 
(T&aa nuo 1-mo pusi.) 

9—-Tr.ie translation filed iwth the pontmaster at Chicago, III., 011 Ist <lay of Auhiist. 
1918, aa requircd \>j the act of October 6 
917. 

EX-CARUKAS IR GI JAU 
t NEGYVAS. 

Amsterdamas, liepos 25 d. — 

lAleksis Romanovas, buvusis Ru- 

sijos sosto įpėdinis, mirė '"nur 
peršalimo" į kelias dienas po to, 

kaip jo tėvas ejc-caras, tapo nu- 

žudytas: Apie tai praneša teleg- 
ramas iš Maskvos Berlino laik- 
raščiui Lo k a 1 Anzeiger. 

Kitas telegramas iš Berlino 
praneša, kad iki liepos 19 d. 
bolševikai nušovė daug' js ne- 

gu 200 social-revoliucijonierių 
už dalyvavamą užmušime vokiš- 
ko ambasadoriaus Mirbacho ir 
už jų dalyvavimą kor .r-revoliiu- 
cijoj prieš bolševikus. Aipie tai 
pranešė Vokiškam atstovui Mas- 

kvoje pats Čicerin, bolševikiškas 
ižrubežio ministeris. / 

Tarp nušautų yra ir Ateksand- 
roviČ, viceprezidentas komiteto, 
kuris vedė 9uokalibį prieš vokišką 
ambasadorių von Mirbach. Apart 
to, dar 100 ypatų yra laikoma po 
areštu. 
• 

10—True translation filed with the postmastfr at C'hknffo, III., on lst day of Auguat, 
1918, at reouired by the act of Octobcr 6, 
1912. 

J.ATVIAI KĮLA PRIEŠ 
VOKIEČIUS. 

Petrogradas, birželio 15 d. — 

Pabėgėliai iš buvusių Rusijos 
provincijų, dabar užimtų, prane- 
ša, kad tarp žmonių užimtuose 
kraštuose auga vis didesnis vo- 

kiečių neapkentimas. 
Apielinkėse Pskovo vokiečiai 

pradėjo konfiskuoti nuo gyven- 
tojų maistą," kas privedė prie 
dviejų sukilimų prieš vokiečius. 

Laike paskutinių tokių sukiili- 
musų kas kaimiečiams papasa- 
kojo, kad Amerikos ir Japonijos 
kariumenė jiems pagelbės. Ži- 
noma, tokios 'pagelbos jie susi- 
laukti negalėjo ir jų sukilimas 
joisibaigč labai nelaimingai. 

Tūlas skaitlius kaimiečių tapo 
sušaudyta, o dvarų namai čielo- 
mis apielinkėmis tapo vokiečių 
su žeme sulyginti, kaipo "pa- 
mokinimas." .'Vpie tai ateina ži- 
nios j Petrogradą. 

Pskovo apielinkėse, sakoma, 
vokiečiai konfiskavo visą maistą, 
kurj tik jie galėjo išsivežti, iš- 

skyrus tik trupučio, kas buvo 

gyventojams palikta. 
Tarp Kvgos darbininku sako- 

ma esąs badas. Vokiečiai esą 
tankiai duodavo žmonėms ne- 

daugiaus vieno svaro duonos ant 

čielo mėnesio. 

IS AMERIKOS, 
II Trtip tran-iUtion filcrt with th* no«tmast?r 
at l'liicago, 111., on lst day oi Aufiut, 
IV18, 4j rrųmrru l»y tne aci of Octcbcr v 

191". 

TIKTAI SPAUSTUVĖS GALI 
SIŲSTI KNYGAS 

BELAISVIAMS. 
Washington, D. C. Laikraš- 

čius ir knygas galima siusti 
amerikoniškiems kareiviams, pa- 
tekusiems į vokiečių nelaisvę. 
Bet tai galima padaryti tikta' 
užsakius tokias knygas ar laik- 
raščius tiesiog iš spaustuvės, ir 
kad spaustuvė -pati mio savęs jas 
išsiųstu, naujas. 

Tokj padavadijimn išleido 
Amerikos karės departamentas. 
O priežastis tam yra tokia, kad 
siunčiant senas knygas, arba 
laikraščius iš privatiškų ranku 
yra la«bai lengva tokiu bud u šni- 
pams persiųsti Vokietijon slap- 
tas žinias iš Amerikos. Ameri- 
kos cenzoriams labai sunku to- 

kias senas knygas ir laikraščius 

egzaminuoti. 
Amerikos kareiviams, esan- 

tiems Francuzijoj, galima siųsti 
ir naudotas knygas bei laikraš- 
čius. Padavadijimas lytisi tik 

kareivių, patekusių (Vokietijos 
nelaisvėn. i 

NULEISTA 15 NAUJŲ 
LAIVŲ. 

Washington, D. C. Pereitą 
savaitę padirbta 10 nauju plieni- 
niu laivų, kurių abelnas išna- 

! sumas siekia 53,250 tonų. Apart 
j to nuleista vandenin 5 mediniai 
laivai 19,200 tonų išnašumo. Ta- 

Ime skaitliuje Didžiųjų ežerų lai- 

vų dirbtuvės nuleido 4 laivus, 
Pacifiko pakraščio dirbtuvės 3. 
o Bethlehem Shrpiping Corpora- 
tion 1 didelį tavorinj laivą. 

Iki šiolei laivų statymo tary- 
ba padirbo išviso arti 250 naujų 
laivų, kurių abelnas išnašunias 
siekia pusantro milijono tonų. 

12—True tramlation filed witli thf nostmastcr 
at Chicago, II!.. on lst day of August. 
1918, as required by the act of Octftber 6. 
1917. 

REIKALAUS DAUG 
DARBININKŲ. 

Chicago, III.—Laike ateinančių 
12 mėnesių, sulyg manymo John 
I>. Densmore, kuris yra vyriau- 
siu Valdiško Darbo Biuro di- 

rektorium, valdžiai reikės nuo 

trijų iki keturių milijonų darbi- 

ninkų, apart tų, kurie dabar dir- 
ba prie kariškų <farbų. Jie bus 

paimti iš tų dirbtuvių, kurios 
nedirba kariškiems tikslams ir 

pastatyti i dirbtuves, dirbančias 
karės tikslams. 

Valdžia W<ashingtone pareika- 
lavo nuo visų dirbtuvių, dirban- 

čių kariškus, darbus, žinios apie 
tai, kiek neišlavintų darbininkų 
jos reikalauja <'abar ir kiek ga- 
lės reikalauti ateityj. Šiuo lai- 

ku yra-apie 70,000 dirbtuvių, dir- 
bančiu kares reikalams. 

Nmo rugpjūčio I d. kiekvie- 
nam darbdaviui, ipas kurį dirba 

daugiaus negu ioo darbininkų. | 
yra maginta samdyti dagininkus 
kitaip negu per Suvienytų Val- 

stijų valdišką Darbo Biurą. Bet 
ta ioo skaitlinė palyti tik vyrus. 

Nuo rugpjucio x d. valdžia 
per tam tikras tarybas (pareika- 
laus nuo dirbtuvių. \..irios nedir- 
'ba kariškų darbų, kad jos tuo- 

jaus pristatytų tūlą skaitlių ne- 

išlavintų darbininkų lirbtuvėms. 
kurios dirba kariškiems tikslams. 
Vienoj tik Illinois valstijoj, sa- 

koma, bus -pareikalauta apie io,- 
ooo tokių darbininkų. 

APSIEIK GRAŽIAI STJ 
SAVO ARKLIU. 

Chicago, 111. Hugo Sclnvartz 
ir Albe r t Johnson žiauriai apsi- 
ėjo su savo arkliu, mušdami jj. Į 

t,mrrsfrt.-i***m « w.- rrt. r. frrrrrr» ■ »,<WAW1WWr^»t9fi.: :Į?^. ,-^V"- < f>>X Ž. '.v/-tfftSfctfft.ij#?!-;.'•%JįSįŠS^i3fi^,r 

AMERIKOS KARIŠKAS LI C0NBUT1S. 
'Amerikos Raudonas Kryžius turi Įtaisęs karišku ligoniu, čiii Anglijoj, kad sužeistu ka- 

reiviu nereikėtų vežti net Amerikon. Jie yra labai gerai Įren gti. kas matyt iš paveiklelio. 

Tą ipamatė Mrs. Lottie Hali iri 
davė apie tai žinią policijai.! 
Sclnvartz ir Johnson tapo pa- 
kviesti prieš teisėją Hayes, ka.l 

paaiškintų, ar todėl jie taip žiau- 

riai apsieina su gyvuliai, kad ta- 

sai -pasiskųsti negali. Abudu ga- 
vo po $25.00 bausmė* ir kaštus 

turėjo užsimokėti. 

TAUTINĖ APSAUGA MOTE- 
RIMS IK VAIKAMS. 

Vyrams išeinant, atlikti savo 

pareigas kariumenėje, jųjų šei- 

mynos neretai susiduria su labai 
dkleli'ais keblumais, žinoma, val- 
džia nemano šaukti j k; riumenc 

tokių vyrų, kuriems reikia savo 

šeimynas aprūpinti; tačiaus ap- 
linkybės nevisada taip švelniai su- 

sidavadino ir tokiu biulu pasilaiko 
kąd namieje gali atsirasti vargas. 

Beveik kiekviena jauna moteri 
pati susiduria su tuomi, kad ja 1 

reikia aprūpinti save ir gal vien; 
arba du kūdikiu. Tokios motcrįt 
privalo turėti visa ko savo stira 

minimui ir tokią paramą, kok 
tik galima jai suteikti. Todėl nau- 

jasai federalis įstatymas, p'agf'' 
kuir kareivis siunčia dali savo 

algos šeimynai, taipgi skiria to 

kiai šeimynai pridėtinę paramą — 

pašalpą, kas, beabejonės, suteik 
tokioms šeimynoms dideli paleng- 
vinimą. 

Kada vyras neuždirba gana al- 
gas pragyvenimui, tada ir motin'* 
priversta palikti jaunus kūdikiu 
ir eiti i '(Parbą, kad prigelbėju- 

[šeimyną išmaitinti. Tokiame at- 

vejyje nukenčia vaikučiai. K a c' 

užbėgti tokiems atsitikimams u 

alkiu. Suvienytų Valstijų Darbr 
Departmento \ aikų niūras ragins 
kad vyrams su šeimynoms bu t 
mokama užtektinai algos jų šti 

mynų užlaikymui. 

Jeigu tėvas teuždirba tnažiar 
negu $550 Į metus, tai kudikia' 

tokių šeimynų išmiršta du kart 

tiek, negu pas šeimynas, kur tė 
vai uždirba $1.050 arba daugiai 
Yra tai užtektina priežastis pakf 
limui alg^.'.i tiems vyrams, kurie 
yra tėvas, nors iki $1,000. 

i 

13 OAFBC LAUKO 
ft Duluth, Minn. Daugiais 

negu 500 darbininkų ant Alio- 
ne/, dokų, priklausančių (irea. 
N'orthern geležinkeliui, išėjo an 
streiko j pustrečios valandos po 
to, kaip jie padavė reikalavimsj 
padidinti jiems algas. 

IS VISOS. 
13—True translation filed with llic postinaste r 
at (.liicago, III., on Ist day of Augusi, 1918, as reųuired by the act of October o 
1917. 

J| Rumunijos valdžia rengia 
sumanymą naujo įstatymo, kuris 
duotų Rumunijos žydams lygias 
politiškas teises su kitais gyven- 
tojais. Sumanymas ipadavadijo, 
kad piilnas politiškas teises turė- 
tų gauti visi žydai, dalyvavusie 
karėje; tie, kurie yra gimę Ru- 
munijoj iš Rumunijos gimusiu 
tėvų ir tie, kurie 1916 metuose, 
t. y. laike karės, buvo kokioj 
nors profesijoj nemažiau '/o me- 

tų. 

— 

Vokiečių socialistų organa- 
V o r \v a e r t a s praneša, buk 
\ okietija vra padariusi nai ją 
taikos pasiulimą, šiuo sykiu per 
Ispaniją. 

\'okiškos išlygos buk yra se 

kančios: 

1. — Vokietija nenori u/grie- 
bimų arba piniginių ai liginimų 
Vakaruu.e, t. y. nv,o Prancūzijoj ] 
Anglijos. 

2. Taikos sutartys, padary- 
tos su Rusija ir Rumunija negali 
buti svarstomos, t. y. jos pri- 
valo pasilikti taip, kaip padary- 
tos. 

3. — Saviapsisprendinio tautų 
princi]>as nebuvo ^varstomas. bei 
jis gali Imti išri-ta.- taikos kon- 
ferencijoj, kur Belgijos ilikimas 
:arpgi bus išrištas. 

4. — Balkanų klausimas pri- 
valo 'buti išrištas prie laikos kon- 
ferencijos stalo. 

5. — Jūrių laisvė, nuginklavi- 
mas Gibraltaro ,ir Suezo kanalo 
•r Vokietija turi teisę Įsitaisyti 
sau anglių stokis. 

6. •— Koiionijų klausimas pri- 
valo b u t i išrištas ant s t a t u s 

i| u o pamato, t. y. visos vokiš- 
kos kolionijos privalo buti su- 

grąžintos Vokietijai. 
Minėtas socialistų organas 

■įkaito šitas išlygas visai "žmo- 
niškomis," — kas iparoilo, kati 
tasai vokiškų socialistų organas 
jau visai su kunu ir dūšia atsi- 
davė kaizerizmui. 

jį Laike 24 valandų, liepos 27 
!., Petrograde, anot oficialiu bol- 
ševikų pranešimo, dar 111 y pa U 

usirgo aziatišku cholera, o 33 
"emonts yra nužiūrėti, kad susir- 
go ta pačia liga. 

j| Kaizeris atsisakė priimti att- 

iiencijoj graf;j Luxburgą, buvusi 
Vokietijos ministerj Argentinoj, 
kuris tapo sugautas siuntinėjant 
šnipiškus telegramus iš Bmenos 
\ires 'per švedų ambasadą, (ira- 

fas Luxburg, kaip atsimename, 
buvo autorium tclegramo, kuria- 
me jis fnit'arė submarinams "1111- 

skandyti, kad ir ženklo neliktų' 
Argentinos laivus. 

j Vokiečiai siunta, kad jie ne- 

žali išgauti kariškų paslapčių iš 

Amerikonų, paimtų nelaisvėn. 
Amerikoniški kareiviai, pakliuvu- 
sie nelaisvėn ir užklausti' vokiš- 

kų aficierų apie kariškas paslap- 
tis Amerikos armijos, atsakinė- 

ja: "Apie tai pasiklauskit Per- 

shingo," arba "Telegrafuokit 
Wilsonui." 

|Į Telegramas iš Hamburgo, j 
gautas Ilašelyj, Šveicarijoj, pra- 

neša sekančiai: 

"Daugiaus negu 20 didelių 
submarinų dabar veikia Ameri- 
kos pakraščiuose. Skaitlius sub- 

marinų Atlantiko vandenyne pa- 

didėjo ant 30'/! laike paskutinių 
septynių mėnesių. 

Sitns prar.ešinras nesutinka si 

pranešimu Šveicarijos inžinic-1 

riaus, sugrįžusi'- iš svarbiausios 
vokiečių stoties Kiel ir pranešu- 
sio, kad tas uostas yra pilnas 
sugedusiu submarinų ir kad yra 
sunku gauti suibmarinanis jgu- 
tlą. šitos žinios teisingumo ne- 

u/ginta iš vokiečių pusės. 

|Į šeši talkininkų orlaiviai 
bombardavo turkų sostinę Kon- 
stantinopolį pereitą savaitę, kaip 
apie tai skelbia turkų oficiali- 
pranešimas. Penkios ypatus ta- 

po užmuštos. 

ĮJ Vokiški laikraščiai skelbia 
telegramą iš Maskvos, kuriame 
sakoma, kad buvusi carienė pra- 
šė Lenino valdžios, idant leistų 
jai pastoti į vienuolyną Švedijoj 
i; pasiimti sai savim savo dukte- 
ris. Telegramas sako, kad bol- 
ševikų valdžia atsisakė toki lei- 
dinį;,! duoti. 

Įj Paryžiaus laikraštis Te m ps 
praneša, buk \lexandras Keren- 
skis. buvusis Rusijos 'premieras, 
labar esantis Paryžiuje, neva- 

žiuosiąs Į Ameriką, nors pir- 
miaus jis prie to rengėsi. 

JUOKELIAI. 
Mieste Columbus, Ohio, išei- 

na (laikraštis The City 11 u 1- 
1 et i n. Jo redaktorius A. K. 
Clark pasakoja apie sekantį at- 

sitikimą su savo draugu, kuris 
rinko aukas Raudonam Kryžiui. 

Draugas pasibeldė Į vienas du- 
ris ir išgirdo balsą iš vidaus: 
"Come in !*' 

Jis mėgino ineiti ir paskui su- 

šuko : 

— Kad užrakvta... 
— Come in! — vėl atkartojo 

balsas iš vidaus. 
— Sakau, kad uždaryta, kaip 

aš ineisiu? 
— Come in! 
— Užrakyta—sakau gi... 
Cia atsidarė langas iš kito na- 

mo ir moteriškė, iškišus galvą 
per langą, tarė: 

— Tuose namuose nėra nieko 
namie. Pamišta kalbiesi su pa- 
pūga... 

MATAI, KAIP ATKIRTO. 
Apie gen. Pershingą, vyriaus 

Amerikos armijos vadą Prancū- 
zijoj, pasakoja toki anekdotą: 

Paryžiuje automobilius važioj; 
tnoteris-šoferiai. (ien. Persiim- 
tas įlygiai ant trijų po piet tu- 
pėjo k n r ten važiuoti ir davė pri 
sakymą, kad automobilius i<> tuo 
laiku lauktų. Gen. Pershinga> 
yra labai punktuališkas ir bai- 
siai nemyli, jeigu kas nėra ant 
laiko, iki minutos, padaryta. 

Atėjo lygiai trečia valanda, jis 
išėjo, o automobiliaus nėra. Tik 
po trijų minučių užvažiavo mo- 

teris-šoferas su automobilium. 
— Jus susivėlinote, Miss—ta- 

rė gen. Persliing francu/.aitei— 
aš jus .laukiau tris miliutas... 

— C), tai nieko p. Generole!— 
kaip žaibas greitai atkirto fran- 
euzaitė—męs laukėme čia jus 
:ielus tris metus... 

(Suprask franeuzai tris metus 
laukė, kol gen. Persbingas su 

amerikonų armija atvyko karėn 
j Prancūziją). 

'"ii- iranslation filed iwth thc postmastcr a'» Cliicage. III nn k» r * 91\ a- K(|inri'(| |)y ,|1(. act „f octeber 6|,.,r 
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kas Girdėti Lietuvoj. 
Netikėtai pateko j rankas 

pluokštelis laikraščių iš Lietu- 
vos: "Lietuvos Aidas.*' "Tėvy- 
nės Sargas" ir "Darbo Balsas." 

Nors jau apyseni, pereito mė- 
nesio, bet visgi godžiaius skai- 
tėsi, neg vėliausi pranešimai iš 
karės lauko arba ministerių kal- 
bos. 

Paėmys Į rankas, maniau <laug 
rasiu ašarų, vargo, ligų. Bet 
to visko neradau. Palengvėjo 
ant širdies, rodos slogutis nu- 

sirito nuo krūtinė-. 

Lietuvos laikraščiai. 

"Lietuvos Aidas" jau antras 
metas išt'iua 3 kartus j savaitę 
su mėnesiniu priedu "Liuosa Va- 
landa." Panašus senovės "Vil- 
čiai." Redaktorius ir leidėjas p. 
A. Smetona. 

"Darbo Halsas" antras metas, 
kas savaitę išeina, panašus se- 

novės "įSkardui" ir "Žarijai." 
Duoda žarijų kunigams, kad jie 
'nenorį neprigulmybės Lietuvai 
ir norį su ponais įvesti baudžia- 
vą." Sumaningesnės taktikos ne- 

sugebėj išgalvoti kaip tik: Žydas 
muša-žydas rėkia. 

"Darbo Balso'' leidėju yra ip. 
St. Kairys. 

"Tėvynės Sargas" panašus į 
senovės "Tėvynės Sargą" arba 
i "Šaltinį," tik be paveikslų, re- 

daktarius ir leidėjas p. A. Stul- 
^inskas. "Tėvynės Sargas" eina 
Ja tik pirmi metai kas savaitę. 
Visi trys išeina Vilniuje. Nori- 
ma dar leisti dienraštis V ilniuje 
su savaitiniu "L'kio" priedu, vo- 

kiečių valdžia jau davė leidimą, 
jei tik gaus iš Revelio <popieros, 
ba iš Vokietijos nebus galima 
gauti. 

Kaune gi apart valdiškos "Da- 
barties" išeina, "Vienybė" ir 
"Ateitis." (ial ir daugiaus yra 
laikraščių, bet nesužinojau Ilg- 
šio!. 

Mokyklos. 
Saules, Žiburiu" ir "Ryto' 

apšvietos draugijos netiktai gy- 
vuoja, bet klės'.- Mokyklų kaip 
grybų. Xčr gal bar kaimo be 
mokyklos, o d .'d niuose yra net 

po dvi. \ akariruai kursai del 
suaugusių 'prie kiekvieno baž- 
nytkiemio. Kiekvienam mieste- 
lyje yra progimnazijos arba gim- 
nazijos. 

Sintautitos. Suval. gub.. rik 
bažnytkiemis, turi 2 mokykJi ir 
dar nori Įsisteigti gimnaziją, nors 
nuo Naumiesčio tik 8 varstai 
atstu. Pradinėse mokyklose vis- 
kas išguldoma lietuviškai, tik 
dvi pamokos j savaitę yra vokiš- 
kos kalbos 2 ir 3-čią metą. Gim- 
įaziiose i" viskas išguldoma lie- 
tuviškai. bet vokiečių kilba yra 
priverstina. Rusų, grekų ir fran- 
euzų kalbos nepri verstina. 

Dabar stropiai rūpinamasi bū- 
tinai šį rudeni atidaryti Vilniuje 
Universitetą senojo Universi- 
teto mūruose. Brof. A. \'akle 
maras tais reikalais išvažiavc 
Berlynan. Visų pirmą bus atida- 
ryta juristų ir filologų 1 skyrius 
Teolegijos buts 1 ir 2, o gal i. 
3 skyrius atidaryti. Tikimasi 
kad iš pirmų metų bus daugiam 
i.ei 300 studentų. 

Apart viršminėtų aps vietos 
draugijų gyvuoja Šelpimo Ko- 
mitetas v'el nukentėjusių nuo ka 
rės. Jų darbas nepasibaigs ko! 

nesugryžš pabėgėliai iš Rusijoj;. 
Craušaičio gramatikos autorius 

puva kalėjime. 
P. M. Y čas jau matyti ištruko 

nuo Kapsuko. Laimingas. O mu- 

c't gerb. kalbų žinovas p. Jab- 
lonskis dabar pildomas kalėjime, 
f r 1-eno? Savo mokinių. Minsko 
džiakonas kun. Mirskis su kitu 
kunigu norėjo užtarti už p. Jab- 
lonskį. Užtai papuolė po sudu 

Kaipsuko. Minske sudo sajlėje 
niiivsų bolševikų buvo durtuvais 
subadytas. Pusgyvi išvedė už 
miesto ir tenai ne nušovė, bet 
nukankino, j šmotus satdraskę. 
Kas su antru kunigu dėjosi, nie- 
ko negirdėti. 

Pradžioje karės girtas vokie- 

čių kareivis tik vieną kunigą 
nušonė, o Kapsukas būdamas 
blaivininku jau d-u lietuviu ku- 
,iigu nukankino. Tai patvirtino 
r p. Šliupas, ipagrvžęs Amerf- 

kon. 
Pabaigoje gegužės p. M. Yča-'. 

išvažiavo nuo Lietuvos Tarybos Ukrainon tartis su feldmaršalu 
Richorn ir Ukrainos valdžia pa- 
bėgėlių grąžinimo reikale. Pa- 
bėgėliai bus grąžinami iš Ukra- 
inos ir iš Rusijos per Ukrainą. 
Kol pabėgėlius įsileidžia Lietu- 
von, turi jie pereiti per kvarn- 
taną, tai yra per daktarus, kad 
kokių Bolševikų Rojaus ligų 
neparsi neštų. 

Nelabai malonę žinutę paduo- da p. Taučius No. 2o apie mū- 
sų pebėgėlius straipsnyje "Kas 
buvo nedasakyta." Terp ko kito 
taip rašo: 

Bjaurių Ligų Daug. 
"Grjž dalis skaisti: tai tie. pro 

kurių stiprųjį doros skydą joki 
^purvai neįstengė persi siurbti. 
Grįž jie dar skaistesni, stipresni 
ir pastovesni. Gaila betgi, kad 

(toli gražu ne si toki pargriž 
Karūs atnešti »Jetuvon purvai 
jaiiv ipat pradžioje, dar Lietuvoj I begyvenant, ne vieną apdrabstė. 
iNevieną margaičių būrelį rusu 
valdžia išgabeno į tolimą Rusiją, 
nes buvo užsikrėtusios bjaurio- 
mis ligomis, kurių ligi karės 
Lietuva nebuvo pažinusi, kare* 
tad atneštos bjaurybės musų vi- 
suomenėje rado dirvos... Plačia 
sriove paplito ištvirkimas: apėjo 
jis pagyvenusius, o ypač jauni- 
mą. Jaunimas jame grimste nu- 

grimzdo. Žiūrint j tą ištvirkimą, 
baisu darėsi. Net toki žmonės, 
kuriems žodis dora neturėjo jo- 
kios reikšmės, pradėjo šaukti, kad 
reikia dorinti mušu jaunimas. 
Spauda galvojo, susirinkimai 
svarstė, o ištvirkimas darė savo 

darbą. Ir šiądien tokių žmonių 
minia sivgrįž ir visus tuos purvus 
atneš musų kaimuose. Grįž dar 
keli tūkstančiai musų žiedo, tau- 
tos vilties, moksleivijos. I\ą ji 
mums duos ? Su.ikųs buvo moks- 
leivijai ištrėmimo metai. Griovė 
jie moksleivijoje, kaip ir liaudy- 
je. dorą. kirste kirto sveikatą. 
Daugelis jų jau nebematys savo 

šalelės, nes priglaudė juos sveti- 
ma rusų žemelė. O kiek jų par- 
važiuos su įvairiomis ligomis. 
Jaltoj lietuvių sanatorija visada 
buvo ligonių moksleivių prigrūs- 
ta, ir niekad jie netilpo: ilgiausia 

| virtinė eilės savo laukė. 

herga mušu mokslai vija kutui, 
serga ir dvasia. Vieną Varonežo 
bendrabučių, kur gyveno apie 200 

maciukų moksleivių. žmonės 

"Žvėrynų" praminė. Ir pramany- 
mas ne bepamato. Jokios draus- 
mės. jokio senesniųjų pagerbimo 
ir paklusnumo. fi:r'i;izi' .p \ .*:5- 
d/.ia galvą laužo, Icris dar*. t» ir :*"i- 
čiasi bejėgė su tuo nuopuoliu. Ką 
jie parneš Lietuvai? Parvažiuos 
trkrų pabėgėlių, kurie ramiu laiku 
pamatę savo nuvargintą tėvynę, 
važiavo Rusuosna ramios ir pel- 
įingos vietos i ieškoti ir. suradę, 
tėvynės ir jos idealų išsižadėjo, 
anot Kudirkos "del trupinio auk- 
so, gardaus valgio šaukšto." 

Bet su jais parvažiuos ir ne- 

mažas inteligentijos būry*, kitiems 
darbininkams darbo trugdvtų. par- 
važiuos griautu kas pastatyta, pa r- 
vašiuos nepriklausomos Lietuvos 
priešininkų eiles ilidiitu. 

I 

"Neprigulmybės" Diena ir 
Vėliava. 

Neprigulmybės dieną šventė po 
visą L'etuvą kuioiškilmingiausiai. 
Nors bolševikų beždžionės baidė 
žmones, kad vokietys ims jaunimą 
j kariumenę kaip tik i bažnyčią 
susirinks, bet visgi bažnyčios bu- 
vo pilnos. Visur "Te Deum Lauda- 
nn*s" atgiedota, pašvęsta tautiš- 
kos vėliavos. Gatvės, namai ža- 

liumynais papuošta, laikyta pra- 
kalbos, tautiškos dainos dainuota 
ir iki padangių šaukta: Valio, 
valio neprigulmynga ir liuosa 
Lietuva! 

Dabar Lietuvos' vėliavų vra dvi 
r u ši!. Lietuvos Valstybės vėliava 
yra vig'a raudona su baltos spalvo- 
\"lytimi: tautinė gi vėliava, kaip 
ją nustatė Lietuvos Taryba, susi- 
:laro iš trijų spalvų guLčiai šu- 

lė tų : iš viršaus geltona, viduryj 
>alia ir apačioj raudona. Be to. 
autinė vėliava gali Imti ir su 

Vytimi. Jei su* Vytimi, tai Vytis 



.privalo huti raudonam lauke ir 

padėtas arba p0 kaires aukštuti- 
niam kampe, arlfa vėliavos vidr- 
rvje (t. y. žaliam laukė). 

Apie Lietuvos karalių dar nie- 
ko tikro nežinia: ar bus, ar ne, 
<• jei bus ar Saksonijos karalaitis 
Jurgis, ar \\ urtenbergo kuni- 
gaikštis Vilius Urah. 

Senovės vartotojų draugijom 
laikosi, gyvuoja. Yra ir naujų, 
kaip va \ ilniuje "Laime." ^.ino- 
nes Kauno gub. keliasi iš sodžių I 
į kolionijas. 

\ akarėliai su vaidinimais yra 
gana tankus po visą Lietuvą. Iš 

viršminėtų žinučių galima spėti, 
kad dabar Lietuvoje ne yra bloga. 
Bado ir vargo prispausti negalėtų 
tiek mokyklų u/taikyti, ba vokie- 
čiai užlaikymui nieko neduoda. 

Pinigai Pigus. 
Pinigų pas žmones netrūksta. 

Vilkaviškyje, pavyzdžiui, du "ži- 
burio" vakarėliu atnešė gryno pel- 
no 1,400 markių. Prieš karę apie 
t l<i pelną nei sapnuoti but 11c 

sapnavę. Žmonės nežino, ką daryti 
su rusų rubliais: ar mainyti j mar- 

kes, ar laikyti toliaus, ba bolševi- 
kų galva Leninas geg. 21 d. kal- 
bėjo Petrograde, kad pinigyno 
stovis yra dabar Rusijoje nepa- 
kenčiamas ir jam pagerinti, bus 
išleisti įstatai, kuriais visi vart. >- 

jatni pinigai bus paskelbti tiebe- 
vart jasuais. be verties. Seni pinigai 
turės but atiduodami valdžiai, ir 
už juos gaus naujų pinigų, bet 
ne daugiaus kaip 2000 rub. ant 

asmens. Baltg-udija irgi jau pas- 
kelbta neprigulmvnga valstija su 

9<>stine Minske. BaUgitdžiai f,iria- 
si su lietuviais vienybėn sueiti. Gal 
dar po >ių karės pelenu prisikelti 
senovės Gedimino, Algirdo ir 
Vivtautrt Lietuva. Valio! Keistas 

apsireiškimas. Baltgudžiai labi aus 

linksta prie lietuviu, neg prie 
uk raiti u arba lenkų, nors nuo mušu 

labiatts skiriasi neg nuo anų tikyba 
ir kilme. 

Griškabūdy j, Su v. gttb., neseniai 
sudegė klebonija ir vaistinė. Ste- 
Ijėti'im budu bažnyčia išliko, nors 

aplinkui j;; i abiejų šonų ugnis 
siautė, Griškabūdžio bažnyčia yra 
medinė, iš vi ų medinių bažnyčių 
yra didžiausia ir- gražiausia visoje 
Lietuvoje. \. a. kanaunikai bro- 
liai Marmai padovanojo labai di- 
delius ir gražąus skambėjimo 
/arpus. Dabar likosi tik vienas. 

1 >tt sitkot. fiskuota (t. y. vokiečiai 
atėmė ir ant armotų perliejo.). 

(Ii "Išeiv. Dr. ) 

PABĖGUSIS BELAISVIS. 
Kopcrhaga, gcguščs 2 d. igiSm. 
Jurgis Polubinskis, pabėgęs iš 

vokiečių nelaisvės, jiesko savo se- 

serų l'ršulčs Horodaikienės, gy- 
venančios anksčiau: Blakburn, by 
Balhgatc Scotland, ir Onos Skys- 
timaitienės, gyvenančios: Stc/ney- 
burn by Fr»»ildhouse. Srotland, J. 
Pc4ubinskio dabartinis adresas: 
fkttand, Rotterdam, Kattend- 
reclis< liclaan X 6a. fialima susi- 

rašyti irgi per lietuvių Komitetą 
Kofienfrar^-Vcsterbrogade 14. 

[lEIiitiai amUIKOJ. 
1'—Trtir translilion filcl witli tlic DOstm/-<tei 
at Chicago, III., on lst day oi Augusi, 
1918, »•> icqtiired l>y »he act oi OeteUcr <• 

1917. 
IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Pasiduoda operaciiai, kad tik- 

tų kariumenėn. Iš Rochesterio 
anglų laikraštis paduoda žinią 
apie lietuvį vardu Pijus Zaldais 

(?), gyvenantį prie 451 Hudson 
A ve. Jis tapo priimtas kariu- 

IF. S. Food A'lnrtnlatmtlon.- 
/rtor v.' oi' o'vl .<>pU nn de 

f. h o '.y, c c—"I fjwino tcr 
i, o ynu :;l! wl.'l a rn"s» er iish^s 
'< c "<>u alls imis* nvo dc mcat 
f .i cat aiiir.pl-.)' rlso ins'.i 1 cn Įes git 
op t dat oi' S'ttis bar; cn mr\':o II 

too," *,"7. oo. J)" n ho kofch 
u h'k liuli aml rny, w.x cf, *M-hoot—- 
1-tKH't 1.—l!|h-Kfl-iOOt," Kf-Z Pfi. VV'en 
hn £;••/ dat he m^ars dat wlion you 
n Ha m-ike riz blsculta jes don't make 
'otti—ufle corn meal tcr savo whoat 
Uuur fer d o sojers. 

.. rniiu. 

in,enėn ir nusiųstas į Camp 
Greenleaf, Ga., bet ten jį atsta- 

tė, nos fiziškai netiko kareivia- 
vimui. Kad jį padaryti tinkamu 
kariumenei, reikėtų buvę pada- 
ryti operaciją. 

Jaunas vyras grįžo atgal nu- 

liudys—rašo tasai laikraštis. 
— K jį jie dabar su manim 'pa- 

darys?—ipaklausė jis savo Local 
Moard'o klerko. Jam paaiškino, 
kail jį laikys "rezervoje" ir kad 
jeigu šitą nepilnai tinkamu klia- 
są kada nors pašauktu, tai tuo- 
met jam prisieitu 'padaryti ope- 
raciją. 

— Tai kodėl jųs negalit man 

padaryti operacijos tuojaus? — 

užklausė jis. 
Tuomet jaunam lietuviui duo- 

ta korta pas Dr. E. \V. Mulli- 
gan, kuris padarė jam ufcdyką 
keletą operacijų, kad vyras ga- 
lėtu pastoti armijon. Operacija 
yra sunki ir "jaunas lietuvis tu- 
rės išbūti "Iigonbutyj keletą sa- 
vaičių, bet jis pasiryžo pereiti 
per viską," 

— Aš noriu buti ką jus vadi- 
nate raudono-kraujo Amerikonu 
—tarė ,is. 

Laikraštis, paduodamas šią ži- 
nia, gale daro tokią pastabą: 

"Yra daug tokiu, kurie išreiš- 
kė norą pasiduoti operacijai, 
idant galėtu buti tinkamais ar- 

mijai, bet yra labai maža tokių 
"nrrsuolių," kurie turi užtekti- 
nai drąsos tikrai tokiai operaci- 
jai pasiduoti." 

Cia trįs lenkai buvo 'pastojv 
ir paskui pabėgo iš lenkti legi- 
jonti. Lenkų reknutavimo agen- 
tai liepė juos suareštuoti ir lai- 
ke kalėjime, kaipo "dezerterius." 
Pabėgėliai pasiėmė advokatą, ir 
visas reikalas atsidūrė teisme. 
Teisėjas pripažino, kad jų laiky- 
ti po areštu negalima ir priver- 
sti jų tarnauti lenkų legijonuo- 
se taipgi niekas neturi tiesos, 
nes tokių įstatymu nėra. 

Vienas iš tų trijų lenkų tuo- 
jatis norėjo išsiimti popieras. 
id?nt pastoti Amerikos kariume- 
nėn, o j lenkų armiją sako jis 
lenori. 

Sakoma, 'i<ad lenkų rekrutavi- 
no nekurie agentai įgąsdina 
imones, o paskui ima kyšius už 

'paliuosavimą" nuo tarnystės le- 
^.jonuose. Dabar eina apie tai 
tyrinėjimai. 

IŠ KENOSHA, WIS. 

Lietuviai gavo pirmą dovaną. 
Kad Kenoshos lietuviai gerai pa- 
sirodė laike apvaikščiojimo liepos 
4 d., apie tai liudija faktas, kad 
rlabar lietuvių divizijai tapo pri- 
pažinta pirma dovana už geriausią 
-usitvarkimą ir pasirodymą. 

Kenošiečiai buvo smarkiai sukru- 
tę pasidarbuoti, kad jų paroda iš- 
eitų kuogeriausiai. Ir pasekmės 
buvo geros, nes ne tik vietinė ang- 
lų spauda, bet ir didesnių aplin- 
kinių miestų spauda puikių straips- 
niu prirašė apie lietuvius ir Lie- 
tuvą. 

Lietuvi it paroda ėjo sekančroj 
tvarkoj: 

Tarp Amerikos ir Lietuvos vė- 

liavų jr>jo D.L.K. Vytautas, po jo 
ekė henas. o po jo sekė 16 vyru 

komitetas, reugusis lietuviu pa- 
rodą. Po j 11 sekė Rpudonojo Kry- 
žiaus sklyriuš parapijinės mokyk- 
los mergaitės, nešusios Amerikos 
vėliavą ir divizija lietuvaičių tau- 

tiškuose rubuosc, taip pat su Ame- 
rikos vėliava. 

Sekantis iš eilės "numeris" lie- 
tuviu parodoj padare gal didžiau- 
sią sensaciją. Buvo tai vežimas, 
ant kurio sėdėjo Dedė Šamas, o 

šitą vežimą traukė — kaizeris su 

Hindenburgu. Kiek publika turėjo 
iš to juokų ir džiaugsmo, tai sun- 

ku aprašyti. Pamačius vežimą, vy- 
rai skrybėlės oran mėtė, už šonų 
imdamiesi ir rėkdami, kiek tik 
išgali "l'ra!" Plojimams ir šuka- 
vimams nebuvo galo per visą iš- 
tisą kelią. 

Toliaus sekė lietuvių m-ar.šnojan- 
čios draugijos, o po jų vežimas pa- 
darytas sulyg artisto Rynršos ži- 
nomos stovylos—grit[>ės, nžv'adin- 
tos "Lietuvos Mokykla," kur mo- 

teris, verpdama, mokina vaikiuką 
ir mergaitę skaityti. Šitas vežimas 
padarė taipgi gerą įspūdį. ŠĮ veži- 
mą lydėjo antra dalis maršuojan- 
čių. Apvaik.šciojime dalyvavo vi- 
sos vietinės lietuvių draugijos, iš- 
skyrus Lietuvių Socialistų Sąjun- 
gos kuopą. 

Tą pačią dieiyį likosi išsiųs'to? 

KĄ AMERIKA DARO. 
iKad kary. laimėti, veik trijų svarbiausiu dalyku: i) Reik daug javų, maisto—sau ir tal- 

kininkams ; 2) Ucik daug lai vu,'kad maistą ir kariumenę pcrve'ti Europon ir 3.) Reik di- 
delės armijos, )- «ri Vokietijai ragus nulaužytu. Visus tuos Amerika jau fbeveik turi. 

tinkamos rezoliucijos prezidentui 
WiLsonui, Wisconsiuo senatoriui,! 
kongresmanams, gubernatoriui. Į 
miesto majorui ir beveik nito vi- 
sų gauta prielankus atsakymai. 

'Liepos 15 ir 21 d. buvo su- 

rengtos išleistuvės lietuviu jauni-j 
mui, išeinančiam tarnauti j Ame- 
rikos kariumenf. Abiejuose vaka- 
ruose buvo dalinamos jiems dova- 
nos. 

•Programas susidėjo iš šv. Petro 
parap. choro ir prakalbų. Išvažiavo! 
kariumenėn šie vyrai: 

St. Balis, nt. Laivr'aitis, Juoz. 
Kasparavičius, \ inc. Podžults, M. Į 
Lartjakis, Y. M'arcinkus, 1\ Kalis, 
V. Savickas J. Pakšte, J. Mačulis, Į 
L. Kancevičius, F. Rastčis, 1 

Šulskis, J. Mockus, S. Sabonaitis, | 
F. Žigis, A. Dičius, P. Varais, J. 
Kleiva, J. Zimatis, M. Sakalaus- 
kas, Lazdauskas V. Naruševičius 
r kiti. kurių pravardės nėra žino-j 

mos. Liepos mėneslyj iš musų mies- 
telio išvažiavo tarnauti Dėdei Ša- 
mui apie 50 lietuvių. 

Liepos 22 d. buvo atsilankę pas J 
mus svečiuosna su prakalbomis 
Dr. J. Šliupas ir V. K. Račkauskas. 
Žmonių prisirinko pilnutėlė sve-j 
tainė. Žmonės buvo užganėdinti, 
nes Dr. Šliupas pasakė teisybę 
kaip apie sočiaiistus-bolševikus ir 

jų daromą betvarkę Rusijoj, taip 
ir apie vyskupą Karevičių; nepa- 
girtant jo už norėjimą LietuvaiI 
karaliaus. 

Aukavo Lietuvos Neprigulniybėsl 
Fondan sekančiai: Po $1.00: 
H. Labanauskas, A. Bukšnis, St. 
Vaitelis, St. Jocius, S. Džiaugis, 
I1'. Verauskas, St. BalČaitis, St. 
Luknionas. Po 50 centų: J. Vit- 
kauskas, F. Judčinskas, J. Taud- 
vidus, V. Varanavičiui.*, I'". Šlage- 
ris, A. Balikauskas, V. Jakutis, J. 
Sercivis, J. R'akauskais, J. Urbo- 
nas, A. Žilienė, /. Puikis. Viso 
surinkta su smulkiais $21.33. 

Pirm pradedant kalbą Dr. J. 
Šliupui, vietinis. "Aitb" choras, 

po vadovyste St. V'aitelio, sudaina- 
vo bymną "Lietuva, Tėvynė Mū- 

sų." Verti pagirimo už gražų iš- 

silavinimų. 
Liepos 21 d. "Birutės Dainos ir 

Dramos Draugija la;kė savo su- 

sirinkimą, kuriame p. \. Kvedaras 

padarė įnešimą iparemti vidurinės 
sriovės spaudą, būtent prisidėti 
prie įsteigimo naujo dienraščio 1 

"Lietuvos." Reikalą apk'albėjus 
nutarta paimti penkis šio dienraš- 
čio Šerus. Apart to p. Kvedaras 
užrašė prie dienraščio steigėjų dar 

apie 5 šitos draugystės narius. 
Vietinis. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
Dėlei korespondencijų. Niekas 

gal neturi tokios bausmės, ka'vp 
melagiai. Žmogus nori nupeikti 
kitus, tai sukeverzoja į laikraštį 
korespondenciją ir joj primeluo- 
ja". Kitų kolionijų lietuviai, ži- 

noma, nieko apie tai nežino, bet 
vietiniai žmonės girdėjo prakal- 
bas. o 'paskui skaito laikraštyj 
jiį aprašymą—visai iškraipytą, 
arba tiesiog melagingą. Ir žmo- 

nės pradeda tokiam 'laikraščiui 
ir jo koresipondentams daugiams 
nėtiketi. Taigi ir išeina sulyg 

patarlės, Ikad ''norintis pasi- 

tarnauti kvailys yra pavojinges- 
nis ir už priešą," nes pats savo 

sriovei savo melais blėdį padaro. 
Tai'p atsitinka ir pas mus. 

Stai čia 4 ir 5 <1. birželio buvo 
p. Giraičio prakalbos. Jis kai 
bėjo apie laisvės išgavimą, apie 
vergų paliuosavimą, apie spau- 
dęs atgavimą ir pagalios apit 
naujai organizuojamą dienrašt. 
Chicagoje. Ir reik teisybę pa- 
sakyti, kad kalbėjo gerai. Dau 
guma žmonių buvo užganėdini 

l'et štai atsiranda koks Tir 
makalis ir "Laisvės" num» 58-nu 
nupasakoja, viską kojomis į vir 
Ai išversdamas. Žmonės girdė 
jo. kalbas suprato; da'bar-gi žiu 
n j "Laisvę" ir mato visai k;t 
kitą. N'edyvai todėl, 'kad jie i 
pradeda čia pas mus kalbėti 
"Tiems cicilikanis, sako, t a i ne 

negalima tikėti—ot iš'balto žmo 1 

gaus mėgina n'rimalevoti nigerj. 
Ir todėl pas iniis socialistų įtek 
įnė nyksta, griūva—ba ją dau I 

glausiai ant melagysčių nori pa 
remti. 

Arba vėl tasai pats Pirmakali; 
rašo, kad esą 25 d. liepos kalbė- 
siąs Dr. Šliupas, tai esą tautie- 
čiai suka galvas, kaip čia pager- 
bus Šliupą. Vis toki, matote 
vaikiškumai. Gerai musu soci'a 
listaans, kad jiems nereikia gal- 
vų sukti—nes jau ir bc to jos 
susuktos. 

Noriu atsiprašyti, kad laiką i: 
vietą tokiais rašteliais uižimu, be', 
manau, kad gal susipras musi. 
broliai ir kreivais budais neko 
vos, tai tada ir jiems patiems 1 

eitų tas ant geresnės naudos, ne 

nors aš ne esu socialiste, bet tau- 
tininke, vienok nenoriu džiaugtis 
kitos partijos blogumais, bet no- 

riu, kad ir pas juos butų viskas 
žmoniška, teisinga, tai tada ir 
vjsai mūsų tautai išeitų tas ant 
didesnės naudos. Barbutė. 

#• 

IŠ DETROIT, MICH. 
TMD. reikaluose. Vietinė 6^- 

toji TMD. kuopa savo paskuti- 
niame mėnesiniame susirinkime 
plačiai svarstė apie buvusio 
TMD. seimo nutarimus. Išklau- 
sius savo (lclogato .pranešimo ir 
perskaičius iš organo seimo pro- 
tokolą,. nariai atrado, kad neku- 
ric seimo nutarimai, nariu nuo- 

mone, negali išeiti draugijai ant 

gero, bet gali padaryti blėdies. 
Su lyg to kuopa išnešė rezoliuci- 

ją, kurioj, tarp kit-ko, pasakyta 
sekančiai: 

/'Męs vienbalsiai nesutinkamie 
su tokiais nutarimais ir meldžia- 
me, kari TMD. valdyba nevykin- 
tų gyveniman sekančių seimo 
nutarimų: 

1. TMD. knygynas, delei di- 
delių iškaščių, neprivalo buti ke- 
liamas iš Chicagos. 

2. Męs nemanome esant prak- 
tišku suvienyti du—sekretoriaus 
ir knygiaus—urėdiiv į vieną urė- 

dą ir todėl patariame, kad kny- 
gius butų Valdybos ipaskirtas iš 

Cbicagos, arba artimbs jos apie- 
linkės. 

3. Męs taipgi nepritariame, kad 
$500.00 algos butų mokama raš- 

tininkui-knygiui, 'bet kad algos 
-butų tokios pat, kaip pereitais 

dviem metais ir pasiremiam ta 
me tuoin išrokavimu, kad šiuos- 
met T.\1L). iždas istovi žemiai 
negu stovėjo priešpaskutiniam, 
seime. 

M^s manome, kad viršminėt 
TMD. seimo nutarimai nebuvo 
užtektinai gerai apgalvoti ir to- 
dėl kreipiamės ir kitu kuopų 
prašome kad kreiptųsi prie mu- 

,uį Centro Valdybos, o ypač prit 
rMD. pirmininko, kad šitas i 
įnašus kuopų reikalavimai L»u- 
ų fšpildyti." 

TMD. 68-tos kp. Komitetas: 
F. Matuzas, 
J. Laukionis ir 
Vyt. Karševičius. 

(Męs pasitikime, kad šisai nu 
arimas buvo taipgi pasiųst n; 

HMD. organui ir duodami' jai 
ict;j tik kaipo žinuti. Red.] 

IŠ KEARNEY IR 

HARRISON, N. J. 
Šių dviejų miestelių lietuvi'ai 

atjausdami kuom esą, savo geru 
norus parodė, susispiesdaaui j 
"Lietuvos Neprigulmybės Fondo 
i3-tą Skyrių"' 

Šitas skyrius dar tik susitvėrė, 
o narių turi jau 60. T-.i labai 
malonus aplsireškim'as, kad taip 
;raiži pradžia pasirodė. Galima 
tikėtis, kad laikui bėgant, ir tai 
įetrukus, narių bus dvigubai. 

Tik tiek nesmagu, k'ad daugelis 
narių nebuvo laike pereito susirin- 
kimo. bet pasitikėtina, kad ateinan- 

Į susirinkimą visi atsilankys. 
Sekanti•• m«ir:n1:imr.? ru^ 

(jučio 8 d. i<)i8 m., S vai vak'are. 
L. Hantnuano svetainėje. 75'> llar- 
rison Aive., Harrison. N. J,. 

Mabnėkit visi nariai atsilanky- 
ti ir naujų atsivesti, nes bus d'aug 
svarbių svarstymų, kaslink naujo 
skyriaus. 
Raštininkas: J. V. Baltrukonis, 

142 Taippan St., Keartiy, X. J. 

LIETUVIAI WASHINGTOME 

Lietuviams 4 d. liepos \Yashing- 
lono parke buvo skirta viena gra- 
žiausiu vietų, prie Sherman j»a- 
minklo, piuigyno namo gale. Ten 
pat išryto (4 d. liepos) imta eh 
1*0 žaisi ų-šokių krutamieji paveiks- 
lai. Į ten pat lietuviai buriu trau- 
kė vakare programų pildyti. I )ai- 
nuota C. Sasnausko kompozicijos 
ir liaudies motyvo dainų, žaįsta 
"aguonėlė", "j ievužė," chorui dai- 
nuojant šokta "noriu miego," 
"suktinis.' Visa gal nebuvo taip 
atlikta, kaip profesionalai šokikai 
atlikti pataikytų, vienok žiūrėtojų 
publikos sutraukta minios, Po 
kiekvieno atlikto programo kąs- 
nelio kitataučių minios plojimu 
programo pildyto jus skatino 
gyrė. 

Lyg kiek lietuvių ir kitų tautų 
programas tą dieną VVashingtcno 
(publikai užimponavo, galima spręs- 
li iš to. kad Teatralė, Lyga Wa- 
shingtone prašo visų tautų prog- 
ramus rudeniop ir žiemą pakarto- 
ti. Prie to jau ruošiamasi. 

Maršavo tokia tautų daugybė, 
kad visų nė neišskaitliuosi. Pirma 
lietuvių ėjo rumunai, prieš juos 
armėnai, o lietuvių užpakale trau- 
kė braziliečiai, kitos pietines ir 

I 

.'ulca Aiiiciikjj laUl .'.i-UilUci 
S. V], jurininkais užveriant. Lie 
i-uvin vardas niekad taip neskam- 
bėjo, kaip ta dieną. Minios t'ai; 
ir pasitikdavo šauksmais "Hcrc 
come tlie Lithuanians" ir pana- 
šiais. Visu keliu Lietuvos vėliavą 
ir jos nešėjus šauksmais ir ploji- 
mais patinkdavo. Visur pakeliui vė- 
liava saliutuota, prieš ją minii. 
galvos nuoginta. (ii kuomet prieb- 
landose pro parko žaliumyivus prie 
Kapitoliaus prisiartinta, kur Pre- 
zidentas su savo svečiais ir visa 
valdiškoji \\'a>liingt< *n > minia pa- 
*odos žiūrėjosi, ir nnti^-ti«-:i 
: i i i k u kordonai prie asilių, uiu 
.ios .-Rambume nusmelkenčių k<> 
naudų militarčs vėliavai sali u t iu 

itidavinėjo, kaip dalyvautoj'ai vė- 
liavų pasakojo, ne vienam ir bai- 
mč, ir didžios iškilmės svarbiojo 
momento atjautimas šiurpus po 
kūną varinėjo. Iškilmingojo mo- 

mento finalu buvo Lietuvos Hym- 
no tonai, kurie dar pirmu kartu 

[oficialiame \Vashingtone skambėjo. 
1 Ličtuviai Washingtono simpa- 
tijas ir aplodismentų pasigavo ke- 

ių aplinkybių dėk'a. Pirma lietu 
vių kitų tautų ėjusios grupės ne- 

lisciplinuotai žengė. Berods, ta. 
)at ir užpakaly dėjosi. Lietuviai 
uit syk skyrėsi savo disciplinuota 
.varka, sutartinu maršavimų. Visi 
jarodoj buvusiejie jauni, gyvi vv- 

ai, o gi vėliavnešių grupę sudarė 
Y. karininkai. 

Liepos 5 d. tasai pat<\ lietuvi 
boras, po vadovyste p. Yarausk 
š Pittstono, davė koncertą Bal- 
imorėj. Ten pat ir p. Mastauska- 

laikė kalbą apie lietuvių politiš- 
kus reikalus. 

Lietuvių Informacijų Biuras. 

IŠ NEW PHILADELPHIA 
PENNA. 

Liepos 24 d. čia iškilmingu 
prisirengta pasitikti angliakasių 
unijos prezidentu Frank J. Ua\- 
's, kuris atvyko čia pusė po 7 
.liti vakare. Su prezidentu prl 
buvo ir dar keletas tos organi 
'acijos viršininku. Esant lietin- 
gai dienai, svečiai prakalbu sa 

.vyti negalėjo po atviru dangum 
todėl visa publika ir svečiai bu 
v o beno nuvesti lietuvių salėn. 
Prakalbos .atsibuvo anglu, lietu 
vių ir slavų kabose. Publiko 
buvo j 200 žmonių, kurie kalbi 
tojam pusėtinai plojo delnais. 

Reporteris. 

DĖLEI "TĖVYNĖS" 
LEIDŽIAMŲ. PASKALŲ. 
Xew York, X. Y., liepos 9-1; 

dieną Amerikos Lietuvių Tauti- 
nės Tarybos reguliariame jps su- 

sirinkime tapo. paimta domon ne- 

teisinga paskala, kurią .paleido 
"Tėvynė" X'2^ birželio 7 cl. 191^ 
ir'kurią nekurie laikraščiai, buda- 

Įmi nedraugiški vidurinei sriove: 
pas save persispausdino ir dru 
įlūo kuimr --ri'.. 

neteisingoje prasmėje nušvien 
čius AL1\ Tarybos veikimą 
Tame "Tėvynės" redakcija, ap- 
rašinėdama anglų laikraščiuos*, 
įdėtus paminėjimus apie sugrį- 
žimą iš Europos Dr. Šliupo, aut 

galo nuo sav(-s štai kokį komen- 
tarą įdėjo: 

Reporteris nuo "Times" 
taippat gavo laibai platų pra- 
nešimą apie Lietuvą, tačiams 
"Times" patalpino vos kelioli- 
ka eilučių; mat Tautines Ta- 
rybos nariai pp. Yilmontas ir j 
M. Vinikaitis pasirūpino per-, 
tikrinti reporterį, kad jis ne- 

skelbtu savo pranešime nieko, 
kas liečia Europos klerikalu 
darbu Lietuvos klausime, nors 

tie darbai yra garsinami Fran- 
cijos, Anglijos ir Vokietijos 
spaudoje ir yra žinomi taippat 
Sitv. \ a 1 s t i j u valdžiai." 
Tai tokią informaciją "Tėvy- 

nė" pati nuo sa\\-s padirbusi pa 
dėjo ant savo skilčių. Ji sten- 

giasi parodyti: (i) kad musų ta- 

rybos minėtieji nariai buk sava- 

rankiškai pasiskubė suj ieškot i 
laikraštininkus ir jdofc 'pertikrin- 
ii: (2) l>uk jų uždavinys buvę. 
kaip nors veikti prieš Dr. šliupo 
pranešinKi.1' Taryba dalyką smul- 
kiai išnagrinėjo ir randa reika- 
lingu sekančiai "Tėvynės" ne- 

vykusį komvntarą pataisyti: (i) 
kad musų tarybos minėtieji na- 

riai buvo pačios tarybos paskir- 
ti j laikraštininkų susirinkimą nu- 

eiti. nes anglų spaudos atstojai 
to reikalavo; '(2) minėti nariai 
nieko absoliutiškai nekalbėjo kas 
lytisi Dr. Šliupo pranešimo. 

Į 

j.wii buių dail) 1 

lll'USU,VlSUOlUUlCi, lllįs ji > 

danie reikaiuiau pav.:'UKi / i 

džius iš Ae\v ioiku 
rwo gegužės 31, iyiS ia., .• 

yra tarp ko kito apie Liei\ .t 
kalbant išreikšta sekantp .1 

džiai: "Vokiečiai pasinaudoua: 
Prezidento \Yilsono 2o«itui:'- 
drumsčia mažasias tautas 

jų ir Lietuvą;... Linkui Rusijos 
Prez. žodžiai buvo skersai 11 

išilgai išcituuti, kad patvirtini 
(iš vokiečių pusės), jog Ame i' 
kos tikslai yra imperialiste!' 
siekia atstatyti R :• j 
\aidoniją anL suomių, lULkių, 
gailinių, lietuvių ir ukrainiečiu. 
Mat Prez. išstatė keletą aiškių 
užreiškimų aiž išliuosavimą Lei; 
kijos, tuom tarpu nieko nepasa 
kė apie likimą kitų tautų; tatu. 
vokiečiai, pasirengdami paties 
Prezidento žodžiais, laksto šuo- 
liais ir •paseku.', ^ai įstengia ai- 

tas tautas pertikrinti, kad Ame- 
rika norį jas sugrąžinti po Ru- 
sijos kontrole." 

Štai turinys mūsų kalbos tu 

spaudos atstovais, ir tie autu- 
vai buvo ne koki reporteriai, bet 
vienas iš "Times" redaktorių, 
p. Davis, vienas nuo Associated 
Press ir keletas atstovų nuo ki 
tų laikraščių. 

Į Didžiausia dalis pašnekos r 

mesi aut šio užklausimo nu 

spaudos atstovų: kokiu b. .it 

sirado nuomonė apie ne n 

kad jų tarpe randasi YoL 
šalininkų? Jiems tad buvo .ne- 
kinta, kad lietuviai yra >iivi 
vokiečių priešai, kad jeigu ra- 

dosi vienas-kitas iš lietuvi li 
kęs su Vokietija dėtis, tai 

to, kad Alijantai nieko-'- i. 
dar apie Liettivos reikalavimus 
neišsireiškė, tuom tarpu Y- k i < t i 

ja pasiskubū apskelbti 
neva "neprigulmyby"; be 
doma buvo, kad lietuviai ii tau 

paskelbimiu netiki. Nurutiv 
kad visa Lietuva ir jos Mik 

yra dabar prislėgti po \ icli 
jos militare valdžia, ir ka>' į:i 
yra verste verčiami tą ir tą i. 

ryti, nors tas Vokietijai vis** 
nesiseka. Ant galo ou\ 

briežta, kad lietuviai 
autų laimėjimo vis 'il 
Aliantai į iaiką susipiac? i: tiai 
prašnekės apie Ličiu 
julmybę, kuomi uzkirs kch^i 
keičiu militariškiems tikslams. 

Tai ir viskas, ką ALi. Tar 
bos nusiųstieji atstovai kai... 
su anglų spaiudos atstovais. -\ 
Krisliu nebuvo lytėtasi apie 
iiiupo pranešimą, jeigu in w- 

.šprad/ių patalpino br. Siiu, 
pranešimą sutrumpintą, tai ta^ 

paėjo visai nt nuo mus Tarybus 
atstovų pasikaloėjimo, Del a. 

nuo paties laikraščio poiiuivu^. 
Pagalios niek^ ir pačiam 

negalima užmesti, nes jisai Ve- 
iiau per keus ^ i\ius utspui'-'n 
110 daugiam negu kokis Ur.o 
laikraštis apie Lietuvą. .0 

pradžių nespausdino visko, i 

matomai atsargumu vadovauk- 
miesi, kad daugiau viską palui.. 

Kas įlytisi mus Taryoos atsto- 
vu pasikalbėjimo su spuados at- 

stovais, tai viskas taip yra, kaip 
viršui pabriežta. Tam viskam 
yra liudijimų ant ranku, kopijos 
stenogratiškų užrašų, kaip lygiai 
ir tie patįs laikraštininkai. 

Šitas dalykas laikraščiuose 
tampa paskelbiamai todėl, kau 
diuoti platesnes žinias apie ALT. 
Tarybos veikimą, kaip lygiai, kau 
užginčyti 'Tėvynei,' kuri lyg ty- 
čiomis ipaleido toki neteisingu 
Tarybai užmetimą. Nebūtų ftu 
vę paisyta, jei kokia vieša klas- 
ta butų ilkirsta kokiame uuue- 

niame laikraštyje, ar jei tas h 
tų padaryta iš žmonių priešu 
sriovės. Gi "Tėvynė"' yra Orga- 
nu kcldo tūkstančių žmonių oi 

ganizacijos, kuri iš tos palios 
tautiškai demokratinės sriove 
susideda. Lie to Tėvynės" re- 

daktorius, p. Y. K. Račkauskas, 
yra taipgi Tautinės Tarybos 
riu. Todėl jo paleistoji pa*nv.-i- 
ža per "Tėvynę" galėtų daiu;vįl 
žmonių suklaidinti, galėtų įner- 
ti nesusipratimus pačion Tavy 
boti, taippat pastatyti Taryti 
prieš visuomenę neteisingo 
šviesoje. Tas viskas, gali ken/. 
stilingai atsiliepti ant darbo Al/J 
Tarybos Lietuvos liuosybės 
klausime. 

Amerikos Lietuvių Ta^ irt.-j 
Tarybos Spaudos Komisija. 



Apžvalga* 
's—Truc translallon filctl with thc poatirustcr 
»t Chicngo, 111., <>u I st day oi August, 
Jvl3, a.i rc«|uired by tlic act of Ociebe* 6 
1917. 

DVI NELABOS J1EGOS. 
Bolševiku oficialiai telegramai 

praneša, kad už von Mirbacho, 
Vokietijas atnbasaclariaus Mas- 

kvoje užmušimą, jie sušaudė 200 

social-revoliucijonicrių. Kitas 

šimtas yra dar kalėjime. Tarpe 
bolševikų aukų, kaip -praneša ki- 
tas telegramas, yra ir garsioji 
Maria Spiridonova, dar caro lai- 
kais nukentėjusi žymi Rusijos 
revoliucionierė. Kitas vėl tele- 
gramas praneša apie "mirimą" 
garsaus rusų rašytojo Maksimo 
Gorkio, kuris savo raštais nc- 

mielaširdingai plakė bolševikus. 
Ir tas nėra dar viskas. Nuo 

to laiko, kaip bolševikai ėmėsi 
dirbti Rusijoj savo socialistišką 
rojų, tūkstančiai apš iestesnių, 
inteligentiškų ir mokytų žmonių 
žuvo. Ant inteligentų bolševi- 

kiM, kaip rodosi, daro tikrą me- 

džiokly ir žudo juos, kai šunis. 
Vi ką? Kokia jų kaltė? Kal- 

tv- jiems lengva yra surasti. Už- 
tenka juos apšaukti "buržujais" 
ir apskelhti kontr-revoJiucijonie- 
riais. Kaltę prirodyti dar rei- 
kėjo prie tt"buržujinės" ir des- 

potiškos caro valdžios. Prie sią- 
cli< ninės "laisvės, lygybės ir tei- 
svb.s,' gyvenant po ipalaiminta 
"puletariato diktatūra." jsu to- 

kiais menkniekiais, kaip kaltės 

prirodymas, nereik bovjiis, nes 

bolševikams tas yra visai berei- 
kalinga cere.aonija. Kai blusą, 

revoliucijos, nugalabinai 
ir gau. 1 aKis soKineja... 

Vienok tas masinis Rusijos in- 

teligentijos žudymas neabejoti- 
nai buri savo gilesnes priežastis. 
Galima manyti, kad jis eina su- 

lvg t\m tikro, išdirbti pliano, 
Bolševikai nesibijo tamsių mi- 

nių. kurias jie gal; taip gerai už 

nosies vadžioti, kaip ir car?-mas 

vadžiojo. Bet jie bijo apšviesti; 
žmonių, bijo inteligentijos, kuri 

gali Rusijos milijonams atidary- 
ti akis. Bolševikų interesai to- 

dėl reikalauja, kad tos inteli- 

gentijos butų kuoinažiausiai. 0 
kadangi ne visi gali išmirti nuc 

vieno tik bolševikų pamatymo 
kadangi kiti palaiko dusią prie 
kuro, kad ir 'badu marinami, tai 
bo'ševikai išrado lengvą ir grei- 
tą btulą sutrumpinti jiems ji! 
vargingą gyvenimą—cxekucijo- 
mis. m* 

Iš kitos vėl pusės Rusijos in- 

teligentija yra kaulas gerklėj ir 

Vokietijai. Kol jos bus daug 
Vokietija negali tikėtis sugru- 
muiliuoti milžiniškos Rusijos, jei- 
gu net jai ir* pasisegtų jį visai 

praryti. Su tamsiomis Rusijos 
miniomis V /kietija lengvai ap- 

sidirbtų ir pasidarytų iš jų save 

vergi*. 
V Urta UJV/.l IIUVl V.JU1, l\uilį' litu. 

come, reikalauja dabar kuodi- 
diiausio ir kuogreidausio .suma- 

žinimo Rusų inteligentijom, kaif 
kad revoliucijos pradžioj Vokie- 

tijos interesai reikalavo "paliuo- 
savimo" rusų armijos mno <eficie- 

rtJ 
Kuomet prasidėjo revoliucija, 

Rusija turėjo savo armijose a|>ie 
9 milijonus kareivių po ginklu. 
Be* Vokietija 'per savo agentus 
ir bolševikus pasirūpino "palkio- 
ruoti" tuos milijonus nuo aficie- 
rfl. Pasekmes matėme. 

J)abar aišku, kad ir visą Ru- 

sijos tautą norima "paliuosuoti" 
nuo jos "aficierų," t. y. nuo inte- 

ligentijos, įvedus jų skerdynes 
po visokiais -prisidcngimais. 

Nuo pat pradžios tos dvi ne- 

labos jiegos- Vokietijos intrigos 
ir bolševikai—dirba ranka-ran- 
kon. 

PATAISYMAS. 

Kaip jau savo laika pastebė- 
j me "Lietuvoj," buvo "Tėvy- 
nės" numeryj 27-mc til-pęs na 

vatnas straipsnis, kuriame "Tė- 

vynė" užginčijo, kad ji priklau- 
santi prie tautininkų sriovės, ar- 

ba kad ji neša kokią nors atsa- 

komybę, kad ir moralę, prieš lie- 
tuviškas partijas. Ten pat tilpo 
ir kitas redakcijinis straipsnis, 
kuriame mėginta iš ta itininkų 
sriovės padaryti, taip sakant, 
prezentą socialistams. 

Netrukus po to sužinojome, 
kad autorium tų navatnu straip- 

■ 

snių buvo p. Pranas liutkus, už- 
ėnuusis laikinai vietą "Tėvynės" 
redaktoriaus, p. Račkausko, kuris 
buvo išvažiavęs kelionėn su Dr. 
Šliupu. 

P-s Račkauskas, būdamas Chi- 
cagoje, pranešė, kad minėti 

straipsniai tilpo "Tėvynėj" be 
jo žinios ir pritarimo, kad jis 
su išreikštomis juose mintimis 
nesutinka ir apgailestavo, kad 
jie tilpo jam nesant namie. 

"Tėvynės" numeryj 30-me jis 
ir viešai apie tai praneša, saky- 
damas, kad "Tėvynės" 27-me 
numeryj tilpusi peržvelga... nėra 

"Tėvynės" redakcijos užgirta*' ir 
kad "ne su visomis toje (peržval- 
goje išreikštomis mintimis tega- 
l'nja sutikti ir "Tėvynės" redak- 
torius n»> su visomis sutinka." j 

Ir toliaus pabriežiama, kad 
"Tėvynės," taip sakant mora- 
lė atsakomybė pirmučiausiai 
yra "ries lietuvių tautą ir po- 
draug prieš tas mūsų partijas, 
kurioms arčiausiai prie širdies 
guli Lietuvos reikalai." 
Kiek tų tokių partijų yra ir 

kurios jų tokiomis yra "Tėvy- 
nės" nuomonėje, męs iš to ati- 
taisymo jžiurėti negalime. Ne- 
galime taipgi jžiurėti "Tėvynės" 
nuomonės ir klausime: ar tau- 

tininkų sriovei yra bent koks 
pamatas "cxistuoti" (gyvuoti). 
"Tėvynė" savo laikino redakto- 
riaus lupomis tą teisę vidurinei 
sriovei beveik užgynė, gi nuo- 

latinis ir atsakomasai redakto- 
rius, dalinai atitaisydamas pirmą 
klausimą, šj antrąjį teikėsi pra- 
lenkti tylėjimu. O dalykas vis- 
gi išrodo žingeidus ir yra ganė- 
tinai svarbus, kad turėti j r. m 

aiškų ir tiesų atsakymą. 

DR. ŠLIUPAS 

VVASHINGTONAN. 

Tautinės sriovės nutarimu Dr, 
šliupas yra siunčiamas Washing- 
tonan nuolatiniam ten darbavi- 
muisi Lietuviu Inforrnacijos 
Biure sykiai su jau ten esan 

čiais Tautos Tarybos atstovais. 
Dr. šliupas šią savaitę bai- 

gia savo prakalbų maršrutą ir 

netrukus žada vykti VVashingto- 
nan. » 

Tokiu budu 'buvusio New Yor- 
ke seimo nutarimas, kad daly- 
vavusios tame seime tautininkų 
ir krikščionių-demokratų sriovės 

sudarytų Pildomąjį abiejų srio- 

vių komitetą bendram darbavi- 
muisi Lietuvos neprigiulmybės 
išgavimo reikaluose, pagalios 
yra išpildytas. 

Reik tiKėtis, jog esantieji Wa- 
shingtone abiejų sriovių atstovai 
mokės gražiai ir gausiai tame rei- 
kale pasidarbuoti. 

Męs tikimės ir turime tvirtą 
viltį, kad tai bus rimtas politi- 
kos darbas Lietuvos naudai, ir 
taipgi neabejojame, kad jeigu jis 
toks bus, tai musų visuomenė 
suteiks jam savo 'karštą pritari- 
mą ir rimtą, reikalingą 'paramą. 

DU PRAŠYMAI. 
šiame numcryj telpa du bal- 

sai, šaukiantieji pagelbos nuo 

amerikiečių: vienas iš Vladivos- 
toko nuo lietuvių komiteto, an- 

tras nuo p. Jurgio Savickio, lie- 

tuvių jgaliotinio Kopenhagoje. 
JfVbucIu yri verti kuogreičiau- 

.sio nusprendimo ir juose išdės- 

tytų reikalavimų išpildymo. Reik 
tikėtis, kad musų fondai suras 

tinkamus budus greitam užganė- 
dinimui tų balsų, šaukiančių nuo 

mus pagelbos. 

17- l'ruc IranslHtlon filrrl •it!i thc postnuitci 
it Chirafro. fll on Ir Uy of 
19IR. ai required Ly tl * of Octebcr 6 
1017. 

LIETUVOS KAi iMUS. 
(Vokietijos laikraščiai, kaip ma- 

tyt iš šiame nuneryj tilpusio te- 

legramo, yra susirūpinę ir di- 
džiai pyksta todėl, kad lietuviai 
kartais gali turėti savo locną 
karalių visai vokiečių nesiklausę 
ir be jų pritarimo. 

Ru-pestis ir baimė visai berei- 
kalinga, nes nepamatuota. Lie- 
tuviai jokio karaliaus tikrai ne- 

nori, gi ypatingai karaliaus iš 
vokiško? šeimynos. O jeigu kar- 
tais. kokiu nors nelaimingu at- 

sitikimu. lietuviams ir užsodintų 
karalių, tai tuomet reikės rupin- 

;tis ne tiek vokiečiams, kiek pa- 
čiam karaliui: jam lietuviai gali 
priparodyti. kad karaliaus "džia- 
bas" Lietuvoje yra sunkesnis iš 
visų, kokius jis kada nors yra 

Įdirbęs... .tinirl 

18—True tr.inslittlon filrd with tlic postnustcr at Chicago, III., on Ist il-iv of \in-uvt 
1918, as ifquircd by t'e act of Octcber 1917. } 1 

Kaip Išrodo, Susitikus Akis-Akin su 
Vokiečiu. 

Rašo Korp. Juozas A. Dargis. 

Juozas A. Dargis, čikagietis. 
tulą laiką atgal paskelbtas ofi- 
cialiuose surašuose sužeistu lai- 
ke mūšio Francuzijoj, rašo iš 
ligonbučio žingeidų laišką p. jB. 
Lemontui, broliui Alexandro Le- 
mionto, taipgi sužeisto lietuvio iš 
Cicero, Il'l. Juozas Dargis ir 
Al, Lcmontais ilgą laiką buvo sy- 
kiu, vėliaus persiskyrė ir apie 
jj J. Dargis kelis sykius mini 
savo laiške. 

Dargio laiškas, rašytas iš li- 
gonbučio Francuzijoj, ir paženk- 
lintas birželio 20 <1., skamba se- 

kančiai: 

Mielas Senas Drauge:— 
(Prieš kelias dienas aš išsiun- 

čiau tau atvirutę, pranešdamas, 
kad aš likausi sužeistas ir paim- 
tas •ligonbtutin. Well... aš čia 
dar ir dabar esu. Su Aleksan- 
dra (Lemoiitn) buvome persi- 
skyrė apie tris savaites, bet da- 
bar jis yra O.K. (pasitaisęs, svei- 
kas) ir vėl su savo Kompanija 
prie fronto. Aš taipgi netrukus 
tikiuosi buti su savo sena "gen- 
ge" iš 83-ciojo pulko vėl įpilnoje 
tarnystėje. 

iAš pagavau "savąją" (žaizdą) 
8 d. šio mėnesio iš ryto—laike 
atako ant "lizdo" vokiškų kul- 
kasvaidžių. 

Gal pasiklausi: ar atakas ant 

kulkasvaidžių lizdo išrodo, kaip 
tikras atakas? \Yell, vaikine, 
Amerika turi čia didžiausį pa- 
sa)utl>je "bunčių" tikrų "skrape- 
rių..." 'Kad aš taip gyvas bu- 
čiau, tas nėra baikos. Kuomet 
musų vaikinai pradeda eiti pir- 
myn, tai nebile kas juos sulai- 
kys. 

Amerikonai Narsus. 
Dėl Dievo malonės! Per aš- 

tuonias dienas, kol manęs ište- 
ko, buvome pačioj didžiausioj 
pekloj ir per tą laiką niekas ne- 

galėjo sulaikyti net ir silpniau- 
sių. Vaikinai, apie kuriuos pa- 
prastai manytum, kad jie 'bėgs 
pamatę pirmą vokietį, dabar čia, 
po karščiausia įpriešo ugnim — 

juokavo, iiukė ir baikas krėtė. 
Čia didvyriškų .žygių padaryta 
tičk, kad ir į mėnesį 'laiko tau 

neišpasakočiau. Vaikine! Jeigu 
Amerika užims kada-nors tikrai 
didelį sektorą [t.y. fronto (lai j J 
— nors pusę to, ką šiądien Pran- 
cūzija laiko,—tai vokiečiai turės 

progą pamisJyti, kad "tsaidna die- 
na" jiems atėjo. Kad aš taip 
gyvas. 

Aš pats mačiau, kaip leitenan- 
tas ir črjs kareiviai atakavo dvi 
kulkasvaidžių pozicijas—užgriebė 
i/ vyrų, abudu kulkasvaidžiu ir 
krūvą amunicijos. Jc-k! Tei- 
sybė—pats buvau vienas iš tų 
trijų. 

Pasakoja Apie Savo Pirmus 
Belaisvius. 

Aš turiu tau papasakoti apie 
savo du pirmiausius belaisvius, 
kuriuos užgriebėtn laike atako 
ant miestelio X. 

Išsivaizdink sau tokią regyklą: 
Šviesi, skaisti diena—■popietis. 

Męs formuojames Į ataką. Aš 
vecki pirmą dalį savo pl a t u 11 o. 

Kulkasvaidžiai ir artilerija pra- 
deda čirškėti, o męs—vieni rū- 
kome cigaretus, kiti mąstome, 
kaip greit mums reiks šokti pir- 
myn... Pagalios—pirmyn L. 

Laukai—tranšėjinės galerijos, 
miškeliai ir tankus krūmynai... 
Juo toliaus eini, juo greičiaus 

Į'bėgi. Mūsų vyrai daug šukauja, 
bet iki šiolei dar niekas neatsi- 
tiko su nmisu platu no dalim. 

Beti štai staiga, kuomet priei- 
name prie nepaprastai tankios 
krūvos krūmų—tas yra jau miš- 
kelyj—ir kuomet vokiečiai, ro- 

dosi, tau ir iš galvos išgaravo,— 
štai kuomet užsisuki taku į kai- 
riąją, o iš dešinės staiga pradeda 
krūmai judėti ir—staiga pamatai 
du vokiškus šalmus kyšant iš 
krūmų... Tuojaus po to—we!l 
viskas atsitiko taip greitai, kad 
ir ipats nežinaiu*, kas tuojaus po 
to iijuvo. 'Atmenu tik, kad aš 
prarijau seilę sunkiai, paslydau 
ir beveik atsisėdau ant žemės, 
verdamas durtuvu priešakin... 

Bet šitie du ą vbagai f l i u k a i 
išsigando taippat kaip ir męs pa- 

tjs ir imtynėsna su mumis eiti 
.įcnorėjo. Iškėlė jie rankas auk- 
štyn, o iš jų gerklių ipaisigirdu 
koki tai neaiškus halsai. 

Tuom tarpu kluone visa mū- 

sų p 1 at u n o sekcija jau turėjo 
nukreipusi savo durtuvus ant ši 
tų dviejų vokiečių. Leitenantas 
paliepė vienam mūsiškių nuvesti 
juos. užpakalin. 

iKada nors aš tau smjulkiai iš- 
pasakosiu apie viską, kas čia at- 
sitinka. Tas yra taip žingeidiu, 
kaip kad geriausia pasaka, kurią 
tau bent kada-nors (prisiėjo skai- 
tyti... 

Bet štai aš čia tau pasakoju, 
o nei nepasiklausiau, ar tu dar 
gyvas. Rašyk man tankiau, kad 
tave vilkai paimtų... Juk tu tu- 
ri daugiau įlaiko už mane. Aš 
rašiau tavo tėvui apie Aleksan- 
drą. 'Na, "siunau," laikykis ge- 
rai ! Tavo senas draugas 

Korp. Juozas A. Dargis 
P-as 13. LemoiitaSj kuris tei- 

kėsi mums šitą laišką įpriduoti, 
yra klerku Universal State Ban- 
ke Chicagoje, ir paaiškino, kad 
Juozo Dargio tėvai gyvena prie 
,West 18-tos gatvės. Juozai 
(Dargis yni čia augęs lietuvis ii 

|/prieš karv turėjo gerą vietą 
Amerikai apskelbus karv, jis re- 

zignavo iš savo pozicijos ir pa- 
stojo liuosnoriu Amerikos kariu 
menėn. Kad iš jo yra narsus 

vyra-s, apie tai galima sprąsti ii 
iš šito laiško, kuriame apie savi 

žaizdą jis beveik nei neužsime- 
na. Geras giliukis Jai tave lydi 
Juozai!... 

II. 
Kaip išrodo gyvenimas tų mū- 

sų kareivių, kurie jau yra Pran- 
cūzijoj, bet dar nėra matę fron 
to, o tik lavinasi toliaus, užpa 
kalyje fronto,—apie tai šj-tą pa 
aiškins laiškas buvusiu dvieii 
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birutiečių iš Chicagos—A. Glc- 
baičio ir F. Jakučio, kurie pla 
čiai yra žinomi tanp Chicagos 
lietuvių jaunimo. 

Rašydami "Lietuvos" redakto 
riui (laiškas rašytas 26 d, birže 
lio), jiedu .pasakoja, pekaneiai: 

"Męs esam|e Prancūzijoj jai 
nuo pradžios birželio mėnesio ii 
keliavome čia dikčiai gcležinke 
liais ir pėksti,—daugiausiai pėk 
sti. Šiuo laiku męs esame ne 

pertoliausia nuo mūšių fronto, bei 
iki šiam laikui dar mums nete 

ko dalyvauti jokiose imtynėse si 

vokiečiu, vienok tikimėsi "persi- 
griebti'' su juo labai netolimoj 
ateityj. 
uriaivių mušis Nakties Laiku. 

Pamėginsim duoti jums šiokį 
tokj supratimą apie musų gyve- 
nimą. 

Pereitą naktį męs buvome iš 

cjv kasti tranšėjų ir matėme la- 
bai gražią regyklą, kuomet prie 
šo orlaiviai buvo mėginę bom- 
barduoti porą kaimų, užpakalyj 
mūsiškio fronto. 

Buvo nepaprastai žingeidu žiu 
rčti, kaip šviesos iš elektriški 
prožektorių švaistė šviesos stul 

pais po visą dangų, o orlaivia 
b urzgė j o be (paliovos per orą. 
Išrodė nakties laiku, kad visa:- 
dangus niuo jų knibžde-knibždė 
jo. Prieš-orlaivinių kanuolių ir 
automatiškų kanuolių šaudymas 
vienok .priminė mums, kad čia 
yra "rimtas biznis/' Signalai 
tarp mūsiškių orlaivių ir kanuo 
lių nušvietė dangų taip. kad iš 
rodė įlyg "Fordžulajus" River 
view Parke Chicagoje. 

Męs- esame ^brigaduoti" | t.v 

priskirti] prie angliškų pulkų ii 
esame po jų priežiūra. Tuorn 
tarpu esame sveiki, bet kitą -syk 
labai ilgu darosi be savų namiš- 
kių čikagiečių, nors s/n laiku ti- 
kimės įpriiprasti. 

Ir Gegutę Girdi Kukuojant. 
Pati šalis čia yra labai graži 

Ji primena mums musų brangia 
seną Lietuvą. Cia girdi tuos 

pačius paukščius giedant. Aš 
net girdėjau keletą naktų atgal 
gegutę čia kukuojant. 

(Kaip gyvuoją rcįusų seni drau- 

gai ten Chicagįoje? Kaip "Bi- 
rutė" laikosi? Turim viltį, kad 

gerai, katp ir pirmiau®. Perduo- 

Paveikslas vasarnamio VVilson ir Ko. darbininkėms, Siniliinių Diunų disirikte. valstijoj Indiana. 
Kelios savaites atgal "Lietuvoj" tilpo aprašymas apie t:j. vasarnamį. 

kite mūsų pasveikiirmus visiems 
birutiečiams ir draugams. I'a- 
sakykit jiems, kad jie yra valm- 
inei su mumis mušu širdyse. 

Mielas p. Baluti, ar nėra jokio 
budo, kuriuo jus galėtute mums 

parūpinti kokio nors rūkymo— 
bile k;]: eigaretų, ar tabako, mel- 
džiame prisiųsti, nes męs miršta- 
me- tai'p norisi rukvti. Mrs ne- 

galime priprasti prie šito Britiš- 
ko tabako. Ot, kad gerą musų 
Amerikoniškų cigaretą galėtum 
žmogus -užsipulyt!.. Taipgi jei- 
4U1 turite užsilikusius senus clii- 
eagiškius laikraščius, tai butuir 
labai dėkingi iuž prisiuntimą ke 

ių nors numerių. 
\*elydami viso labo etc. 

A. Glebaitis ir F. Jakutis. 

-Truc traiislation filed with thc posUruste 
t C'liicago, III., on lst day oi August 

as rcquired by Ihe act of October 6 
:»i r. 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 

Kopenhagenas, kovo 13. 1918 
Gerbiamasis:— 

Esu Tamistai musys telegra 
■ną, klausdamas, ką mano daryt 
.nusų 3 fondai Amerikoje be 
Amerikos Raudonasai Kryžių.1 
lietuviu belaisvių dėlei. Esu pa 
siuntęs net po kelis 'syk 3 ton 
dams kablegranias pinigų pra 
šy damas. 

Jokio atsakymo. Tamist; 
;i esi rašys, jog Rau<l. Kr. i 

nemanąs siųsti. (iančtinai re 

.jis esu parašys apie belaisvius 
tat nebkartosiu. Iki šiai diena 
dar jų nemanoma namon leisti 
Su Rusijoje gyvenančiais lietu 
viais ryšiams senai sutrukus, i 
Amerikos paramos negaunant— 
ne ką tenusiųsi maisto badau 
autiems nelaisvėje lietuviam* 

Darbas šelpimas čia visa 
dorai suorganizuotas—įvesta vi 
sukios kontrolės 'siuntinius siun 

i čiant, kasdien prašymų kaina 
auga. J'-as Norkus, skaičiau, 
stvėrėsi darbo. Lauksiu. Lauk 
sime. 'lik tla'bai didin blogai: 
išeitu, jei "perilgai laukti priscitn 
Miršti badu žmonės—tą reiki 
itminti. Vokiečių ne kaip mai 
tinamu belaisviai. 'Kodėl nepa 
sinaudojama proga maisto iš D; 
nijos pasiųsti—nežinau. Norve- 
gijoj. Holandijoj, Švedijoj, Švei 
carijoj. senai jau viskas išvežt 
užginta. Turtingoje gi Danijoj 
šiaLp-tai'p laikomasi, vienok už 
gulus švedams ir kt. šią šalį 
esant didelių kaitrų—derliaus ne 

sitikint — bene užgins greit i 
jia išvežti... 

Gal but ir žinot: Lietuvon i: 
Rusijos labai daug sugrįžo inte 
ligentų — pačių pabėgėlių — uki 
ninku grįžtama. Gaiuta leidimą 
atgabenti in corpore visos lie 
tuvių gimnazijos iš Rusijos (s 

mokytojomis ir personalu); Yča 

važiuojąs tuo reikalu atgal Y o 

ronežan rupinties-prižiurėtų save 

įsteigtų gimnazijų Vilnium grn 
žinirno. Kaip žinoma, p. M ar 

ynas Yčas buvo suareštuota 
>. /Kapsuko-Mikuckio bei gimna 
zistų (kart su Mašiotu bei Ja 
blonskiu...), bet vokiečiams i' 

ukrajiniečiams užėmus Yaronežą 
virto viskas kitaip. Rūpinamas 
įkurti lietuvių universitetas Vil- 
niuje sename Vilniaus univer- 
siteto rume. Iš pradžių busi; 

įsteigti teisių, filoliogijos ir teo 

liogijos fakultetai. 

Jurgis Savickis 
ff petuvių Įgaliotinis Danijoj 

20 Tuk- translalion filnl uitli tlu- |MiHtin<<stciat Chicago, III., on Ist įlay of Augusi, at Clticago, 111., on 1 '>tli d ly of Juncl917. 

Skerdyklos ir kare. 
Jau praėjo apie du ar trįs mėnesiai nuo laiko, kada vi- 

sa šalis buvo sujudinta raportais, paliečiančiais prižadėtą 
Liberty motorą. Šauksmai tapo pakelti apie jo mėginimu 
prastas pasekmes ir vietoj, kad tūkstančiai butų padaryta 
apie pavasari š. m., tik keletas tapo pristatyta ir jie faktiš- 
kai nepasirodė tokiais, kaip manyta ir 1.1. 

Nuo laiko, kuomet tie rapoiįcai tapo išleist? laikraščiuo- 
e ir išgąsdino kievieną patriotišką Amerikoną ir buvo prie- 
.astim nusiminimo, jau kelios savaitės praslink ir dabar 
męs žinome visai ką kitą apie Liberty motorą. Męs esame 

pertikrinti ofieiališkų mėginimų, kad šis motoras padaro 
vodidžiausią arklių jiegą proporcijoj su svarjumu, kad jo 
^eros ypatybės yra pripažintos per expertus talkininkų vieš- 

I.iiatijų, kad jie yra dirbami dabar po tūkstantį kas mėnesis; 
;ad suvėiinimas pristatymo dideliuose skaitliuose buvo prin- 
•ipialiai dėlei permainų, norint padaryti kuogeriausią ma- 

giną; kad nors klaidos buvo darjomos vienok departamen- 
tas, turintis juos savo užvaizdoje laike tik užsibaigusių me- 

.ų. atliko nepaprastą organizatyvį ir prirengimo darbą, ku- 
rio rezultatai bus tinkamai parodyti dabar, kuomet yra pri- 
statoma orlaivių tarnystei puikias mašinas, šimtais ant syk. 
Trumpai paėmus, yra prirodyta, kad pažeminanti ir gązdi- 
nanti raportai, išleisti tuo laiku, buvo neteisingi ir buvo 
išduoti ar dėlei nežinojimo, suteikimo klaidingu žinių ar 7 O C C 

piktybių. 
Mums prisieina atminti šią permainą visuomenės nuo- 

monės, kuomet skaitome apie "baisius" užmetimus, išneš- 
us prieš skerdyklas ir prieš nekurias Chicagos firmas, 
l'aipgi skaitant šiuos raportus, pasirodančius viešoj smail- 
ioj, nekurjie ištikimi žmonės išsigando dėlei to, ką jie skaitė. 

Kurie žiurėjo i šiuos užmetimus atydžiai ir ypatingai 
.e, kurie atsiminė, kad mūsų vyrai kariumenėj giria puikų 
.uiista, kokį jie gauna, kad joki užmetimai nepaėjo iš šio 
altiniu, kuris yra kompetentiškiausis išdavimui savo nuo- 

nonės, ir kad raportai apie sveikatą mušu kareiviu stovyk- 
use lyginai, kaip ir fronte, yra užganėdinanti augščiausiam 
lipsnyj—turėjo progą peilutikrinti, kad lyginai, kaip buvo 

nigšėiaiis minėtam atsitikime su Liberyt motorais, buvo 
langiau dūmų negu ugnies. Apkaltintos firmos indėjo sa- 
n apsigynimą, aiškų ir tiesioginį, nekuriuose atsitikimuose 
rašalinaut visą abejojimą, kaip pavyzdžiui gerai žinoma 
staiga \\ ilson ir Kompanijos buvo apkaltinta suteikime 
ugadintų vištų i vielą, kur faktiškai ii niekados nepristatė 

iokių paukščių, kad ii pardavė maistą "netinkanti žmoniš- 
am sunaudojimui", kuris tuojaus po tam buvo rastas vi- 
ii geru. ir l.t., ir vii(š visko buvo lengvai suprantamas arj 
limentas, kad federaliai ir kariumenės virišninkai ir per- 
uirėtojai randasi visuomet įstaigose, kur užsakymai dėl 
cariuinenės yra išpildomi iii visa, kas yra pristatoma, vra 
imliausiai peržiūrima šių expertų. 

Kas, pavyzdžiui, žino firmą \Y'ilson ir Kompanijos, ži 
d su kokiu atsargumu, švarumu, experlų gabumais bei 
įoderniskomis Įtaisomis ši įstaiga yra įrengta ir tokiu bu- 
u joki raportai kaslink prisiųstų pagedusių produktų nie- 

kados negali nugązdinti. 
(ieria-\sis liudijimas, vienok, buvo galvos Agrikultūros 

)epai|tauicntn, kuris liudijo, kad, jo nuomone, nebuvo jo- 
ios priežasties užmetimams. Nuo laiko, kada jisai liudijo, 
.augiaus nieko negirdėta. Kaip pirmiaus minėta, didelėj 
staigoj maži dalykai kai-kada išeina negerai. Kuomet tai 
v'vksta turi Imti ištirta ir kalte pertikrinta. Ištyrimas už- 
lėtinių priešais skerdyklas faktiškai pasekmėje buvo jų vie- 
as užgy rimas. Yr)a tikra, kad jokia industrija ant kurios 
ėdimus karės priklauso, nėra davusi \'aidžiai taip mažai 
•ėdos ir rūpinimosi, kaip skerdyklos. Ši industrija atsiliepė 
kiekvieną pareikalavimą ir iki minutos ir iki uncijos pri 

ilaikė prie visų kontraktų. Ir koki pareikalavimai buvo už- 
lėti buvo geriausiai išaiškinti p-o Clias. McCarjthy, repre- 
entuojančio maisto administratorių Hoover, kuomet savo 

-aiškinime, tilpusiam "Tribūne" jisai rašė: Mažiausiai vie- 
las iš kiekvienų keturių paršų, užaugintų Amerikoj šią.va 
arą, tapo išsiųsta Talkininkams. Siuntiniai mėsos, suside- 
lanėios iš jautienos, avienos, kiaulienos ir kitų produktų is 
kerdyklų. Niekados pasaulio istorijoj nebuvo organizacija 
>astatyta. kuri butu galėjus suteikti reikmenis ant tokios ne- 

atprastos skalės. Detaliai šių kalbų yra puikus. Visuomenė, 
■belnai paėmus, turi maža supratimą apie pastebėtinas prie- 
lermcs, kurios puola ant javų ir mėsos departamento Mais- 
o Administracijos. 

Skerdyklos negalėtų gauti geresnio užgyrimo už darbą, 
:urj jos atlieka ir kuri jos taip pasekmingai suteikia laimė- 
imui Amerikai ir »s idealams šiame pasauliniame konteste. 

(Apgarsinimas). 
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^ Ketvirti Kares Metai. 
Kugpjučio i <1. suėjo keturi 

metai, kaip Vokietija, paskelbda- 
ma karę Rusijai, uzdėge liepsnas 
visapasaulinės karės. 

ivia męs neperkratinėsim 
nuotikių visų šitų keturių metų, 
l:ot peržiūrėsiu! tik paskutinius 
ketvirtus karės inetus, užsibaigu- 
sius šią sąvaitę. 

Vokiečių Užpuolimai. 
Laike paskutinių metų talki- 

ninkai išlaikė du milžiniškus vo- 

kiečių užpuolimus. Pirmas už- 
pu l'.mas jvyko pereitą s {ralio mė- 
nesį Italijoj, antrasai prasidėjo 
Fiancuzijoj 21 d. kovo šių me- 

tų. 
Vilnas sugriuvimas Rusijos 

laike pereito.; žiemos, kuomet bol- 
^ ševikai paėmė tenai vadžias j 

rankas, paliuosavo vokiš- 
kas ir austru armijas nuo ryti- 
nio fronto ir davė progą jiems 
padidinti savo armijas, kurias 
jie trenkė prieš talkininkų frontą 
vakaruose. 

Kuomet ketvirtasai karės me- 
tas prasi.Įėjo, anglai buvo liūs- 

tu'. ię vokiečius net iki taip va- 

dinamai Hindenburgo linijai. 
Frnncuzai jitaisė sau liniją iš- 
il> ai Chainin des Darnes, į šiau-Į 
rii ; nuo upės Aisne. Atbalsiai 
n<i;iasckmingo vokiečių 'pasikė- 
sinimo ant Verduno tvirtovės 
dar vis skambėjo ausyse. Italai 
laikė savo frontą išilgai ison.ro 
upės. Naujos laisvės ugnim už- 
sV "p-navusie revoliucijinės Ru- 
sros "Liepos i d. pulkai" po 
Kerenskio vadovyste Įsiveržė liu- 
kovinon ir Galicijon. 

f'er visą rugojutj ir rugsėjį 
i V17 metu ėjo garniai, kad Rusi- 
ja "kvitys." Vieton mušiu ra- 

nr >ė užviešpatavo išilgai visą 
r su frontą, nuo Karpatų iki 
Hr'tiko jūrių. Pasirodė pasakoji- 
mai apie "broliavimasi" rusiškų 
kpriu'r enių su vokiškomis, bef 
iš Petrogrado. kur dar laikėsi 

^ Kerenskio valdžia, ėjo užtikri- 

^rnimai. kad Rusija pasiliks ištiki- 
ma savo draugams talkininkams. 

Smūgis Italijai. 
Vokiečių atakas vienok geriau 

žinojo apie tai. Central i nes vieš- 
patijos o;nė geriausius savo pul- 
ki.s nu v rusų fronto ir koncentra- 
v • juos savo smūgini, kurį jie 
rngė vakariu>.ie, būtent Italijoj. 
Ji» agentai ir šnipai tuo pačiu 
1a:'cu varė pacifistų ir demoraliza- 
cijos propagandą Italijoj. 

'rrcugis ant italų fronto praisi- 
dėjo spalio 26 d. ir beveik tuo- 

jh 11 i visa italų linija tapo įtrenktą 
j didžiausią 1>etvarkę. Liedamiesi 
per Alpų tarpkalnes, vokiečiai 
ir austrai, rodėsi, sutriuškins visą 
italų armiją. Vienok, ačiū gabiai 
v:-lovystei italų štabo, italų fron- 
to linija, nes su dideliais nuos- 

t' jir», vierrok tapo atnaujmt'a, iš- 
pt džių išilgai upės Tagliameto. 
o no to toliaus j užpakalį išilgai 
upės Piave. Čia italų armija at- 
«.: >cikėjo, susiformavo išnaujo ir 
tu franeuzų pagetba užkirto keli;} 
tolimesniam teutonų besiveržimui. 

^ C;a ji stovi ir šiądien. 

Rusijos Subirėjimas 
Rusijoj tuo tarpu likimo ratas 

r cxt greitai. Lapkričio i d., dar 
tebeeinant užpuolimui Italijoj, tuo- 

metinis Rusijos premieras Alek- 
5"*"Va Kerenski paskelbė, kad 

Fmija yra "nusidėvėjusi karėje" 
>r k'ad nuo to laiko talkininkai 
į is vieni privalo nešti tolimesnės 
knrės naštą. 

I septynias dienas |>o to <|>rane- 
š:'" bolševikai nuvertė Kerenskio 

valdžią. 
ercnskio nuvertimas davė pro- 

ga Yckietrjai pradėti taikos de- 
n' as su Rusija. Lapkričio 30 d 
h'ševikai paskelbė, k'ad Rusija 
iš toj a iš karės ir pasiuntė pa- 
k- ictimą, k'ad visi talkininkai pri- 
s: lėtu prie derybų mušiu pertrau- 
kimu". 

Rusų ir vokiečių "taikos" pa- 
gimtiniai susitiko Lietuvių Bras- 

r toj (Birest Litovske) gruodžio 22 

dieną ir prasidėjo taikos derybos 
Susitaikyti negalėta ir derybo 
pertraukta sausio 11 d. šių metu 

Tuo tarpu nauja respublika susi- 
tvėrė Rusijoj. Tai buvo Ukrajina 
užimanti visą pietinės Rusijos .plotą 
nuo Dono upės net rki Rumunijos 

ir Galicijos rubežiaus. (Jeiitralinės 
viešpatijos paJarė taiką su šit;,i 
respublika sausio mėnesio bėgyje. 

Nesusitaiikius bolševikams su 

vokiečiais Lietuvių Ii rastoj, vokie- 
čiai vasario 18 d. atnaujino savo 

•karišku veikimą prieš Rusiją ir 
vokiškos armijos pradėjo slinkti 
Rusijos gilun::-:i. 

Lietuvių Bręstos sutartis. 

Bolševikai tuomei vėl atnaujino 
tarkos derybas. Laike šitų derybų I 

Vokietija davė suprasti bolševi- 
kams, kad Vokietija pripažins 
Lenkij. s karaliją, Ukrajinos res- 

publiką, Finliandijos neprigulmy- 
l>ę ir atskirą valdžios formą Lie- 

tuvoj, Latvijoj ir Lstonijoj. Tur- 
kija, kaipo Vokietijos pagelbinin- 
kė, gavo didelę dalį Kaukazo su 

Batumo, Karšo ir Erivanio aps-' 
kiriČiais. 

Rusijai padarius šią sutartį su 

Vokietija, talkininkai j;>u nustojo 
vilties, kad Rusija dar laikytųsi 
karėj ir tcvlel pradėjo tvirtinti 
savo tr.ntą, idant at.-pirti laukia 
mą vokiečių ctensyvą, kuriuo kai- 
zeris manė sutrinti laisni pa- 
sanilio tautų armijas ir pr'r ersti 

jas prie taikos sulyg savo kurpa- 
lio. 

Rumunijos Nelaimė. 

Rumunijos p'adėjimas tu«> tar 

pu buv.» baisus. Didesnė dalis ji 
žemes likosi užimta vokiečių, aust- 

rų ir bulgarų. Jos so t i n ė iš Bu 
charesto turėjo persikelti Rusijo 
parubežin į miestą Jasy, gi rusiš- 
ki bolševikai buvo aiškiai jai p.ie- 
šingi. Rrt .unija turėjo oaslduot 
ir gegužio 6 d. buv : priverst, 
padaryti lalfai sau blogą taiką si- 

centrai inėnnis viešpatijomis. 
Per šią taiką ji nustojo DoVu- 

džijos ir pateka Vokietijos vergi 
jon ekonominiu žvilgsniu. 

Laiką nuo gruodžio i d. 1917 
m. iki kovo 1 <1. i<;f8 metų gali 
ma skaityti taikos Čiupinėjin* la' 
kotaq>iu. Pereitu metų vasarą po 

pieiius Benediktas išleido atsišar 
kimą prie kariauja.nčių viešpatijų 
Jam atsakė prezidentas VVilsona 
rugpjučio 29 d. Prezidentas at- 

sakė kad Vokietijos valdžiai nėr; 

galima tikėti. 

Vokietija visomis jiegc.nis sten- 

gėsi atsiekti tokio dalykų stovio 
kad ji galėtų padaryti tokią tai- 

ką, k;;ri paliktų Vokietijai liuo- 

są ranką sugriuvusioj Rusijoj, (ii 
turėdama savo rankose l'»elgij;i 
ir didelę dalj Francuzijos, ii ti 

kėjosi sėsti už faikos derybų sta- 

lo ir išsiderėti sau atgal dar i' 

savo l«/!ionij.as mainais už IBelgi- 
jos ir Francuzijos plotų sugrąži- 
nimą. 

Šitie Vokietijos plianai prasidė 
jo aiškiai rodytis nuo prakalbo 
grafo ("žerti.10, Austrijos užru 

bėžio rerk4alų ministerio. kurią j> 
oasakė Lietuvių Hrastoj gruodžir 
26 d. 

Sausio S d. ^.iij metu prezidentą 
VViLson savo prakalboj kongrese 
pasakė, kad Suv. Valstijos privalc 
žinoti, keno vardu Vokietijos val- 
donai kall).i savo locnu, ai 

Vokietijos žmonių. Šita prezidente 
prakalba buvo papildymu prakal- 
tas Anglijo; premiero IJoyd Geor- 

ge'o, ktiris sausio 5 «d. pasakė, ka< 
alkininkai negali taikintis ptfol 
>akol Vokietijos militarizmas grę- 
ia pasaulio ramybei. 

( šit;;* prakalbas atsakė \ okie 
t i jos kancleris von Hertling ii 

Vusti rijos užrubežio ministeris 

jrafas Czernin. Czernino prakal 
a buvo švelnaus ir besitaikanči 
ono, o von I lertlingas, minėda- 
mas <ipiex "VciJį \ 0cisk4 kardą.' 
aiolė kad jis kalb'a už Vokieti 
'>s militaristus. 

F'rezidenta; YVilsonas vasari*- 
1 d. vėl laike kalbą kongrese i- 

ioj savo pr?kr.ll)oj jis pastatė iš- 

era kurios vėliaus ta|x> pramin 
»s "Keturiais principais." ant ku 

ių galima butų paremti taiką 
'ru::v -r suglaudus, šie principą 
-p sekinti: 

1 Galutinis karės užbaigimą 
-ivn'o rti naremtas ant tikri 

v«y' »-a mat m. 

2. T i. :r rrov'sncijomif 
•egalima mainytis, kai kokiai? 

paprastais daiktais. 

3. Kiekvienas žemių paskirimas 
privalo buti su nauda žmonių, tose 

žemėse gyvenančių. 

4. \ isi gerai-apsireiškusie tau- 

tiškieji siekiniai bus užganėdinti, 
kiek tas yra reikalinga užtikrini- 
mui ramybės ateityj. 

Popiežius Benediktas, savo ve- 

lykiniame laiške, dar sykį mėgino 
šaukti prie taikos, bet taipgi ne- 

pasekmingai. 
Balandžio mėnesyj iš Paryžiaus 

pasirodė pranešimas, kad Austri- 
jos ciesorius Karolis, savo laiš- 
kuose, rašytuose kunigaikščiui 
Sixtiu*ui Burboniečiui, savo gimi- 
nei. gyvenančiam Prancūzijoj, pri- 
pažino-, jog Elzasas ir Lotaringi- 
ja turėtų riklausyti Prancūzijai 
ir davė suprasti, kad pradžia tai- 
gos derybų butų maloniai iš j<> 

puses sutikta. Išėjus tam visam" 
aikštėn, ir gana nemalonioj for- 
moj, Austrijos uirubėžio minis- 
teris grafas Czernin turėjo rezig- 
nuoti. 

A tliaus taikos ''čkiipinėjimas'" 
dar padarė Vpkietijos reichstage 
Dr. von Kuchlmann ir kancleris 
<vy>n Hertling. 

kVon luiehlmaun, Vokietijos už- 
rubežio ministeris, 'savo prak'alboj 
išsiplcmpė, kad vienu kanki ne- 

galima bus iškovoti taikos. Pasek- 
ime tokio jo prisipažinimo buvo 
tokia, kad jis turėjo rezignuoti 

| iš savo vietos. 

(Pabaiga bus) 

Iš Dr. Šliupo Prakalbų. Į 
Žemiaus mėginsiu paduoti tu- 

rinį vienos Dr. Šliupo prakalbos, 
laikytos Chicagoje, Mildos sve- 

tainėje. 
Kadangi žodis-žodin prakalbos 

užrašyti negalima buvo, tai že- 
miams seka vien mintis, išreikšta 
gal ne visuomet lygiai tais pa- 
čiais žodžiais,—charalkteringesni 
vienok išsireiškimai yra paduoti. 

* * 

Musų tauta nuo senai tarnau- 

ja savo kaimynams. Męs taip 
prie to tarnavimo svetmiems 
pripratome, kaid ir apie save, apie 
savo locnus reikalus pamiršome. 
Tik (pastaraisiais metais p ra le- 
daine atbusti ir pradėjome savo 
tautos reikalais rūpintis. liet 
dar ir šiądien nesuspėjome visiš- 
kai atsikratyti nuo savo kaimy- 
nų, kurie skaito Lietuvą kuone 
jiems priklausančiai daiktu. 

•Dabar, kuomet lietuviai pasta- 
tė savo reikalavimus įsigyti sa- 

vo kraštui laisvę, musų kaimy- 
nai stato lietuviams pusėtinai 
sunkias išlygas -tokias išlygas, 
kurią lietuviai priimti negali. 

Žydai Nori Universiteto. 
Pavyzdžiui, Lietuvos žydai į a- 

statė reikalavimą, kad Vilniuje 
jie turėti, teisę turėti savo žydiš- 
ką universitetą. Xc tik turėti 
grynai žydišką universitetą, bet 
kad jo užlaikymas hutų iš Lie- 
tuvos iždo. 

Su tuo Lietuva negali sutikti, 
— kad visos Lietuvos žmonių 
mokesčiai eitų užlaikymui vien 
grynai žy liško universiteto. 
Daugiausiai, ką lietuviai gali pa- 
daryti, tai įkurti Yilniaius lietu- 
viškame universitete hebrajiškos 
kalbo.s katedrą. 

Lenkų užmačios ir noras pa- 
sisavinti sau Lietuvą, kaipo savo 

provinciją, mums visiems jau 
•i-nai yra žinomas ir apie tai nė- 
ra reikalo daug 'kalbėti. Bet 
my.-. turime net tarpe savęs to- 

kių brolių, kurie vieton pagel- 
bėjus lietuvių tautai pasiliuosuo- 
ti ir įsikurti sau IJetuviškai- 
Latvišką resipubliką, tą darbą 
trukdo, mėgindami stumti Lie- 
tuvą ir lietuvius Rusijos glėbin. 

Aš jumis, mieli broliai ir'se- 
sers, pasakysiu, kad lietuviai iš 

Rusijos nieko gero tikėtis nega- 
li. Rusijoj yra pilniausia anar- 

chija ir užims dar 25 iki 50 me- 

tų pakol Rusija šiaip-taip susi- 
tvarkys ir 'pakol gyvenimas joj 
>us pakenčiamas. 

"Pabludčlių' Darbai. 
Bolševikai, kurie dabar Rusi- 

joj valdžią turi, yra tiesiog pa- 
bludėliai. Kokių jie dalyku pri- 
dirbo Rusijoj, tai sveikam žmo- 

gui tiesiog nesinori ir tikėti, kol 
savo akimis to nepamatysi. 

Pavyzdžiui, net ligonbučius iš- 
ardė ir .ligonius ant keturių vė- 

jų išvaikė: iš kalėjimų paleido 
žmogžudas ir plėšikas, kurie ra- 

nius ižmones terorizuoja. Ha- 
lo šmėkla Rusijoj ne tik gręsia, 
>et daugelyj vietų ji ir siaučia. 
Maisto nėra. Mat geležinkeliai 
nardyti, vagonų ašis netepamos 
ir "dega," maisto nėr kuom pri- 
vežti. Pasažierinių traukinių 
langai išdaužyti ir laike didžiau- 
sių Rusijos šalčių. *'0 kam jie? 
-sako bolševikai—buržujai jais 

važinėja, tai tegul šaila!" 
Kuomet viskas, kas buvo, yra 

naikinama, nieko naujo vieton 
sunaikinto nedaroma. Darbo 
diena išpradižių buvo raustatyta 
ant 8 valandų, paskui ant šešių, 
•bet ir to buvo .perdaug: jvesta 
4 valandų dieną, paskui ir tai 

sumažinta iki 2 valandų. Galų- 
gale ir d i e j u valandų darbo 
diena pasirodė pcrilga — sako 
"nedirbsim visai." Vagių privi- 
so daugybių-daugybės. Vagia 
visi: maži ir'dideli, vaikai nuo 

tėvų, tęvai nuo vaiku, pačios 
nuo vyrų. vyrai nuo pačiu (?). 
nuo aukščiausio Trockio apačion 
iki žemiausio raudono gvardisto. 

Prie tokių išlygų ar galima 
yra tvarka, gyvenimas? Ar ga- 
lima yra demokratiška respubli- 
ka. ar bile koki valstija? De- 
mokratija, mieli broliai ir sesers, 
nėra galima be apšvietos. Vieš- 
pataujant tokiam tamsumui, kaip' 
Rusijoj, ten demokratijos dar per 
ilgus laikus negalės buti. nes 1 

žmonės nemoka savęs valdytis. 
Šiądieninė Rusija yra ne demo- 
kratiška šalis, bet skerdynių ša- 
lis. Bolševikų įkurtsyti tamsu- 
nai išpjovė dvarininkus, jų pa- 
čias ir vaikus, kad jų turtus, jų 
laukius pasiėmus. Manė, kad 
nuo to patjs turtingais pastos. 
Pastojo, bet tik tam laikui. Tur- 
tus ne plėšimai, bet' darbas ga- 
mina, o dirbti šiądien suklaidin- 
tų rusų minios nenori; prie to- 
kio pa.aidumo, kokis viešpatauja 
Rusijoj, dirbti negali ir tie. kurie 

norėtų. Pasekmėje badas ir var- 

gas baisia/irsis. 
'Buvo blogai žmonėms caro 

laikuose bet tuomet šalį valdė 
dar visgi apšviesti žmonės. l)a- 

bargi valdo Raudona Gvardija, 
plėšikai, valkatos ir svieto pa-1 
daiužos. Caro valdžia, sakau, 
buvo bloga, bet ir bolševikų val- 
džia—"kliasinė valdžia," apie ku- 
rią socialistai kalba,—yra nege- 
resnė—ji yra dar net aršesnė. 

Sako. Carizmas Sug-įž. 
N'edyvai todėl, kad tarp Ru- 

sijos žmonių girdisi 'halsai, kad 
jie nori caro atgal. Apie tai 
vis tankiau ir tankiau girdėtis. 
Ir aš, pamatas Rusiją ir žinoda- 
mas, kas ten darosi, esu įsitiki- 
nęs, kad carizmas Rusijon dar 
galės sugrįžti. 

Ar lietuviai gali su tokia ša- 
lim ir su tokiais žmonėmis su- 

gyventi? Ne, jie negali. Ir klai- 
dingai mano ir daro tie, kurie 
norėtų Lietuvą vėl kokiu nors 

biidu prie Rusijos prirakinti. 
Lietuviai turį patįs savimi dabar 
•pasirūpinti ir visos jų partijos 
privalo eiti už Lietuvos nepri- 
gulmybę. Jos visos privalo tuo 

darbu užsiimti. Chiniškomis sie- 
nomis viena nuo kitos musų par- 
tijos apsitverti neprivalo, bet 
bendruose reikaluose turi susiei- 
ti ir išvieno dirbti. Išmintingi 
žmonės, kad ir nevienodų pažiū- 
rų. visados gali surasti budur 
bendram darbavimuisi — tik 
"ožiai" to negali padaryti. 

Kalbant apie partijas, visados 
yra gerai <patėmyti jų trukumus 
ir silpnas puses—ne tam, kad iš 
jų tyčiotis, bet tam, kad tuo.- 
trukumus galima butų prašalinti. 

Męs turime tris aiškias parti- 
jas: socialistų partiją, kuri yra 
vadinama kairiuoju sparnu; kle- 
rikalus, arba kutalikus, 'kurie yra 
vadinami dešiniuoju sparnu, ir 
tautininkus, kuriuos vadinama 
vidurine sriove, arba centru. 

Pažvelgsime į jų programų." 
nors trumpai. Kairysis musif 

sparnas, t.y. socialistai traukia 
Lietuvą prie Rusijos, trokšta, 
kad su Riusija ji susidėtų. Dar 
prieš karę jie barė tautininkus 
kodėl tautininkai tais laikais Lie- 
tuvai tik autonomijos, o ne pil- 
nos neprigulmybės reikalavo, 
nors tuomet buvo takios išlygos, 

og apie neprigulmybę ir sap- 
nuoti tuom-syk negalima buvo. 
Bet dabar, kuom,et laike karės 
politiškos išlygos visai persimai- 
nė ir kuomet yra gera proga 
Lietuvai pilną nepriguilmybę iš- 
gaiU'ti ir kuomet tautininkai to 

reikalauja — tai musų broliai 
socialistai daro žingsnį atgal ir 
norėtu ją vėl dalimi Rusijos pa- 
daryti. 

"Kliasų kova'' yra jų idealas. 
Ir kaip neliogiškai jie patįs kar- 
tais elgiasi! Jie sako ir agituo- 
ja, kad karių nereikia, o Rusi- 

joj šiądien kraujas upėmis lieja- 
si, kailėjimai prikimšti ir tai ne 

kokiais nors "buržujais," bet tais 
pačiais revoliucijonieriais. Ir 
taip išeina, kad dešinė sako— 
nereik karių, nereik žmonių žu- 

dynių, o kairėji rėkia: kraujo, 
skerdynių, kliasa kliasą kad iš- 

pjautų. 
Jie dergia tautybę, nes jos ne- 

suprato ir daigelis dar ir dabar 
nesupranta to. kad tautybė yra 
vienas iš stipriausių veiksnių 
žmonijos civilizacijos. Net jų 
pačių Internacionalo vyriausis 
ccntralinis sekretorius aiškiai tą 
pripažino, kad, atmesdami tau- 

tybę. jie, internacionališki socia- 
listai. padarė didelę klaidą, ku- 
rią dabar reik atitaisyti. 

JLietuvoj Socializmui 

Nėra Vietos. 
Musų broliai socialistai tan- 

kiai kartoja visokias gražias teo- 

rijas. i>et aš jums pasakysiu, kad 
teorijos be pagrindų praktiškam 
gyvenime nieko nereiškia. Di- 
desnės <la!ies jų teorijų ir sva- 

jonių prie Lietuvos pritaikinti 
negalima. Aš jums, broliai ir 
sesytės, pasakysiu, kad Lietuvoj 
dėl socializmo pas mus vietos 
nėra. Leninų ir Trockių plianai 
Lietuvoje prigyti negali. Lie- 
tuva yra ūkininkų šalis, indus- 
trijinių darbininkų jjoe taip kaip 
nėra. Ar tai jus manote, kati 
ūkininkai sutiks atiduoti savo 

žemes ir buti randauninkais su- 

lyg Lenino ir Trockio pliano. 
Tokius plianus tegul musų bro- 
liai socialistai pasilieka čia—Lie- 
tuvoj jiems nėra vietos. 

Apie Dešiniuosius. 
Dabar meskim žvilgsnį į nvit- 

sų 1 rolius iš dešinės, t.y. j mū- 

sų 'brolius katalikus. 

Rusijoj sutikau daugelį kuni- 
gų. Jie išrodo lyg iš kito molio 
negu mūsiškiai čia kunigai: Ru- 

sijoj daugelis yra kunigų, su ku- 
riais suiskalbėti galima, kurie 
trokšta laisves, daugelis yra de- 
mokratu. Bet ne visi. 

Cia tas pats yra. Yra tokių, 
kurie rengia dirvą autokratišku- 
mui. Yra tokių, kurie nori nu- 

tverti "katalikų partiją." luirh 

tas yra gyvas nonsensas. Nie- 
kur pasaulyje jųs nerasite šią- 
dien katalikų, protestonų, izra- 
elitų partijos, bet rasite politiš- 
kas partijas: demokratų, repub- 
likonų. monarchistų, socialistų 
tautininkų etc. 

Pas musų kunigus didžiausia 
klarda ir trukumas yra tame, kad 
jie panaudoja ambonas, net iš- 
pažintį ne tik tikybos, bet ir 'po- 
litikos reikalams. Tas yra ne- 

gerai. Kunigo, kaipo dvasiškio 
vieta yra prie altoriaus. Tegul 
jis ten gieda "Dominus Vobis- 
eum" ir "Gloria in excelsis Deo" 
niekas nieko jam, nesakys, be 
tegul jis nemaišo ir nepanaudo- 
ja tikybos politikai ir politikie- 
riavimui. 

•Štai kodėl politika nuo tikėji- 
mo privalo buti atskirta—apait 
universiteto, kur tikybos reika- 
lams gali buti įsteigtas teoljo- 
giškas fakultetas. 

Paimkime Šveicarijos kunigė- 
lius. Ten yra "būrelis lieta vii 
kunigų. Jie sutaisė memoran- 

dumą ir jame pasako, kad jk 
Lietuvai karaliaus nori. liet lie 
tuviai karaliaus nenori. Jie nor 

demokratiškos respublikos. 
Apart to galima taipgi pada- 

ryti jiem.s stambu užmetimą: i? 

Lietuvių Dienos; kurią popiežių 
Lietuvai -paskyrė, dar ir šiądier 
atskaitos nematėme. O pinigų 
tą dieną surinkta daug: Vokie- 
tijoj pavyzdžiui surinkta per vie- 
nas milijonas markių. Hollandi- 
joj apie 250,000 markių: surink- 
ta Šveicarijoj ir kitose šalyse 
Ne visi tie pinigai yra sunaud^ 
ti,—bent mgs nematėme, kad jie 
butų Lietuvos reikalams sunau- 

doti, o jie iš Šveicarijos dar šau- 

kiasi pinigu. 'Kur j it? anuos pa- 
dėjo ? Jie puva bankuose, ar 

guli jų kišeniuose ir jais gal no- 
rima savo kuniginę politikų stip- 
rinti. Ar tai gerai? Ar apie tai 
galima tylėti? Pasakykit jų^ pa- 
tįs, broliai ir sesutės katalikai! 

Siilenkėjiusis kun. Michalkevi- 
čius iš Vilniaus su 44 lenkais 
pasiuntė j Berlyną prašymą, kad 
esą Lietuva norinti 'buti sykiu 
su Lenkija. Prieš tai net Lietu- 
vos ponija užprotestavo. Jie pa- 
sisakė, kad jie, Lietuvos (Kari- 
ninkai, prie Lenkijos nenori, bet 
stovi už Lietuvos neprigulmybę. 
Upas, matote, persimainė. Po 
to Vilniuje, kur iki šiolei pri- 
skaitydavo vos kelis lakstančius 
lietuviu, netrukus po to lietu- 
viais pasisakė net 33,000 ypatų. 

i\auno vyskupas Karevičius 
ncgcresnis ųiž Michalkevičių ir 
apie tai nėra reikalo vynioti į 
bovelną. Mvs vyskupą Karevi- 
čių skaitėm geru žmogum ir lie- 
tuviu. Bet ir jam, matyt, paru- 
po amjbicija — gavimas Vilniaus 
arehi-vyskupystės, kuri turi bū- 
ti Lietuvos archivyskupyste. Ka- 
revičius yra 'kandidatu j V ilniaus 
archivyskupus. Kun. Olševskis 
ir Purickis sėdi Berline, ucs ma- 
no. kad su vokiečių valdžia jie 

nors įlaimėsią. 
Sakyti, kad visi kunigai 'butų 

toki, arba sakyti, kad visi katali- 
kai plaktųs prie vokiečių, arba 
norėtų karaliaus, butų neteisybė. Bet matote, kad klaidų yra. 
Reik muštis ir katalikams į krū- 
vą, kad tokias klaidas taisyti 
nes lietuviai, net ir katalikai tik- 
rai nenori, kad jiems vokiečiai 
su kunigų pagelba, arba ir be 
jų pagelbos karaliuką ant spran- 
do užtupdytų. 

I Aš pats stoviu už tautinę srio- 
vę, nes ji rodos eina dabar tei- 
singiausiu keliu. Ji eina keliu 
evoliucijos, o ne revoliucijos. Ji 
geidžia Lietuvai tikros laisvės 
ir demokratiškos valdžios tam 
kraštini. Tautininkų partijos prin- cipai ir idealai yra toki, ant ku-' 
rių Lietuvos laisvę galima drū- 
čiai. kaip ant olos, pastatyti. &u- 
lyg tu principu Lietuvos val'Uia 
bus pastatyta <pačių ŽMioAių. tu 
pačių Lietuvos žmonių ji bus 
kontroliuojama ir jiems patiem? 
ji tarnaus. Lietuva nori ne klia- 
sų valdžios, kaip kad dabar y r; 
Rusijoj, neigi ji nori. kad kuni- 
gai su karaliais užsirioglintų 4ant 
tautos sprando. Ji nori tokios 
valdžios ir tokios tvarkos, kur 
kiekvienas žmogus 'butu lygus 
prieš valdžią ir įstatymus, be jo- 
kių privilegijų ir kur kiekvienas 
žmogus turėtų progą laisvai r 
ramiai dirbti dėlei savo ir savo Į tautos gerovės. 1 

??—Tri>» transl-ition f i Irint*1 thr at Chicago, 111., on lst day of Auguvt, i.»18, as it-ųuirtU b/ thc an of Ocicbei «. 1917. 

VLADIVOSTOKO LIETU- 
VIAI ŠAUKIASI AMERIKIE- 

ČIŲ PAGEIBOS. 

Nuo laiko bolševikiškos revoliu- 
cijos bene įpirmu sykiu tenka iš- 
girsti tiesioginj balsą iš Rusijos 
lietuvių. 

Vladivostoke, Sibirijoj, susitvė- 
rusis "Lietuvių Komitetas tau 
tiškų reikalų gynimui" kreipias, 
p.ie amerikiečių, prisiųsdamas at- 
siliepimą Amerikoj esantiems lie- 
tuvių fondams. 

Amerikos Lietuvių Centą ralis 
Komitetas šiomis dienomis gavo 
sekanti nuo jų atsiliepimą-prašv- 
mą, išsųistą iš Vladivostoko birže- 
lio i5 d. šių metų: 
Didžiai Gerbiami Tautiečiai ir 
Brangus Broliai! 

Nors męs davėme įgaliojimą 
gerb. kirti. Domininkui Mikšiu 
kreiptis į Jusų Komitetą ir išgauti 
mums bent $1.000 j/ašalp be 
nežinodami, ar jis turėjo progą 
nuvažiuoti į Ameriką ir panaudo- 
ti tą įgalicjiuną, męs turėjome 
svarstymą šio dalyko save susirin- 
kime ir nutarėme: 

1) Kadangi mušu padėjimas 
yra labai krititigas. tai sale įga- 
liojimo parašyti dar laišką pačiam 
Centraliniam Komitetui, kad jis 
paskirtų mušu Komitetui bent 
$i,ooo, — ir tuojau išsiųstų mu-Į 
su pirmininko, gerb. Juozo VJte- 
Ikaičio šPuškinskaja, No. 33 ) vai Į 
du, per Amerikos Konsulą Yla-' 
divostoke, telegrafu. 

2) Drauge duoti Jusų Komi- 
tetui žinią, kad tie pinigai bus 

suvartoti sekantiems reikafains; 

a) bus suteikta pašalpa 300 lietu- 
vių tremtiniu Vladivostoke ir jo apielitikėse, grįžimui į Lietuvą: b) bus asignuota, sulyg išgalės, 
kitiems Sibiro miestų Lietuvių Komitetams, 'kurie taij>gi turi tik- 
sl;į teikti pašalpas grįžtantiems Į Lietuvą tremtiniams: c) likučiai, jei tokių pasidarys, Ints paskirti Vyriausiai Lietuvių Tarybai Ru- 
sijoje, kuri nukentėjo nuo begė- diško areštavimo, bet kuri gal atsigauti priderančiai ją parėmus liet. visuomenei. 

3) Motyvai musų šio kreipimo- si ir prašymo yra šie: 
Musų Vladivostoko Lietuvių Tautinių Reikalų Gynimui Komi- 

tetas, esant visuotinai komunikaci- 
jos suirutei ir priespaiKl'ai, pasiliko vienitelė Rusijos lietuvių Įstaiga, kuri gali susižinoti su Amerikos 
lietuviais. Gi musų padėjimas čia 
Vladivostoke yra baisus, o toliaus 
gilumoje Sibiro ir pačios Rusijos 
eisančiųjų lietuvių tremtinių — da 
baisesnis. Visos istagos, kurios 
ligšiol teikė šelpimą, išvaikytos ir 
panaikintos. Tremtiniams belieka 
vienas kelias: stoti j Raudonąjį} 
Armiją, arba prisidėti prie dykų 
žmonių \ urių. Bedarbė visiška, 
maisto maža. viskas 1000 nuošim- 
čių brangiau, kaip pirma buvo. 
Pinigai, kurių kiti tremtiniai buvo 
išsivežę arba užsidirbę, išsibaigė Nuo rusų padoresnės visuomenės 
nieko negalima gauti, kadangi ji 
pati pasiliko be turto ir pinigo. Važiavimas geležinkeliu pabrango 600 nuošimčių ir reikia mažiausiai 
po 800 rublių kiekvienam trem- 
tiniui, kad nukeliavus į Oršą. pro kur leidžiama Lietuvon. Lietu- 
viams tremtiniams dėlei pinigų 
stokos grįžimas visiškai negalimas, 
ir jeigu broliai Amerikos Lietu- 
viai nesuteiks dabar Rusijos lietu- 
viams-tremtiniam* pinigų, tai 
jiems visiems gręsia žuvimas 
tarpusavinėse rusų peštynėse, tuo- 
tarpu, kaip Lietuvą kėsintasi už- 
grobti lenkai, o vokiečiai su ru- 
sais tyko iš kitų šonų,— vieni 
kad galutinai pevergus Lietuvą, 
o kiti — kad įnešus jon tąs bai- 
senybės, kurios šiądien po visą 
Rusiją viešpatauja. 

Greitas grąžinimas lietuvių 
tremtinių j Lietuvą gali buti vie- 
nintelis jų išgelbėjimas nuo neap- 
sakomos [ ragaišties. o tas grįži- 
mas prigulės nuo lėšų, kurių jei 
suteiksite Jus, Broliai Amerikie- 
čiai Lietuviai, tai męs galėsime 
grįžti ne žuvę į tėvynę, o jei ne, 
tai turėsim pražūti. 

Pinigus siųskite kuogreičiausiai, 
nes kiekviena valanda brangi! 

Tegul baus didis ir gilus musų 
lietuviškas ačiū visiems Jūsų Ko- 
miteto nariams, kurie išklausys šį 
musų žūstančių prašymą ir tiems 
broliams lietuviams, kurie tas au- 

kas sudėjo. 
Sveikindami Jus broliškai ir 

reikšdami ■save gilią pagarbą, pa- 
siliekame pilni viltier. ir lc./cdami 
greito atsilliepimo iš Jusų pu^ės. 

Pirmininkas: Vaitekaitis. 
Valdybos /Sariai: J. Mažeika, 
J. Ascila, J. Banis, Plauskis, N. 
Grubis, R. Ripinaitis 

Sekretorius: A. Baltišaiti3. 

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
REIKALAIS. 

Muo June 20 iki Ju'y 20 su- 
rinkta Lietuvos Žemės Bankui 
ir įnešta j Guaranty T rast Co. 
doleriais $4,155.00. 

Rubliais surinkta ir padėta 1 
"Safe" 350.00. 

•Pridėjus prie June 20-tų 1918 
m. pagarsintosios sumos, kur 
buvo $77,424.50, dabar $4,155.00. 
viso doleriais yra L. Bank;ii 
surinkta $81,579.50. 

Rubliais buvo surinkta 66,947.- 
00, dabar 350.00; viso rubliais 
L. Bankui iki šiol surinkta 
f>7,297.00. 

Patėmijimas.—Kurie užsirašę 
L. Banko šėrus, o iki šiol 
įrtešy tik pradinę mokestį, arba 
kurie moka ratom^, malonėkite, 
(ierbiamiejie, pasiskubinti *u 

mokesčiais: tas reikalinga kaip 
tvirtumui ir tikrumui organiza- 
cijos. taip lygiai tvarkai, kadan- 
gi neužilgio bus išleisti provizo- 
riai organizuojamojo Banko >ė- 
rų paliudijimui ir bus išduoda- 
mi tik pilnai išsimokėjusiems na- 
riams. Norėtume, kad kvitos 
grįžtų, o visi nariai turėtu cer- 
t:fikatus. 

Vardu L. Ž. Banko Komiteto 
Kun. I. Žilinskis, 

320—5th Ave., New York City. 



ŽUVŲ ŪKIS LIETUVOJE 

Milniuje leidžiamas laikraštis 
"Darbo Halsas" 12-me numeryje 
pu ..oda kitokią žinią apie žuvų 

-<į apicliiikč je Ku-rtavėnų, Kur- 
šėnų (buv. Šiaulių) apskrityje: 

'Lietuvos eiuvų irkis turi savo 

plačią ateitį: mat, musų kraštas 
t.iri daug vandenų ir nenaudin- 
gų žemės plotu. Jau prieš įkarę 
buvo jis daugiau pradėjęs plėto- 
lies, ypačiai pas didžiažemius 
dvarininkus. Susidarę jau buvo 
; • keli žymesni centrai, kaip 
antai: Kurtavėnai, Šaukiai, Ne- 
makščiai (žuvin. Girdvoinis, Sta- 
šimkis, kun. Skinderis), Telšių 
aps. Lu/ke, Alsėdžiai (Naru- 
tavičius), Vilniaus gub. — Ver- 
kai. Landvaravas ir kitur. Gyvavo 
Vilniuje žuvininkų draugija, C. 
Stanevičiaus ir Pov, Matulionies 
vedama. Musų Kurtavenų apylin- 
kės žuviniįvkavimas siekia jau se- 

nesnių laikų. Pirmieji prūdai 
(ikūdros) padaryti Čia pirm kokių 
25 metų grafo Pliaterio Kurta 

venų dvare. kur žuvų ūkis buvo 

ypačiai pastarą j Į laiką plačiai Įtai- 
tas (a-ti 200 dešimtinių) ir su- 

taikintas su pievų taisymu. Kele- 
riems metams po to praslinkus, 
žttvų ukiu persiėmė ir kiti aplin 
kiniai dvarininkai, jų priešakyje 
VI. f'u&vin^kis, prityręs žuvini'.- 

kas. kuris Įtaisė pas save netik 

prūdų, bet ir žuvų veisyklą jų 
veisimui, suteikdamas tuo budu 

apylinkės žuvininkams progos 
lengvai g«mti veislinės žuvies 

(karpių). Tokiu budu prieš karę Į 
: usidarė čia jau nemažas žuv iin- 

kų būrys, prie kurių ėmė cl ic^ 

jau' ir šiaip ūkininkai. Ka ;u- 

riems dvarininkams nauja pra 10- 

nė buvo tikra paspirtis jįj nueina-i 

kusianv ukiui. kitiems gi gal ir 
\ icnintėlis išsigelbėjimas nuo ga- 

lutino suirimo. Del to patogesnėse 
vietose imta žuvų t k i s visai pra- 
mones Inidu vesti. Taip, 'prieš 
xarę svetimtaučių žuvininkų (iš 

Lenkijos) atpirkta iš Aukstclkiu 
dvaro visos tinkamos žuvų uk'.i, 

vietos ir jau prirengta buvo ligi 
130 dešimtinių prūdų, tik karė 

sustabdė <!arbą, ir visi jie. lygiai 
kaip ir Kurtavėnų prūdai, savinin- 

kams pasišalinus, lieka dabar neiš- 

naudoti. 
Po /Vukštališkių ir Kurtavėnų 

šitas žuvų ūkis jų prūdų didumu1 

eina tokioje eilėje: Gelučiai (r.rt:. 
40 deš., io prūdų) ; Pavcžupis 
(30 deš.. 9 prūdai); Graužikai 
(2; deš.); Pavainiškis (20 deš.);, 

Gaugorai (15 deš.); Sendvaris! 

(3 deš.); Luvartuva (3 deš.);! 
Liv«*idai (3<lcš.); Užventis ir k'ti.; 

I'rtrdų jtaiM\imas apsiėjęs yra 

labai nevienodai. Didžicii s išlai- 

dos čia tenka padaryti pylimams: 
jie gi priklauso nuo vietų pato- 
gumų ir jos kalnuotumo. Pavyz- 
džiui, dviejų gretimų uk.ų iš- 

lakios -- viename jų (Gel^učiuc 
srj 15 dešimtinių pylimam:- su- 

pilti prtiflo pylimas apsiėjo t 

kelk»desrmts rublių; kitanie-gi 
(Pavežupy) — net 1,000 rubliu.' 

Tačiau ir didelės išlaide; greit'ai 
visgi padengiamos tuo pelnu, ku- 

rį duoda žuvįs. Vidutiniškai, r 

dešimtinė prūdo duodavo kasine 

ligi io pudų žuvies, kitaip — ligi 
ioo rublių pelno, skaitant pric> 
karę žuvies pūdui 10 rubliu (da- 
bar gi moka ir 28 rublius). Pa- 

vežu py prieš pat ?<arę iš 2 prūdų 
(20 dcš.) užaugo žuvies 300 pu- 

dų, kitaip — 15 pudų iš vieno.-, 

dešimtines arba (15 pudų 
rubliu » 150 rublių pinigais) 
Tik !>o 3—4 metų pradeda ma- 

žiau užauigti žuvies: po 4 5 pu- 

dus iš dešimtinės; tada pruda* 
esti išleistas ir apsėtas. Žeidžiu, 

žuvių pelnas, sąmr/.iingai jų uki 

vedant, yra didesnis už žemės 

pelną. Rerkėtit del to pasirūpinti, 
kad tuo ukhi už,siuntų daugiau j 
musų ūkininkai ir mažažemiai I 

ypač kurie turi daug nenaudingų I 

plotų ir pelkių, gulinčių be jokio 
pelno. Toks ūkis, pagali aus, ga- 

lima vesti ir ant i šlitiniuotos že- 

mės, nes prūdų jtasymas per ke- 

lerius metus jau užsimoka." 

Tegul J. \V. Sakovvskv iš Cle- 

veland, Ohio, paduoda mums savo 

tikrą antrašą. Jo laiškai grjžta 

atgal. 
"LIETUVOS" ADMitfIST.' 

Nesveikos Moterys 
neprivalo dėti niekais tų skausmų, 
dieglių, gėlimų, netikslumų ir ne- 

sveikumų. kuria s jos taip dažnai 
serga. Nėra reikalo sirgti, ar turėti, 
Šitas kliūtis. Prašalink jas iš pat 
pradžios. Vartok gerai žinomą 
vaistą moterims ir merginoms, imk 

gevera's 
Regulator 

(Sflveros Ragulatoriją). Jis yra 
puikum stiprintoju ir vaistu nuo 

moterų ligų. Jis veikia ramiai, grei- 
tai ir palengvina kaip bematai. Ja- 
me nėra nieko kenksmingo sveika- 
tai. Kiekviena moteris turėtų jį 
išmėginti. Kaina $1.25 bonkai, 
gaunamas visose aptiekose. 

W. F- SEVERĄ CO. 

CEDAR*RAPID^ IOWA 

SKAITYTOJAU! Jeigu jau 
neišgali nei vieno sero dien- 
raščiui paimti—męs tarnau- 
sim tau kaip tarnavome. 

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

Dr. K. DranoGlis į 
Dgr.tistas 

, 3261 So. Halstcd Str°et ,į){' Pha.ie Drovcr SC02 

|| C h cago lĮlįli 

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

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

U Plionc Canal 5395 

j J. G. MEZLAISZKiS 
(leneralis 

| KoatraHorius ir Namu Statėja'r, 
I 2121 W. 23rd ST. CHJC4GD 
t: 

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

"duona'' penėjome. 
Ar pats papenėsi dabar 

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

Tol. YARDS 1532 

Lietuvis -?ydytojan Ir Chirurgai 
3253 So. Haintcd S t., Chloayo, iii. 

Gydo visokias Ilgas motorig, vaiku 
Ir vyrų. Srfeciailškal gydo limpančias, 
utolaenėjuslaa Ir paslaptingai vynj 
Hcas. 

PRANESIMAS 
L BEBTY BONDSU 
LOŪNINIHKAfiSS ff J 

u 

Pranešu visiems jog atiJa 
riau Liberty Bondsų sky- 
rių, kuriame kiekvienas gali 
pirkti arba parduoti visu 

trijų laidų Liberty Bondsns .į 
ir pasiskolinti ant jų pini- 
gų. Jeigu kam priseina par- ? 
duoti savo Liberty Bondsus 
a1 ba ant jų pasiskolint •• 

tai kreipkitės asmeniškai 
arba laišku sekančiu ant- f 

(■ 
rasu: £ 

į ! 

John !. Bagiziunas 
2334 Stt. Oaklcy Avc 

Kampas 23 Placc, Chicago, III. 
Privažiuoti galima 13-tos. 22-roz. į 
Western Ave.. arba Blue Islanri 
Avc. gatvcknriais. Valando.s- Į 
kasdien nuo 8:30 ryte iki 3:.T) 
vakare. Seredoms ir pStnydio 
rnis nuo 8:30 ryt* iki 6 vakar*. 
Nedčliomic nuo 9 ryte iki 12 
po pietų. 

T*hA*m Yar* 5124 

Dr. P. G. Wiegier 
PrliBlaa valandos: nuo > iki 121} ryta 

Irmsa 7 iki 9 vakare 

3325 S. Halsted St Chloro, IU. 

g jįg — •" ■. -rfj ,»inn 'i ■- v 

£ GfiSDTel.Can.ii 114 ttisiį Tai. r.*ra'vi'% 
'' 

»•!.;» S popiet lUnu tą ci«ą ^ 
. A. L Yuskaį 

Gydytojas —! Iir 
Chirurgas 

Oy veri Imas: 

731 W. lBtli SU netoli HalstedSt. 
Ofisas: 

1900 S. Halsted St., kampas 19to* 
1 « 1 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinamu*, angliškos u lietuviš- 

kos kalbų, arltu.etlkos, kuygvedy 
stes, stenografijos, typewriting 
pirklybos teisių, Suv. Valst. iston 
jos, abelnoa istorijos, ęeografijo 
polit'kinės ekonomijos, pilietystė» 
dailiarašyatės. 

Mokinltno valandos: «aao 8 ryto 
Iki ū po pietų: vok. 2«au 7:30 iki 
9:89 i 
3106 So: Halsted St., Cfclcago>, 111. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

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

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Hnlst.ec! St. 

Prasideda 7 vilancL) kai vakaru. 

Suhatomi ir nedčliotni 2 v»'. po pietį). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestis 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui liuosolaiko 

r WAR SAVINGS STAMPS 
ISSUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

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

Jųs galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusų pactorius, bankierius, arba laikraštis ir daugelis agen 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai .yra Jusų Priederme! Tuomi Sučėtdysit 
Gyvastis! Tuomi Laimes šią Karę! 

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

Lietuvis Advakatas t 
105 W. Monroe St. Cor. Clark ! 

Room 1207 
Telcphone Central 220 

Hyv: 3112 Halsted St. srti 31 .St 
Tliono Yards 2390 Chicago, III. | 

£>R. O. C. H EIN E 
0ENTISTAS 

OFISAS: Karop. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Byiep, m2» tiri Aptioko*), ČHICA60. 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Niekuomet nebuvo toks dide- 
Laikas yra gauti sau tinkamu vie- 
lis šoferių reikalavimas kaip da- 
har. Męs duosime u/.R'.ėmimą 
kirk vienam pabaigusiam kurr.us 
mist; mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame indi vidinėmis siste- 
momis—nuoseklus pažinimas ir 
praktika vaiinėjime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamoki s tamistą ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikrinamo tamistai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Hngineers, 1214-16 Jackson Bld 
(Inc.) 

Apžiūrėta ir Peržiureta. 

y—v 
The Wilson 
£labei 
protects 

your 
table" 

A 

Kiekviena pavieni apdengta 
mėsa,kiekvienas kumpis kiek- 
viena puse lašinukų yra apžiū- 
rėta, ir per/iurėta ir kartkar- 
tėmis apžiūrėta su žinovo ru 

pestingumu sąžinišku atsargu- 
mu pirm pavadinimo vertu 
Wi!sono Vaizbazenklc, kadan- 
gi "Wilsono Vcizbazenklis" tu- 
ri Apsaugoti jusų Stal^1. 
Visi iš eiles, žinovai, peržiūrėtojai ir 
perdcliniai saugoja kiekviena smulk- 
ir.eną sutaisymo su sąžinieka ištiki- 
mybe. 
Ir tuokart, kuomet šis mantas perei- 
na per Wilson 8c Co: peržiūrėtojus, 
valdžios peržiūrėtojai peržiūri kiek- 
vieną atskirai su šalta kritiška akia prieŠ 
uždedant S. V. antsvaudą jų užtvirtini* 
mu. 

V siskas svarumas yra būtinai rcikalau 

jamas. Aštrumas higijieniškos valdžios yra 
užlaikoma visą laiką kiekviename kampe 
į- užkampyje milžiniškos įstaigos. 

/TY_ _77 
WI LSON & CO 

\7 
CIIICAGO 

yru* ęuatantMf4 

ves rMuoše. 
Pereitu utarninką, liepos 23 dien:j, Valdyba Mildos Teatro Bendrovės, turėjo savo posėdi, Kuriame tapo įsr.nkta sekanti auniunstrac'.ia, b je: Walter Beinar, prezidentas; Julius Nuto\vt, I vice-prezidcnt^s; Jonas Uaubas, II vlce-prezldentas; J. J. Hertmanowlcz, sekretorius: Antanas Ambrose, iždininkas. 
Administracija kaip ir visa valdyba apsiėmė tarnauti per visus se- kančius metus dovanai. Bendrovės oilsas, po numenu 3133 Umcrald Av„ taipgi tapo dovanai sutelktas sekretoriaus visiems ateinantiems melams. Taisyklės (By-La\vs) vedimui bendrovės reikalų tapo komiteto išdirb- tos ir visos valdybos priimtos. Tokiu bucu Miluos Teatro Bendrovė yra Jau pilnai susiorganizavusi ir sutvarkyta. Raportas Komisijcnicrių jau yra pasiųstas j sekretorių valstijos m nois, ir to.:e dienose Mildos Teatras bus iš trustee atimtas. 
Apimdama savo pare.gas Valdyba Miltios Teatro Bendrovės peržiurėjo dokumentus parodanč'us stovj A. 01szewskio trusto, iš kurių paaiškėjo, kad (Jh.cago litle ai.c 'irutu t^ump. ny, trustee, pa mdama visą A. 01- szevvskio turtų savo globon, paskolino ant i..r:no mortgage $90,000.00 iš- mokėjimui pirmos dalies depozitų, o už antrų pusę depozitų išuavė kredi- toriams trusto eertifikatus ant sumos $297,232 10, kas suuaio visos skolos $387.232.16. 
Mildos ir M' rgos bendrovės, paimdamos du namus, sumažino viršpa- minėtįi slijlų sekančiai: pirmą mortgago $58,51-0.00, ir trusto eertifikatus $162,5;>0.0ti. i'okiu budu atliko dar ant kitų pasilikusių namų $31.500.00. pirmas mortgage, ir $134,682.16 trusto certmkatų, viso $166,382.10 skolos, o att.kęs turtas susideda iš 8 namų. kaip štai rezidencijos, Kulio aptie- kos namo, maži teatrelio, J. 01oweckio krautuvės namo, Kagio Music House namo, medinio namelio po No. 3135 S. Halsted St.. mūrinio name- lio ik) No. 3131 Forest Ave. ir tuščio loto po N. 3131 S. Halsted St. S** j Toks tai yra dalykų stovis pasilikusių nuo sutvertų benlrovių kreti rių, ir kas tikisi visus savo pinigus iš trusto gauti, tegul atsimena, kaL licituojant Jono Tamulevičiaus namus, 8 namai, o tame skaitliuje ir jo bankiinis namas buvo parduotas už $36,000.00. Jeigu ir viršpaminėti na- mai A. 01szewskio trusto bu« parduoti panašiai, tai kreditoriai, turintieji savo trusto eertifikatus, bus laimingi, jeigu gsus po 5 centus už doleri. Tuos dalykus Mildos Teatro Bendrovės valdyba praneša visiems kre- ditoriam'5. Kad jie suprastų svarbą sutvertų bendrovių, ir naudą, kokią jos kreditoriams gabena. Berods, daug visokių paskalų ėjo apie tveriamas bendroves, bet tos visos paskalos yra grynu melu, nepamatuotu jokiais faktais. Jeigu kreditoriai nebūtų klausę viso!tų melagių, bet tuojaus po išmokėjimui pirmos dalies depozitų butų paėmę visus namus iš trustee, tai iki šiam laikui butų gavę randomi gražius kelis tukstan^ius, ir jų turtas nebūtų buvęs pavojuje licitacijos. Klausant gi melagingų paskalų kreditoriai prarado pusantrų metų randas. Tokią tai naudą kreditoriams atgabeno visoki paskalų leidėjai, kurie stengėsi griauti organizavimo dar- bą, bet neįstengė jokio hmtruktyvio darbo atlikti. Pagaliaus jie nesu- gebėjo nei sugriauti tveriamų bendrovių, nei kitų sutverti. Sugebėjo vien padaryti skriauda tiems kreditoriams, kurie tų jų melagingų paska- lų ir •'paaiškinimų" klausė ir dar klauso. 
šitie visi tvirtinimai yra paremti dokumentais, prieinamais kiekvie- nam kreditoriui rekorderio otise, ir Trust Agiecmentu No. 6940. 

I'iv? tos proso? yra pranešama visiotrs kreditoriams. kad uežiurlnt, joj, suma t rust certifikatų sudėta atėmimui Mildos Toairo d ir nepilnai pasiokn $140.000 00, teatras l>us iš tiustro .timt^s taip groi'ai. kaip grei- tai iš Sptingfield sugrjš raportas komisijon.ierų. su Certif ra o of Com- ploto Orgi:nlzation. Visi tie, kurie nusipirko fėras musų bendrovės, gale metų gatis procentu v;>. savo pinigus, šėras gulės parduoti gaudami už jas tnkamą kainą. Dalis gi sumos $140.000.00. kuri nebus trustui sumo- kėta jo certfikatais, pasiliks po globa truster taip, kaip .r visi atlikę namai. Nauda nuo tos sumos eis trustee ta'p, kaip eini visos randos iš namŲ jo globon esančių. Todėl, bendrovės dalininkams i'ėra svarbu ar daugiau kreditorių pasinaudos iš tos t ndrovės ar ne, n< s ltekvienas dalininkas už savo šėras gaus dividendas gale metų. Valdybai ir-gi nėra svarbu ar daugiau kreditorių pr. si rašys prie bendrovės, ar ne. Apsvarsčius viršpaniinėtas aplinkybes, valdyba Mildos Toatro Ben- drovė jaučiasi padėjime atlikti visas savo pereigas su pilna nauda savo bendrovės dalininku. Tačiaus, atminus, kad daugumas kreditorių A. 01- szevvskio trusto pasivėlino prisirašyti prie tos bendrovės ar tai dėl prie- žasčių neužsitikėjimo. kad tas darbas bus atliktas, ar tai dėl kokių, no- paeinančių iš blogos valios, nu:prendė suteikti atsilikusiems l»editoriams da.r vieni} pr^gų nusipirkti Mildos Toatro Bendrovės šėras už jų trust cortifikatus. pakol suma trust certifikatų nesudarys pilnai 5140,000.00 ir visi ryšiai bendrovės su trustee nebus užbaigti. Nuo šios dienos iki 15 diepii August mėne io. 19»" motų. Mildo-* To :o Bendrovės šęra? bus parduodamas už A. Olszevvskio trusto • fikatus sakančiomis išlygomis:—$10.00 trusto eertifikatais ir 50 cei pinigais už kožn? šora. Nuo 15 dienos Augusto, palui n«v u--įdarys pil- n-« suma 5140,000.00, kožna.s šėras Mildos Teatro Bendroves kainuos $10.0n trusto eertifikatais ir $1.00 pinigais. 
PASTABOS:—Mildos Teatro Bendrovė rezervuoja sau teis? atmesti aplikacijas perkančių šėras, jeigu asmuo r.irint's ščras bendrovės pirkti, pasirodys bendrovei nepageidautas. Trusto certifikatai bus priimami kaipo užmokestis už šėras tiktai, taip ilgai, kaip ilgai suma $140,000.00 nesusidės. Po tam tos bendrovės šėros bus parduodamos tiktai grynais pinigais po $10.00. arba brangiau, kaip bendrovės reikalai nurodys. Norintieji pirkti Mildos Teatro Bendrovės šėras už A. Olszewsl»'o trusto certit'ikaius, tegul kreipiasi pas sekretorių bendrovės, j bendrovės ofisą po No. 3133 So. Emerald Ave., Chicago, Illinois. Kreditoriai iš to- limesnių vietų gali prisiųsti savo t r u?', certit'ikatus per pačtsj pasirašy- dami ant antros pusės trusto certifikato, o atgal pačta gaus pakvitavon?. Bendrovės šėros bus išduotos visiem, užimsokėjusiems dalininkams dėjus nuo 15 iki ?.0 Augusto, 1918. Tie, kurie savo įžanginių mokes- čių neužsimokėjimo, tegul ta atlieka tnin «r itr.i, kaip Vems yra paranku, kad visi galėtų gauti savo šėras ir dalvkac butu pMiktas. Kas neužsi- mokės mokesčių per visus metus, tas už pirmus metus negaus procento, !r šėros jam bus išduotos tiktai už vienų metų, kad kitii:n.s dalinin- kam". bus ivc'i mes dividendes. 
Smulkesnių dn.. au paaiškln'mę sute; ■ bendrovės sekretorius. 

Kada ?'rlrio8 Teatras bt:s atimtas iš trusto. sėro? išduotos visiems dalininkam!-, ir visi paprarti bondrvoės rikalai atlikti, ir ir.^is į papras- tas vėžes, tada bendorvf3 v: Ici.vta pra d fr, vykit!'i ktiitininius užmanymus, pakėlimui lietuvių tautos vardo. 
Dalykai, kuriuos Mildos Teatro Bendrovė mano vykinti lietuvių gy- voniman, visų pirm bus purišli su gražiojo meno sr.včh. Yra manoma •n tverti dainos ir srcn.'ško meno rateli, !'-ris turėtų už pareigų išdirbti prcfosionalcs lietuvių sceniškas spėkas. Lietuvių t .•» u j ;> i trūksta artistų dramatiškų, muzikalių ir panašių pagražir.'ojų tautos gyvenimo. Tauta mūsų pradėjo gyvuoti, bc' daugeKs jos dirvų yra dar nepajudintų, ir esame toli dar atsilikę nuo kitų kultrrišku tautų. Mildos Teatro Ben- drovė, su pagelba nnisų visuomenės. stengsis visa.; spragas užpildyti, ir pasitiki, kad jos pflStangrs atneš mūsų tuntai ir nauda ir garbę. Berods, užduotiniai, kuriuos Mildos Teatro Bendrovė sau stato, yra sunkus atsieklmu/i, ir reikės sunkiai pasidarbuoti per eiles metų pakol męs sulauksime tokių žiburių dirvose gražiojo meno. H.rie įskeltų lie- tu v i ų vardą pasaulyje ir parodytų svietui, kad gabumais ir p *•'angomis lietnvia'" yra kultnriškiausoms tautoms lygus. Taėiaus nėra užginčijami* daiktu, kad prigimtų gabumų mūsų tautai netrūksta. Gabumus tuos reikia ištobulinti pakol jie jgys vertę ant scenos. Tas tobulinimas '•ės but atliktas sistematiškai, per tam tikras mokyklas, luip yra daroma su visomis kitomis profesijomis, kaip štai: advokatų, dali'arų. inžinierių ir kitų. Lengvais ir pigiais budais męs savo tikslo neatsieksime. 

Laiks nuo laiko Mildos Teatro Bendrovės valdyba praneš per laik- raščius savo programas, savo sumanymus, savo darbus. Visuomenė gali iškulno pasitikėti, kad tai valdybai netruks pasišventimo atsiek mui augš- čiausių kulturinių tikslų, ir tarnavime taip reikalams dalininkų, kaip ir tautos labui, šis pranešimas vien te&nl nurodo kok oje pakraipoje bus veikiama. 
Mildos Teatro Bendrovės valdyba p Inai atjaučia, ,.>g stovi prieša- kyje didžiausios paf-aulyjelletuviško^ jstaigos, ir turi czsitik-jimą visuo- menės. šita valdyba atjaučia, jog jo.* globon yar pavestas did/iausis lietuvių bendras turtas, pavestas tarnystei gražiojo meno Ji tai ir stengsis kad taip turtas, kaip ir kultūriniai i.davin.ai, pažymėti tiksluo- se tos bendrovės charterio. ltltų augštyn ir gimdytų pilną užgnnėdlnimą taip dalininkų tarpe, kaip ir visuomenes apvcrtlnime, ir kad joj darbas didir.'ų ir naudą ir garbę ir dalininkams ir visuomenei. Mildos Teatro Bendrovės valdyba, statant sau tokius augštus ir ne- lengvai atsiek.amus tikslus nepasitiki vien ant savo locnų pajiegų, bet *nt geriausių nonj, užuojautos ir bendradlrbystės musų visuomenės, o Įauginusiai tokių asmenų, kurie jau atjaučia reikalą vykdinini:> tokių sumanymų, kurie rlšasi su kultuiMiiu musų tautos gyvenimu, ir todėl įtsišaukia j visuomenę, kad ištiesta ji:i ranka priimtų su draugiškumu. Pasitikėdami, kad musų tas pjrmas atsišaukimas bus priimtas tokio- ie pa&oje dvasioje, kokioje jis yra apskelbtas, nes žiūrime į ateitį su tžtikrinimu, kad Mildos.Teatro Bendrovė taps visų lietuvių pagodojatna r numylėta. 
Lai gyvuoja lietuvių tauta! Lai vyksta visi kultūriniai lietuvių su< nanymai. 

VALDYBA MILDOS TEATRO BENDROVĖS: Wa.lter Beinar, Prezidentas, 
Julius Nut.owt, t Vioe-Prezidentaa, John Gaubas, II Vice-rrezidentas, J. J. Hertmanowicz, Sekretorius, A n ton Ambrose. Iždininkas. 

Direktoriai: -•»« ^ 

Adomas Tubis, 
« Ignacas Kukutis, « 

Franli žilvitis, ** 

Mykolas Raczkus, * 

Ciprljonas Baltrūnas, Antanas Tumaviche,' *■ Albert Jokubauskiis, 
Tamas Abromavicho' 
Jonas Krumin, 
Stanislovas Petrei&s 
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Inžinierius T. Naruševičius,. 

vuiėjusis (hieagoje pereita sa- į 
\ nedčlioj Išvažiavo j Mil-į 
\vai.ivcc. \\ is., kur jis apžiurti | 
tl.u nekiuias svarbesnes dirbtu- 

( 

*cs. t. Iiicagoje būdamas, jis 
....Vn'u. u apžiurėjo visas elek- 
u. i.miestu įstaigas, \\ est 

K.l.ma;i vagonų dirbtuves, elek- 
irikiiu:. stotis kaip mieste, taip 
.1 u/, miesto ir kita^ svarbesnes 
mechaniškos ir elektriškos inži- 

nierystčs Įstaigas. Pasakojo, kad 

daugelj žingeidžių dalykų jam 
teko matyti ir kad \ictiniai inži- 
nieriai ir dirbtuvių perdčtiniai 
!a:<ai maloniai viską parodydavo 
ir visur apvedžiodavo Maskvos 
miesto atstovą. 

Keje, p. Naruševičius, užsimin- 
damas a p tai, kad ir Lietuvoj 
reikės po carei atnaujinti indus- 

triją, davė patarimą Amerikos 

lietuviams, kurie mano ipo kares 
grjžti Lietuvon ir užsiimti ten 

tokia ar kitokia išdirbyste. 
"I'rre to reikia rengtis jau da- 

IUI. .\III.U!I1IIK,U, ai IKI /IIIOIIO, 

kurie mano Lietuvoje užsiimti 

išdir'»yste--sake p. Naruševičius, 
—gerai p,įdarys, jeigu jau dabar 
itsitars tarp savęs ir turės ga- 

tavai m.įdėtą kapitalą savo "biz- 
nio" varymui Lietuvoje. IJct to 

nęgana. Aš duočiau dar vieną 
patarimą, kur s gali jiems buti 
labai naudingas. 

Kas mano užsiimti kokia nors 

išdirbyste Lietuvoj po karės, te 

gui pasirūpina čia ir visas rei- 
kalingas savo išdiroystei maši- 
nas ir tegul jas vežasi sykiu su 

savim Lietuvon. 
— Kodėl, ar tai ten negalima 

bi.a gaiuti?—pasiklausta p. Naru- 
ševičiaus. 

— Yra keletas priežasčių, ku- 
riu lėlei apsimokėtą vežtis su 

savim An.erikoniŠKas mašinas— 
atsakė inž. Naruševičius.— Me- 
na, kail po karės mašinų bus 
sunku gauti ne tik Lietuvoj, bet 
ir visoj l'.uropoj ir jus bus bran- 

gios. Antra gi tie, kurie atvyks 
Lietuvon su amerikoniškomis 
mašinomis ir išsyk pradės biznj 
kaip reik, gali nesibijoti jokios 
?a» konkurencijos, ttės niekas be 
mašinų negalės jiems jos pada- 
ryti. Amerikonišką mašinų man 

čia teko matyti labai geru ir kis 

jas su savim .pasiims, tas klai- 
dos nepadarys. 

Toks yra patarimas lietuviams 
p. Naruševičiaus, kaipo patyru- 
sio inžinieriaus. Kaipo lietuvio 

patarimas savo tėvynainiams yra 
toks: 

"Jus, amerikiečiai, visi esate 

kapitalistai, sulyginus su nuvar- 

gintais lietuviais Europoje. Su 

; agelba m tisų broliams Europo- 
je jus privalote ateiti, nes nie- 

kas dauginas tos ipagelbos euro- 

piečiams sutrikti negali. Mano 
nuoširdus patarimas ir prašymas 
'yra, idant visos amerikiečių par- 
tijos stengtųsi sueiti beudran 

dariian bent nekuriuose reika- 
luose, kaip sakysim ir Lietuvos 

šelpime. Aš girdžiu, kaip neku- 

ne -ako, kad prie tokio bendro 
darbo sueiti negalima, kad jau 
ne syki buvo mėginta. Aš ma- 

giau ir prisižiūrėjau j»usų čia gy- 
venimui ir veikimui ir žinau, 
kad sueiti sunku, nes pas jus 
santikiai yra navatni. 'liet tegul 
Amerikos lietuvių partijos mėgi- 
na sueiti—sykį, du, tris, dešimts, 
dvidešimts sykių tegul mėgina— 
gn«l ir susikalbės, susipras ir su- 

eis... O tuom tarnu didžiausia 

visų Amerikos lietuvių pareiga, 
nežiūrint pri * kokios *'us parti- 
jos prigulėtų, yra ta, kad visi 
lietuviai užsidėtų ant savęs re- 

gr.liarišką mėnesinę mo':estj nu- 

kentėjusios Lietuvos reikalams. 
Amerikiečiai |>rivalo šita mėne- 

sinė- mezliavos darbą rimtai at- 

likti. Kitaip jie negalės ir akių 
parodyti prieš savo brolius lie- 
tuvius Europoje." 

IA Milvvaukee p. Naruševičius 
rrižta N'evv Yorkan, kur jo lau- 
kia svarbus reikalai, surišti su 

jo pasiuntinyste, l'rieš išvažia- 

vimą p. Naruševičius pastojo 
TMH nariu. 

Dr. ŠKupas pereitą panedėlį 
skaitė paskaitą apie Lietuvą ang- 

lų kalboje amerikonams, susirin- 
kusiems City Club. Rinktinos 
nmcnkomj publikos buvo dikčiai 

prisirinkę ir iš visako gaffma bu- 

■ i> matyti, kad paskaita buvo 
užganėdinanti. Anglu laikraš-! 
•iuosc tilpo apie tai paminėjimai. 

Panedėlyj Dr. Šliitpos išvažia- 
vo i l'ittsburgą, kur jis laikys 
paskutines savo šito maršruto 
p r ak ai: as. 

Iš So. Omaha ir Sioux City 
Dr. šliiupas su >p. V. «K. Rač- 
kausku buvo pargrįžę nedėldie- 
nvj išryto, idant "pagauti" trau- 

kini i \\ estville, 111., kur turėjo 
atsibūti nedėldienio vakare pra- 
kalbos. Traukinio tačiaus "ne- 

pagauta." o kitas ėjo tik vakare 
ir tokiu budit prisiėjo mušti te- 

legramas, kad NVestviMėj prakal- 
bos neįvyks. Dr. Šliupas prast 
"I.ietmvą" apie tai -pažymėti i 

laikraštyj, idant vvestvillieėiai ži- 
notu, jog tas atsitiko ne iš blo- 
go noro. 

P-as Račkauskas išvažiavo tit 

■Mog Xew Yorkan panedėlyj iš 

ryto, nebaigdamas nei savo mar- 

šruto. Prie tokio nusprendime 
jis priėjo, pamate- paskutinį 
"Tėvynės" numerj—"bijojo, kat 

paliktas jo vietoj laikinai reda- 

guoti "Tėvynę" Pranas l»utkus 
nenuklampotu "Tėvynės" Į Neu 
Jersey ■pelkes. 

Leitenantas Dr, Step. Biežb 
pereitą nedėldienį atvyko ant po- 
ros dienų Chicagon iš Camp 
Sherman, Oliio. Leitenantas 
Bie/is buvo užėjęs ir "LietuvoV 
redakcijon ir pranešė, kad ji.- 
taj>o dabar paskirtas prie 'T>ase 

Hospitol" j Camp Sevier, Green- 
vdle, So. Carolina. 

Leit. Miežis išrodo gerai ir pa- 
sakojo, kad kariškoji tarnystė 
jam patinka. Tikisi turėti lai- 

miki ir netrukus patekti anapus 
"balos." 

Lietuvos neprigulmybės rei- 
kalais Leitenantas Biežis labai 

domauja ir klausinėjo vėliausiu 

<inių. Prie šios. progos paauka- 
vo Lietuvos Neprigulmybės rei- 
kalams $5.00 ir .žadėjo po tiek 
)at aukauti kas mėnuo. 

Visiems savo draugams ir pa- 
žįstamiems, kurių jam neteks pa- 
matyti asmeniškai, jis siunčia 
asveikiniimis per "Lietuvą." 

Aukos. Tarp surinktų Ch>ca- 
,r<>jc aukų laike Dr. Šliupo pra- 
kalbų pažymėtinos yra sekan- 

ios didesnės aukos Lietuvos N'c-j 
irigulmybės Fondui (kiti neno- 

ėjo, kad jų aukos butų garsina- 
mos: abelna aukų suma buvo 

paskelbta pereitam numery j): 
J. Molis—$20.00. 
P-lė A n d r u še v ičai tė—$ i o.oo. 

J. Bagdžiunas—$5.00. 
Po $2.00: J. Buvdrikas, Yer- 

telka. 
# 

Po $1.00: \r. Katkevičia, M. 
Meldažis, Juška, Dr. Zimontas, 
j. Nemasis, J. Šatkauskas, S. 
Janušauskas, J. Pajauskas, I". 

Poška, K. Jokšas, J. Kūlis, Kon- 
dratas, K. Darngelis, I\ 1 icitu>- 
ris. F. Julišauskas, A. Kveda- 
ras, K. V'ičas, H. Sideravičius. 
Jonas Visgirdas, J. Starkutis, 
f. Kūlis, F. Juška, M. Barbuška 
K. Zamanauskas, J. Zirtauskas 
J. aura, J. Račkauskas, Z. Mic 
knis, J. Povilaiti®, S. \'enskus. 
K. Jokšas, S. Valančauskas. T. 
Pakalnis, J. Sakalauskas, J. Cy- 
žienė, S. Kvietkauskas, J. (ii- 
raiti:?, J. Jetraitis, J. Zubavičia. 
V. Kebaitė, F. Žukas, J. Žvirgž- 
dis, J, Mikutis, F. Palonis, V. 
Kernaitis, J. Mockevičia, J. Bag- 
donas, j. Galinskas, K. Kaula- 
kis, K. iStapulionis, B. Varašius, 
Šuolienė, A. Micevičius, J. Šat- 
kauskas, J. D'agunas, J. Ugen- 
tas, K. Barbuška ir M. Palionis. 

176-tą SLA, kuopa—$5.00. 
A. Radomskis, S. Janitlevičia, J. 
Saunora. 

Iš TMD. 22-ros kuopos. Pra- 
eitą nedėklienį 22-tra TMD, kj). 
turėjo regtiliarį mėnesinį susirin- 
kimą. Nežiūrint karštos dienos, 
susirink'iman atsilankė nemažas 

skaitlius narių. Pažymėtina, kad 
12-tra TMD. kp. išrinko ateinan- 
čiam prieškalėdiniam sezonui 
"Pramogoms surengti komisiją.' 
Pramogos žada buti nepaprasto 
turimo, prisitaikant prie dabar- 
tinių laikų. Į minėtas pramo- 
gas TMD. nariai 'bus įleidžiami 
uždyką, gi pašalinė publika už 

mažą įžangą. 
Programai žada ipalvtėti klau- 

simus, kurie paliečia musų vie- 
šąjį gyvenimą. Bus mėginta be- 
šališkai ir nuodugniai nušviesti 

Ūtos klausimus su pagelba tani 

tikrų prelegentų. 
Kaip TMD. nariai, taip lygi- 

nai ir >p:»šaliniai yra kviečiami, 
/.ėmiau paduotu antrašu prisių- 
sti klausimų apie tai, kas jiems 
daugiausiai žingeidi) butų išgir- 
sti. Surinktieji klausimai bus 
sugrupuoti ir laike pramogos 
programo bus per tam tikrą pre* 
legentą plačiai ir prieinamai iš- 
gvildenti. vėliaus-gi TMD. or- 

gane sutraukoje apskalbti, kad ir 
platesnė visuomenė su tuo susi- 
pažintų. 

Dr. A. L. Graičunas 
3310 S. alsu 1 St 

Visi vedusie po gegužio 18 d 
1 g17 m. ir esantieji "drafto" am- 

žiuje tapo ]>erkel t i iš ketvirto: 
kliasos į pirmą kliasą. Jeigu gi 
ie turi duoti užlaikymą kam 

nors, tai toki perkelti i ant r:, 
kliasą. Visi, kurie dabar y r: 

perkelt# pirtnon kliason, bus pa- 
šaukti kariškon tarnystėn šio 
rugpjučio mėnesyj. 

Įvairumai. įSekančią savaitr 
panedelvj prasidės Chicagoje Suv. 
Valstijų Dentistų (Draugijos kon- 
vencija, kuri tęsis net iki pė{- 
ivčiai. D'ąjyvau-s vieni iš žymiau- 
sių dentistų visame pasaulyje. 

Lietuviai dentistų pacientai, jei- 
u nei a s tomis dienomis lietuvių 

'ent'stų ofisuose, lai žino. kad jie 
•vis konvencijoj. N'i^i Chicagos 
"et 11 vlai dentistai prie minėtos or- 

*anizacijos prikiauso. 
--- Jfmas ir F.mmn Judeikiai 

>ereitą ketvergą susilaukė pirmo; 
dukters. Kaip duktė taip ir mo- 

tina gerai jaučiasi, o tėvas. Jonas 
fudeikis, laikantis graborišiką įs- 
taigą prie 4505 So. Uermita^e 
Ave., žinoma, nemažai tuomi 
d i žž iiuojasi. 

= I'ridgeporto moteris ateinanti 
nedėldienj rengia šeimynišką iš- 
važa^imą j Rea varly Mills, kur 
žada dalyvauti ir keletas žymių 
aimerikonių. 

=- Pranešama, kad fotagrafistą 
Joną Rašinską, gyvenanti prie 
3200 ,So. 1 lialsted St., patiko ne- 

laimė. \ ienas jo vaikas susirg- 
liga Vadinama "Ir.fantile Pa rali ūs" 
(\'aikų paraližius). 

IŠVENGKITE VASARINIŲ 
KEBLUMŲ. 

l'cr karštas vasaros dienas yra 
labai didele pareiga išvengti vi- 
durių keblumų. Bet jeigu Jus 
laikysite savo vidurius liuosais 
ir išvalytus nuo užkrečiamų li- 

gų su pagelba Trinerio .ameri- 
koniško Kartaus \'yno Klixiro, 
tai Jus jausitės smagiais ir ne- 

kentėsite nuo keblumų, kad ir 
laike didelių karščių. Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Elixiras išvalo vidurius be gnai- 
bymo ir užlaiko juos švariais, 

jisai yra taipgi labai priminus 
ir nepakenkia net jausliausiam 
pilvui. Jus nekentėsite nuo už- 

kietėjimo, nevirškinimo, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo, nupuo- 
limo ir 1.1, ir praleisite vasaros 

sezoną smagume ir linksmai. 
Kaina $1.10. Aptiekose. 

Trinerio Linimentas yra labai 
populiariškas, nes jo veikimas 
yra greitas ir tikras. Tai yra 
geriausia gyduolė reumatizmui, 
neuralgijai, strėnų gėlimui, išsi- 
sukimams, tinimams, skamban- 
tiems muskulams ir nuvargu- 
sioms kojoms. Kaina 35 ir 65c 
aptiekose. Per krasą 45 ir 75c. 
—Joseph Triner Company, Išdir- 
banti Chemikai, 1333—1343 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111.—Apg 

Mano veidas po vartojimui. 
Mano veidas prleS vartojimą. 

Tiktai moteris gali moteriai pagelbėti. 
Del jusų, merginos ir moterjs, ki 

rios turite plaukus ir nubertus veidu.' 
r abeinai odos neva'-imiu, aš inrii 

del ju3u Creamę, kuris yrn sutaisy 
tas pagal Europos daktaru receptus 
'r jeigu jus vartof^to šj cream;.i vp 
keletą. kartų, tie bjaurus nnberimi 
ir šlakuotumai visai pranyks ir ju ■» 

veidas bus švelnus, kaip ak; omru 
taip dailu", kaip marmoras, ką mę 
gvarantuojamo, arba sugrąžin,-:mo p 
u gu-i. Kaina už puoduką, droug" n Į 
nurodymais, kaip vartoti, tiktai $2.00 

Jdėkiie savo laiSlun 2~> centus 
markėmis, rrba siilfibr:n'a!s. o liku 
sius užnokealtc, kuom:t aplaikys-k 
siuntini. 

Jus cilite šį cream? pirkti tiktai 
pas mus. 

Kasykite pas: 
Mrs. Nellio V. VVo'nnr. 

311 E. 75-th St., New York, N. Y. 

Svarbus Numeris. 
8—2—i 8 

, 

Kuomet pasiunčiate mums pi- 
nigus, tėmykite savo numerio 
persimainytu?. 

Jeigu ant Jusu laikraščio adre- 
so numeris yra t'..kis, kaip tas 

viršuje, arka pirmasis dar net 

mažesnis, tai skubėkite sutvarky- 
ti savo reikalus. 

Numerio reikšmė. Pirmasis 
numeris reiškia mėnesį, antra- 
sis — to mėnesio die-ną ir pas 
'kutinis — metus. 

E Visi žino, ikad metas t uri i 

Imėnesiu, kurie vadinasi i.r nume- 

ruojasi taip: 
1. Sausis 
2. Vasaris. 
3. Kovas 
4. Balandi#? 
5. Gegužis 
(). Birželis 
7. Liepos 
8. Rnigpjutis 

I 9. Rugsėjis 
10. Spaliu 
ir. Lapkritis 
12. Gruodis 

Taigi viršminėtas numeris tu- 
ri šitą prasmę: 

I Kuomet Jus tiik gaunate laik- 
raštį "Lietuvą," ant geltono po- 
pierėlio Jų* matote savo pravar- 
dę ir tuojaus už jos matote tris- 

[dviem brūkšneliais perbrauktu.* 
'numerius, o tie numeriai Jums 
parodo, kad er.ate užsimokėję už 

į laikraštį '"Lietuvą" sakysim, iki 
S- }- i S, k.i-N reiškia RUGPJ LI- 
ČIO 3 d, igi3 m. 

Kiekvienas laikraščio "Lietu- 
va" numeris Jums parodo ii 
primena, ant geltono p .picrėlu i 
iki kada Jusų prenumerata yra 
užmokėta, todėl Jus negalite 
užmiršti, laiku apsimokėti, nei 
negalite to nežinoti. 

Jusu geras darbas. Kuomet 
Jl*s užmokate už laikrašti pre- 
Humerntą ant laiko. Jus padaro':: 
labai daug gero mums: suččdi- 
nate musų darbą, dvi atvirutės. 
0 "kartais dar p^e tu dviejų ir 

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

j Sučėdinate krasos patarnavimo 
1 įlarbą, o tuom (remiate valdžią 
jos siądieninėje žvarbioje valan- 
doje. Jus pirmūuis to nepadarėte. 

1 
nes visai tas Turns mislin mea- 

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

Jus gerai žinote, 'kad ant vis- 
iko kainos labai pakįlo. Tas pa- 
lietė ir mus — pabrango popiera. 
ant kurios spausdiname Jusu 
laikrašti "Lietuvą"; pabrango 
darbininkai, įkurie atlieka darbą, 
prie spausdinimo Jums laikraš- 
čio, o musii 'kaina už laikrašti 
nepakilo. Kad ji ir nepakiltų, 
męs tik vieno nuo Jūsų laukia- 
me — Laiku užsimokėti už laik- 
rašti "Lietuvą." 

Siųskitę pinigus, 
LITHUANIAN PUB. CO„ 
814 W. 33-rd St.. Chieago, 111 į 

"Lietuvos" skaitytojau! Ar 
pats jau pagelbėjai mums 

Prie įsteigimo dienraščio? 
Męs laukiame tavo žodžio, j 

B-~ajfeškojima'i. 
Pajie?T.i:u savo sesers Soti jo. 

Zamolskaitės, po vyru rubli:.ii^K.«mj» 
Du metu alsai gyveno Lapo; h 

Ind. Turiu svarbų reikalę., otisišau 
kito, nr kas žino j:j, praneškite ma: 
ant šio adreso: 

John Zaniolski, 
9 E. Walnut St., Stanford, Conn 

L. P. Motkiuks (angliškai rašosi 
Louis P. Matrick), pastojusia ka- 
riumenėn ir neseniai išvažiavusi! 
Francuzijon, pajieško savo brol o 
gyvenančio Chicagoje ant Wesi 
Side. Tegul atsišaukia prie Kuzi 

Jokšis, 6G2 W. Madison Si.. 
Chicago, III. 

("Jaus žinių apie savo broli. 

Pajieškau savo draugo Jonr 
Eidiejaus iš Kauno gub., THS:' 
pavieto, Įlakių volastie,-,. Sodo* 
Deibikių. Pirmiaus gyveno Ctlica- 
goje ant 16-tos got v. Taipgi pp 
jieškau savo seserį Alberto-; Jok 
šaitės. gyvenusios p'rtniaus Rroek 
ton, Ma?s. Jis pats. ar kas apie 
jj žino, teiksis atsišaukti sek m- 
ėiu adresu: 

Chas Jokšis 
"Lietuva" 814 W. 33-rd P' 

Chicago, 111. Į 

Pajieškau savo brolių Petro iv 1M 
vardo Rumšu, kurio f)c tri iš Karu*; 
gub., Raseinių pavieto, Švėkšnos pa-1 
rapijos, Stemplių ki'mo. Pirmiau gy- 
veno Chiengo. Meldžiu at 'išaukii ; 
šiuo adresu: 

Antanas RiimSn. 
2311 Forbea St., Pittsburg, Pa. 

Geriausias budns dtl įfrinimo 
.Neturi s. Aliui n- i vM-namv ik i;: ■ 

D lo rilcl'tcr'i') 
h 2 ra iiLtU 

Jau »::•> 50 1 tu \ .t : ninnvirttj 
natiiinnj itvulų pa- letuvniKv..- ir 

vis;tiiie pa. :'.i!yj. 
Tikras tiktai nu paž /n?; įr.'it 

"Į KAK A" 
fljc. Ir Tie. buteliu';:'•< :•••:'• :• :. 1 

'1IIO 
F. Al). KICHTUk A C). 

74-SO \Vai;hlii£toii »r;---1, M. Ve!.. M. V. 

JAIGU norite žinoti, ką iš- 
rasti ir koki išr.dhnal gali 
Imli reikalingi, tai rašyk 
reikalaudamas mu:i.i Lietu- 
viškojo kalboje knygut',* p. 
v. "LIETUVIŠKAS IŠRADĖ- 
JAS" kurią kiekvienam "• 

siunčiamo "DYKAI" 'r 
.7mus parodys ką YčVi \P f I. 
KAJP GAUTI PATlZNTį 
lr KAIP .If PARDUOTI. 
AMERICAN EUROPEAN 

PATENT OFFICES Ine- 
256 Brcadway LA H»w Yo-'< ff. Y 

IOSEPH A. AMBROSIUS 
LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda visokius I>y!ns visuose teismuose 

Ofisai: 
69 \V. \Vasllington Street 

Roodi 1008-1009. Tcl. Central 2579 
3214 So. Halsted St., 7ii. Yards 7271 

5 CHICAOO, ILL. * 

V YHISKŲ DRABUŽIŲ PIGUMA3I 
MUvi'iiuiiJto uai.llcl lul, Ltut uię.- /»/ui alllvuijumy i auiaiui -U>:e 

dyniri .,>>/, ant Tainato*. pinigų, nusiperkant sau dnt!>(i/.IUH pa;< niua. 
tyrams p va kiiiairs .»uau:uuio aui oriietiu uuujua &u»ii* .1 >.>•*'- 
i.otiia iiu ?iiu.0u iki voO.OO t» ptinę kainos. Trupulėlj :i< .->m 11: 
<:;&.i)0 ii«i $<»0.00 111 orderiu ilurytns toutuii ir o>«;rkutiij p.ddu a! 1 
•iic po ,:.i o u lirangiau. 

ir ini!»«r»'!!Į ilPvfit.vj kel-ine* nuo ? 1 .<*'» !r hr.MK-aus. 
V nik'j B'.ut.ii J2.Ū0 iki $7.50-. akryniOH Ir valyfcui. 

S. G O K D O N 
1415 tO'JTIi HAL.!>rKD STR g T CHtCA'iO. IL'~ 

vįU>ras aUlarns kasti mią m* vakarais lkl 'J vj>1. SuIkiIoiuI.h <vai( 
attiaras iki li vai. vakni Nedėldieniais — Iki '* vai. vaiv.irt*. 

ATKK SAVO VASeSUlitlUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE. 
JI •?/. KESČJA BASĄ ŠALČIUS, 0 TU 5U ESi APSIVILKĖS IR COTBS. 
A.'jisai per CetiRlj Mielą, kuris greičiausiai pasienčis plniitRis 
; uiį«j, ir i';lrsi;k | nuilatlniij Lietumis SeĮpėju skaičii;. 

J į A ir į, >• .V, Jį, į s tvikid siųtk m Sitrj A u!:.t * 

■ /. <'itij/c/ą ui/o (ttln u: 

THE I ITI1UANJAN CENTRAL COMMITTEE 
200 Pi fth Avc. Ncvj Yorl^City 

OlI NrlI S ((IlkIĮ lilllit-llttjiltlriiis U'to fat- 
v ^ n-s. Prie to prisižadu La* mėnuo itnhinii /<-/• 
< '■ n/ra/į h o mtteffį po S įmhtl ///. bu-< ra- 

l-:;!,h* y iĮ)ti iitumĮ ri(uijfuri ts Trrt/Iif'jr. 

i'.įrašas 

Adresas 
I 

Koncertinų Išdirbystc 

') Pearl Queen Koncertlna 

j Nemokek Pinigus Bereikalo 
) Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 
> gausi. M'd>inėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
> ai«a yra naujausios mados. Užlaikom visokius 

i: i k rodžiu?, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertiniu geriau- 
-i;j lialalaiku, gitarų ir smuikų, kekių tik reiikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
laik:c(U:us i:- muzkališkus instrumentus atsakan- 
ti;.!. Kurie prisius trijų centų krasą-žem.lj gaus 
kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. Ashland Ave. : : Chica*), 111. : : Telephone Dro1 er 7309 

i 

Nusa-Tone 
DIDIS SVEIKATOS TVĖRĖJAS 

Padare Gaivą, Raudona Kraują, Stiprus Nnolattnias Nervus ir Tvirtą 
Vyriškumą ir Moteriškumą. 

Stebuklingi vaistai nuo abelnai nuvarginto ir nualsinto kuno ir proto, liudnumo arba melancholijos, biauriu sapnų, štoko energijos, num; žinto gyvin- gumo, nerviškumo, blogo apetito, stoka raudono kraujo arba anemijos, tingos cirkulacijos kraujo, žudymo kuno, negruomulavinio viduriu, išpūtimo 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 dcl 

givianančiu šiltam ir drėgnam klimate, kuriam 
Malarija viešpatauja. 

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

Musu Absoliutiška Gvarancija. 
A\es tikrai gvarantojamc, jog busite pilnai užganėdinti vartojant Nuga- Tonc, ar mes sugražiseme Jums pinigus. Kožna bonkutė talpina devynios- dešimtys (90) pilių, vienam mėnesiui gydymo, kaina kuriu yra vienas (SI.00) doleris, arba šeši mčnesei gydymo, šešes bonkutes už penkius ($5.00) dolerius. 

Jeigu vartojant Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienų nebusite pilnai užganėdin- ti pasekmių, sugrąžlkite lyktus pilės ir bonkutė, o mes belarpiškai sugrąžisme Jums pinigus. Matote, jog negalite prapuldyti ne viena centą, jeigu vaistai 
ne bus p įsėkmingi. Mes imame visą riziką ant savęs. Mes negaletume įstengti d ivimu jums tokios gvarancijos jeigu nežinotume kad Nuga-Tone 
padarys v ską, ką Čionais tvirtiname. 

Skaitykite ką tie žmones saka apie Nuga-Tone. 
NATIONAL LABORATORY, Chicago, III. Elwood City. Pa. Gerbiamieji:— 

Gavau iusi. laišku ir Nuga-Tone piliutes ir turiu pasakyti, jog esu visai užganėdintas jusų vaistais. Meldživ prisiųsti dvį bonkutčs Nuga-Tone piliutiu. AiT daviau kialctu pitiutiu savu 
prctlių dt'l ĮTibana>*na ir jam labai patika. Aš steliuju vienį bonkutė dil jio. PiisiunCiu Siuskite vaistus ką greifiausei. 

Su pagarba, GASPAR BERSGK, Box 517. 

NATIONAL LABORATORY. Chicago, Uis. Shenandoah, Fs. Godotini Tomistai:— 
Aš esu labai užganėdintas nuo jusų Nuga-Tone. Esu labai sveik, s po juių vartojimo. 

IOE DOMBROYVf.Kf 3M W r,,.L Sf 

Nuga-Tone yra sutleti 
parankioje bonkutcje. Jie 
yra apvilkti su cukru; 
priimno skoni; rame del 
vartojii io; ncati trauka 
nuo darbo ar linksmumo. 
Bandykite. Jus reko- 
menduosite tuos vaistus 
visiems sava pretelcms. 

Stcliuklte vaistas ant tuo kuponą. 
NATIONAL I.ABORATORY, 123 W. Madison St., Chicago, III. 
Gerbiamieji: Prisiunčiu $ ir meldžiu prisiųsti man 
bonkutč Nuga-Tone. 

Vardas ir pavarde 
Gatvė ir No. ar R. F. D 

Miestas Valstija ,. L 7 
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Per eiles metų męs ! etuviai buvome skriaudžiami. 
Atėjo laikas, kada męs visi mint'mis ir darbais 

p;> ys i petį turime stot už triūsų Tėvynės gerove, už 
LAISVA, NEPRIGU LM.INGA LIETUVA. 

C C V. 

Tiktai laikiašt's, kur:am apeina LIETUVOS liki- 
mas gali mutn^ nurodyti, kokiu btidu mes geriausiai 
galime pasidarbuoti labui TĖVYNES LIETUVOS. 

Laikraštis "LIETUVA," kuris per 25 metus su 

pasišventimu gynė LIETUVOS reikalus KAS SA- 
VAITE, neužilgo taos DIENRAŠČIU ir darbuosis 
KASDIENĄ labui LIETUVOS. 

Kviečiame kiekvieną lietuvį ir lietuvę prisidėti 
pr.e šio naujo dienraščio. 

'LIETUVOS" SKAITYTOJAI! Kaip skruzdės 
po šapelį, taip męs po Šerą po kitą suneškime ir tu- 
rėsime laikrašti "LIETUVA" savo namuose KAS- 
DIENĄ. 7. 

Norėdami platesnių žinių, rašykit TUOJAUS. 
Gausite knygutę apie dienraštį UŽDYKĄ, 
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