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Metai XXV} No41 

Wilsonas Atsako 
Vokietijai! 

Liepia pasisakyti ar priima Suvienytu 
Valstijų paskelbtas Sąlygas, ar ne. 

Wilsonas Reikalauja, kad Vokiečiai 
išsinešdintu iš užimtu Kraštu. 

Hitidenburgas Resignavo? 

Alijantai vis žengia pirmyn. 

Ispanijos Kabinetas Rezignavo. 

Belgijos Gubernatorius Liepia Nešdintis į Brusselį. 

Sunaikina Austrų Laivyno Stovyklą. 
Washington, D. C Prezidentas Wilson į Vokietijos notą kas- 

link taikos atsake sekančiai: 
Pirmiaus negu atsakyti } Vokiečių Valdžios pakvietimą taikon 

Suvienytų Valstijų prezidentas nori neabejotinai žinoti štai ką: | 
Ar Vokietija savo notoj apie taiką priima visiškai Suv. Valst. 

8 d. Sausio paskelbtus punktus ar juos ima tik kaipo pamatu 
apkalbėjimui. 

Prezidentas jaučia reikalingu pasakyti, kad pirm negu Vokieti- 
ja paliuosuos užimtu3 kietus, jis negali kalbinti Suv. Valstijų j 
*:?ržs draugų padėti ginklą. 

Prezidentes taipgi jaučiasi teisėje užklausti, ar vokiečių kanc- 
leris siųsdamas taikos notą darė tai tik vardu valdžios, kuri ik', 
šiol tęsė karę. Jis mano, jog atsakymai i šiuos klausymus yra vi- 
sokiais žvilgsniais svarbus. 

ALIJANTAl VIS TRAUKIA PIRMYN. 
LONDON. Anglai. Francuzai ir Amerikonai padarė 20 myliu; 

spragą VokiVčių pozicijos tarp Cambrai ir St. Quentin. 

TURKIJOS VADAI APLEIDŽIA. 
LONDONAS, spalio 8 d — Turkijos kabinetas rezignavo, su- 

lyg pranešimo iš Berne, Šveicarijos, laikrašiai Evening Star. Pra- 
nešimas sako, kad yra didis sujudimas Konstantinopoly). 

SMYRNA PRAŠO TAIKOS. 

ATHENS, spallo 7 d. Į suvėlinta į Laukiama Smyrnos valdžios, 
Turkijoj, atsilankymo i Athens, su prašymu taikos su talkininkais. 

ISPANIJOS KABINETAS REZIGNAVO. 
MADRID spalio 8 d. — Antonio Muaro sutvertas kabinetas 

rezignavo. Kabinetas buvo sutvertas pereitą kovo mėnesį. 

VOKIETIJA PRAŠO TAIKOS. 

Matomai didelis judėjimas ei-' 
na Vokietijoj už visuotiną per- 
traukimu mušiu ir taiką. Nau- 

jasis Vokietijos kancleris, prin- 
cas iMaximilian iš Baden. rapor- 
tuojama, kad yra pasiūlęs visuo- 

tiną • ■'laikimą mušiu, paskyrimą 
įgaliotinių suėjimui neutrališkam 
krašte apsvarstimui lygos arbit- 
racijai ir nusiginklavimui ir per- 
siuntimui prašymo talkininkams 
&i<l pasakytų savo išlygas. To- 
ljatis .yra pranešama, ka<J Vokie- 

tijos kancleris yra išreiškęs savo 

sutikimą priimti Prezidento \Yil- 
sc«o keturiolika taikos sąlygų. 

Austro-Vengrija per savo mi- 
terj Stoekholme, prašė Švedijos 

valdžios, sulvg žinių iš Berne. 
Šveicarijoj, persiusti Prezidentui 
\Yi1sonui prašymą visuotinos mu- 

šiu |>ertraukinio su talkininkais 
ant žemės, iurių ir ore ir pradėti 
•be atidėliojimo tarybas apie tarką. 

Į šios tarybos bus pamatuojamos 
I sąlygomis, Prezidento NVilsono iš- 
| dėstytomis. Naujoji Austro-Ven- 
■ grijos taikos nota. barono Buriau 
užreikš kad visos Prezidento \Vil- 

! soiio sąlygos yrtt priimtos dvilypės 
monarchijos. 

Ir, pagaliaus, iŠ Kerno ateina 
! pranešimas, kad Vokietija. Au- 

stro-Vengrija ir Turkija mano 

kartu kreiptics prie Prezidento 
Vilsono tikslu, kad jisai [įstaty- 
tu kitiems talkininkams aj.;ic vi- 
suotiną musių pertraukimą ir ta- 

ryba? dėl taiko:. 

KANCLERIO MALDAVIMAS j 
Amsterdamas, spalio 0 d. — 

1 talpa notos, paėstos imperiško 
vokiško kanclerio, princo Maxi;ni- 
liau, Prezidentui \Yilsonui }>er 
Šveicarijos valdžią, yra sekanti: 

Vokiška valdžia ti'aldauja Pre- 
zidento Suvienytų \ aisti i u paimti 
rankosna sugrąžinimą taikos, su- 

pažindinti visas kariaujančiai, ša- 
lis su šiue maldavimu, ir pakvie- 
sti tas paisųsti atstovui tikslu 
atidarymo tarybų. 

Ji (valdžia] sutinka su progra- 
mų. perstatytu Prezidento Suvic-Į 
nytų Yjalstijų jojo pranešime 
Kongresui sausio 8 d. 1918 m. ir 
jo vėlesniuose išsitarimuose, ypa- 
tingai jo kalboj rugsėjo 27 d., 
kaipo pamatą taikos taryboms. 

Su žvilgsniu išvengti tolimes- 
nio kraujo liejimo, vokiška val- 
džia maldauja kogreieiausio vi- 
suotino musių pertraukimo ant že- 
mės, vandens ir ore. 

WILSONAS ATMES TAIKOS 
PASIULYMA. 

Waehingtonas, spalio 7 d. — 

Prezidentas VVilsonas atmes teu- 
! tonų prašymą kompromisinės tai- 
įkos. ir ii.-ai taip padarys netik 
1 kaipo kalbantis už Suvienytas \"a1- 
stiias bet už visas kariaujančias 

i prieš centrai i nes viešpatijas šalis. 
Manoma, kad kaipo pasekmė 

dabar einančio apsimainymo nuo- 

.monėmir tarp prezidento ir talki- 
įlinku valdžių viršininkų. \"okieti- 
jai busią pranešta, kad taika gali 
būti Įgyta, tiktai visišku, be jokit 

.įlygij. pasidavimu ir kad per- 
traukimas ; utšių gali bi'.t' suteik- 
tas tiktai pamatais apleidimu Bel- 

gijos. Francu/įjos ir kilu užimtų 
kraštų. f į' 

\ okietijos laikui nota buvo pre- ! 
zidentui įteikta per Šveicarijos 
reikalu vedėją. 

Austrijoj uola, praktiškai vie- 
noda kaip kalboje, taip sąlygomis, 
.•u Vokietijos. buvo įteikta valsti- 

jos sekretoriui L ausi n g per Šve-' 

dijos ambasadorių. 
i'rezidentas Wilsonas tuojaus 

užsidarė studijavimui, ir vėliaus 

pasitari: su sekretorium Lansing. 
,Buvo aišku nuo pradžios, kad 
Prezidentas nėra palinkęs labiau 

negu šalis a bei i ai priimti v 'kišką 
pasiūlymą derėtics apie laiką, nors 

kartu yra gražiai išrodantis priž'a- 
das priimti jc platformą taikos iš- 
lygų "kaipo pamatą taikos tary- 
boms." 

\u.-premlv-.. Hąd Suvienytų} 
Valsf i i fi pfjtziciį.^ J>us atmetimu 
'fui omų pasiūlymo. Prezidentas 
pradėjo svarstymą. busiančių atsa- 

kymų su talkininku v;ikl/ioniis. j 
Sulyg prtiŠymo Vokietijos katode-j 
rio, Prezidentas perdavė teutonų! 
notas talkininkų sostinėms per į 
Amerika pasiuntinius. kuriems į 
laipyi palieta perduoti .A menkos j 
pažiūrą apie atsakymo turinį. j 

Prašydamas ['rezidento persiusti! 
i taikos pasiūlymą talkininkams 

princas Maximilian. vokiškas 1 

kancleris, sutrukdė atsikartojimą 
greito atmetimo pr/larvto Austri- 
jos nutai keletą savaičių atgal, 
bet u:vilkintas atsakymo bus la-! 
biju nc,;u nusvertas faktu, k-.d at- 

sakomas bus išreiškimu bendros 
■pozicijos visų su Vokietija ka- 
riaujančių Šalių. 

Baltame Name nuomonė buvo j 
išreikšta, kad persimainymas nuo 

monėmis tarp talkininkų sostinių 
gali but atlikta į dvidešimts-ketu- 
rias valandas ir kad bus galima1 
Prezidentui suteikti atsakymą. 

AUSTRIJA VĖL PPAŠO TAI-l 

KOS. 

Amsterdamas, spaliu .t d. — 

Austrija prašo Holandijos, kad 
ji pakviesti] kariaujančias šalis 
dalyvauti taiko? konferencijose, 
su lyg Vienuos korespondento 
Vj e r 1 i n T a g e b ! a 11. Kores- 
pondentas pridėjo, kad Ilolandi- 
ja išsiuntė u/.kvietimus. 

Delegacija Vengrijos statesma- 
ni], vedamų premiero \Yekerle, 
atvyko Viennon reikale padary- 
mo tolimesnių žingsnių dėl lai- 
kos. sulvg "Cologne (iazette." 

Nariais to> delegacijos yra 
grafas Stephcn Tisza ir Julius 
Andrassy, buvę Vengrijos pre- 

Jnūerai, ir grafas Albert Apponyi, 
Vengrijos mokslo ministeris. 

Vokiški laikrašiai pašvenčia 
daug vietos politiškiems rcika- 

jlams Austrijoj ir Vengrijoj ir 

įsako, kad svarstoma apie sutveri- 
unn koalicijinčs valdžios abiejose 
j viešpatistese. 

Telegramas iš \ iennos prane- 
ša, kad sensacija tapo iškelta de- 
lei kalbos Cechų deputate Sta- 
nek, kuris reichstage išguldinėjc 
Žecho-Slovakų programą ir griež- 

tai užsipuolė aut Vokietijos ir 

Vengrijos. 
Kalba iššaukė dideli neuiga- 

įėdinimą tarp vokišku deputatų 
eurie kaltino Stanek išdavystėj*, 
ir neištikimybėje, ir pirmininkai 
pašaukė priešingu deputatą prie 
tvarkos. 

HINDENBURGAS REZIGNA- 
VO? 

Londonas, spalio 7 d. Feldmar- 
šalas Hindenburg, po karštam su- 

sirėmimui su kaizeriu, rezignavo 
nuo vietos vado vokiško štabo. 
Hindenburgas pasakė, kad pasi- 
traukimas ant didelės 3kalės yra 
neišvengiamas, sulyg žinių per 
Central News Agency iš Amster- 
dam. 

PALIEPIA SIŲSTI ARCH1- 
VUS Į BRUSSELS. 

Paryžius. žinios iš Ilolandijos 
praneša apie tai, kad vokiškas 
iJelgijus gubernatorius yra išda- 
vęs slapius prisakymus provin- 
cijų gubernatoriams kuogreičiau- 
siai siusti visus vokiškus archy- 
vus i Brusscls. 

Talkininkų orlaivininkai per- 
lėkę Brussels ir išmetė tūkstan- 
čius pamfletų, kuriuose pasakoma 
žmonėms turėti truputį kantry- 
bes, — kad valanda jų išliuo- 
šavimo yra arti. 

GAL APLEIS PAiiRASČIUS. 
Londanas, spalio 5 d. — Ži- 

nios, ateinančios iš ištikimų šal- 
tinių, praneša kad vokiečių ap- 
leidimas viso Belgiško pakraščio 
yra neišvengiamas. Si žinia pat- 
virtina raportus, pranešančius 
apie išvežimą vokiškų sankrovų 
iš šių apielinkių. »Kaip matyti, 
vokiečiai mano trauktis iki "Au- 
twcrpo linijos." 

Vienas holandiškas praneši- 
mas sako, kad apleidimas Raus- 
selaere ir Bruges neužilgo prasi- 
dės. 

Geneva, Šveicarija^ spalio 5 d. 
— Keturiasdešimts miestų Al- 
sa ce-Lotaringi joj, nuo Basei iki 
Colmar, tapo civiliškų gyventojų 
apleisti, sulyg Demokrate. 
Vokiški valdininkai, laikraštis 
sako, yra prisakę gyventojams 
Mulhauscn, Altikirch, ir kitų 
mažesnių miestelių, būti prisiren- 
gusiais apleisti kogreiČiausia. 

! 

SUNAIKINA AUSTRŲ LAI- 
VYNO STOVYKLĄ. 

Rymas, spalio 4 d. — Ameri- 
koniški, angliški ir itališki kariš- 
ki laivai sunaikino austrų laivy- 
no stovyklą Durazzo; taipgi su- 

naikino ten buvusius kariškus 
laivus, sulyg pranešimo Premiero 
Orlando. 

Itališki ir angliški skraiduo- 
liai, itališkų ir talkininkų torpe- 
dinių laivų ir Amerikos subma- 
rinų apginami, išsidirbo sau 

kelią per minas, ir, išvengdami 
submarinų užpuolimo, pasieki 
uostą. 

Po to tęsėsi baisus bombarda- 
vimas. pakol austrų stovykla ii 
kariški laivai tapo visai sunai 
kinti. 

Itališki jūreiviai, karštoj ug 
nyj torpedavo austrišką laivą 11 

garlaivį. Kitas laivas, kuris bu 

vo patėmytas kaipo ligonbutinis, 
apo išleiaUs. 

Angliški ir itališki orlaivinin- 
i<ai prigelbėjo. Kiti itališki ii 
talkininkų kariški laivai buvo 
priruošti mušiui lauke uoSto, jei- 
gu pasirodytų koki laivai, atei- 
nanti austrams i pagclbą. 

Talkininkai neturėjo jokių 
nuostolių, apart sugadimimo vie- 
no angliško skraiduolio. 

[Durazzo yra uostas Albani- 
joj, penkiosdešiints tris myliai 
į pietus nuo Scutari. Randas, 
ant pussalio Adriatiko jūrės 
Per kiek laiko tai buvo austru 
laivyno stovykla operacijom^ 
Albanijoj]. 

VOKIEČIŲ JŪREIVIAI SU- 
KILO. 

Kopcnhagenas, spalio j. d, — 

Iš atėjusių žinių, pasirodo 
kad keturi vokiečiu torpedinia. 
laivai, kurių Įgulos sukilo, ir mė-' 
gino išbėgti iš uosto rugpjučit 
mėnesyj, tapo pasekti skraiduo 

litu, kurie juos paskandino. At- 
įsitikimu patikrina išplovimai 

160 lavonu ant krauto. 
1 

Trisdešimts šeši vokiški ka- 

Įreiviai tapo sušaudyta miešti 
Kiel, dėlei priešinimosi tarnystei 
submarinuosc. 

Keletas sukilimų atsitiko tarp 
vokiškų ir austriškų kareivių 

i L'krainoj rugpjučio mėnesyj 
Meistc Kcrhcrhof 6,000 autsrų at- 

sisakė eiti j Vakarų frontą. 

SUKILĖLIAI SUŠAUDO AFI- 
CIERUS. 

Rotterdamas, spalio 2 d.— 
Šimtas sukilusių kareiviu, prit 
Holandijos ir Vokietijos rūbe 
žiaus, užmušė du savo aficierus 
Kareiviai atsisakė eiti frontan 
Aficierai tuomet Į juos šovė. 
Tuojaus kareiviai nušovė abudt. 

1 aficicrus. 

j PANIKA BEREINO BIRŽOJ. 
Į Geneva, spalio 6 d. — Neap- 
1 
rašoma panika prasidėjo Berlinc 
biržoj, sulyg Neueste N*achrich- 
ten iš Munich. Laivų ir amunici- 
jos kompanijų šėrai ypatingai, ta- 

j)o paliesti. 

BERLINE NERAMU. 
Amsterdamas, spalio 7 d. r— 

Sujudintos minios Berlino gatvė- 
se išplėšė speciales laidas laikraš- 
čių, turinčiu kalbą princo Maxi- 
tnilian iš rankų vaikų-pardavėjų., 
Visur girdėjosi šauksmas "Taika 
atėjo!" "Taika, nors sykį." 

KAREIVIAI IŠTRAUKTI. 
Vienna, per Londoną, spalio 

j d. — Au.it 1 j.s kareiviai tapo 
ištraukti iš tnijos, karės ofi- 
sas praneša. Talkininkai užėmė 
miestą Berot. 

Pranešime paskelbiama: 
"Męs ištraukėme savo divizi- 

jas iš Albanijos. Pasirodė reika- 
linga taip daryti delei atsitikimų 
Bulgarijos fronte. 

"Rcrat pateko priešams be 
jokio miušio." 

RYMAS PATVIRT^A BRSI- 
TRAUKIMĄ. 

.Rymas, spalio 3 d.—- Pusiau 
oficialis pranešimas apie italų 

(Tąsa ant 2-to puslapio)] 

Į 
Dienraščio Reikaluose. 

u p į \± !i i* Galima pasidalinti su savo drau- 
gais linksma žinia: leidimas ir už- 
tikrinimas kad popieros gausime 
į valias—jau gauta. Šiomis dieno- 
mis pradedama gabenti mašinai, 
taisyti, puošti namą ir t. t. 

Ateinančiam numeryje \ikuni6 
jau paskelbsime prenumeratą ir 
pasakysime kurią dieną išeis pir- 
masai "Lietuvos" dienraščio nu- 

meris. 

DIENRAACIO ARMIJA; 
Petras Janulis i 
fonas Kudžma I 
B. Kučinskas t 
Petras V. Sarpalius 3 

jJetuvftj N'tpr. Kliubas, Nev 
Haven Conn, 2 

Kajokas j. New Haven ( 
Butkus J. Ncw Havea t 
Cerkauskas Petras Xew Haven 

v 

i 
Levišaaiskas Gab. Watterburg 

Conn. I 

Kvekshas, Petras Burns, Oreęon 
> X 
Šveistas Liud. Burns Oregoa i 
Timinskas J. Cleveland O. i 
Marozais Vladas, Amstrdam, N*. 

J. i 
Gud'iinskas Jonas, Amstrdam. 

N. J. i 
Mišiunute Antanina Dariou 

Conn. i 
Kerszevičius Vytautas Detroit, 

'Mich. i 
Aleksiunas Alikolas, Detroit 

Mich. I 

Kinderis Jonas, Detroit M. t 
Pivarunas Ignas, Indiana, 

Harbor, Ind. 2 
K •'t* Butwell S. City. i 

Bijanskas A. City. l 
Mažeikis Kaz. City 5 
Jucius Ant. City I 
Rakauskaite Marioaa City I 
Petrauskas Vincas leatle, 

\Vash. 2 

Slapukas Antanas Seatle \V. I 

Dugnas Juozas, E. Chicago, 
Ind. i 

Ncffas, J. Cicero, III. t 
Tumas Mil.olas City I 

Brazauskas Jurgis City J 
Sv. Vincento Fr. Dr-ja City .i 
Mažeika Ant. City 2 
Pavrozas Petras. City t 
Paliulis Mik. City 2 
Draičiunas J. City I 

Bogden A. W. Colten Oregon 

Miklusis Kl. Worchcsfccr Mass. 

Celedinas Petras, Klein Mont. 
Yankunas Aut. Baltimorc, 2rl<! 

I j L'* 

Unites Jos. Dcscovery B. C 
Canada 

Šliupas J. Dr. Ssranton Pa. i 

W. W. Bush, Brooklyn N. J. i 

Mickevičia Juozas, \Vilkes 
įBarrc, P?.. 

Perminąs Jonas. AVaterbury, 
Conn. 

Pakamanaitč Ona, VYaterbury, 
Conn. 

I Narsčius Antanap, Waterbury, 
Conn. 

Zalpis Pratik City 
Jakavičc Juozas City i 
Šimkevič Walter City * 

Stasiulis Pranas, City l 

Skučas Tam. Seattle, Wa«li. I 

Gapšis V. City i 

Šimkus J. VVoodboro, Wt9. 3 

Jagminas Juozas City r 

AVrams Gcneva City l 

Preikšas V. Indiana Harbor, 
Šileika Jonas, City I 
Burka A. City t 

Juozoparičius Petras City t 
ftutbus Petras, Rhindander, 

Wis. I 

ĮMačiulskis Leikas City, S 



istvcrmus yra sunkenybėse, ku- 
riu išvengti negalima, jie daro 
pastangas išparodyti kiekvienam 
Kovojančiam vyrui parėdymo rei- 
kalą, kuris stambius iš krasos 
prašalinti paskatino. 

Jeigu kiekvienas Amerikos ka- 
rininkų užjuryj gautu 5 svarų 
siuntinį «š namų kas mėnuo, kru- 
sos organizacija l'rancuzijoj but 
priversta apsidirbti su daugiau 
negu 5,000 tonų krasos siuntinių, 
kaipo priedą prie skaitlingų paė- 
tos siuntinių, kurie ir taip jau 
perdaug krasos išgalės apsunki- 
na. L'žvertimas tokios naštos, 
penkių tūkstančių tonų j mėne- 
sį, ant organizacijos palenks ją 
iki sukritimui, sigaretai ir kny- 
gos iš namų, butų bevilčiai su- 

trukdyti ir gali buti nepriduoti 
keli mėnesiai po to, kaip Fran- 
euzijon jie pristatyti buvo. 

5,000 tonu siuntini u perveži- 
mas reikalautų keturių diktokų 
laivų kas mėnuo. Tokios perve- 
žamosios inta'.pos atėmimas iš 

transportacijos tarp Suv. Valsti- 
jų ir Francuzijos rimtai atsiliep- 
tų j nuolatini maisto ir amuni- 
cijos siuntimą fronto. Medžiagos 
apštis iš 5.000 tonų yra užtekti- 
nu, kad Prancūzijoj palaikiu;- 
daugiau negu sešius pulkus (re- 
gimentus), pilnai aprupintus ii 
kovai prirengtus. 

/Įmonių, reikmenų ir vežimt 
suorganizavimo didumas, koki: 
reikalingas kad aprupinus "par, 
cel post" siuntinius Ameriko 
miestuose su dviem milijonais i; 
viršaus gyventoju, yra visiem, 
gerai žinomas. Ties;.' sakant, N'ev. 
Yorkas ir Chicago šioj šalyj tėr; 
vienatiniu miestu, stilvg cenzf 

raportu, kuriuodu per du milijo- 
nu persirito. Dviejų milijonų ar 

m i ja, krasos viršininkų žvilgsniu 
yra kur-kas didesnė bendrija 
nes ji vienatiniai iš suaugusii 
siuntinių gauna. Apart to, tiej 
jų susideda ir kiekvienas vyra: 
'''gyventojai" Jiėra susiteįlkę, ; 
miestą, kur grjstos gatvės ir pas- 
tovus adresai ramlasi. Jie yra iš- 
simėtė po Franouzijos miestus, 
didžius ir mažus, po laukus, po 
amisKUs ir po apkasus. \ lenutei 

nuolatos kilnojasi ir pastovui 
antrašas karininkui \ ra aiški ne- 

galimybė. Tokiose aplinkybėse 
keli milijonu rišulių kas mėnuo 

pristatymas tikrai milžiniško 
žmonių ir vežimų skaičiaus rei 
kalautų. Tokiai organizacijai su 

tverti, suprantama, reikėtų is Ge- 
nerolo Pershingo kovojančių 
pulkų atimti. 

Armijos viršininkai Prancūzi- 
joj deda visas pastangas parūpin- 
ti nuolatini ir greitą aprup'nimą 
pirmosios klesos siuntinių. Tai 
yra pat savyje milžiniška užduo- 
tis ir kur-kas Amerikos karinin- 
kams ir jų šeimynoms svares- 

nė, negu rišulių iš namų prista- 
tymas. Karės Departamentas 
vrrus aprūpina geresniu maistn 
ir drabužiu, negu jie Suvienyto- 
se Valstijose pirktis galėtų. 
Kvatiertneisterio Korpusas da- 
bar parūpina sigaretų ir saldai- 
niai prie kasdieninės porcijos 
yra paprastu apsireiškimu. Vie- 
natinis dalykas, kurio armija pa- 
tenkinančiai pavaduoti neišgali, 
yra n.i.nylėtųjų namiškių laiškai. 
Iš to atžvilgio rišulius siųsti 
draudimas tol tęsis, kol krasos 
viršininkai Prancūzijoj nepajiegs 
su jais taip apsidirbti, kad pavo- 
jun išstumti nereikėtų pirmosios 
klesos siuntinių pristatymą Ame- 
rikos karininkams. 

MEZLIAVA 
Nukentėjusai dėl karės Lietuviai 
per Amerikos Lietuvių Centralj 

Komitetą. 
Atskaita už rugsėjo mėnesį. 
Mėnesinės Mokestis, surinktos 

per Dr. Šliupo 't V. K. Račkau- 
sko prakalbas naujai sutvertuo- 
se Centralio Komiteto Skyriuo- 
se, kurie galutinu atskaitų dar 
neatsiuntė (So. Boston, \Vorccs- 
'ter, Norvvood, Lavvrence, Chica- 
go, rCnosha, So. Omaha, Sioux 
City), o taipgi tuos, kurių ra- 

portai jau gauti; Racine, \Vis. 

sumokėjo M. Kasparaitis. J. Ma- 
taitis ir J. Pilipavičius—pa Si. 
F. Batiis už 2 mėnesiu Si, J. Mė- 
sinis už 6 mėn. $3. Z. I "nibrozas 
už 2 men. Sr.50, viso S8.50 ir 
Grand Rapids, Mtch. užsimokėjo, 
L. B ra skis, P. (ireičaitis'—po $1, 
D. Greičaitis A. J. Bernotas po 
įoę, trįso £3, abęįna suma Si 14.50 

Racine, Wis. Užsimokėjo už 
niypjutj: M. Kasparaitis, J. P>a- 
Kutis. J. Pilipavičius—po $i, A. 

Darkintis, uz m. ij»if J. Vainei- 
.<i- už 4 in. S-Į, V. Karvelisjoc. 

V iso $8.50 

..Baltimore, Md. Mokcstįs už 

rugpjuti: I. Naruševičius Si o. P. 
Lazauskas $5, O. Dovidaičiutė, 
\. šinikc ičienė M. ISartuškienė, 

A. Šidlauskas—po $j, J. Kreivė- 
nas Si, 1'. Dubinskas $6, 'C. Iva- 
škevičius K. Dckėnas 50c. 
I)r. \ Kudirkos d-ja $3.75. D. 
L. K. Keistučio d-ja $7.55. I). f.. 

\ ytauto d-ja $5, .Mokcstįs už 

ugsėji: O. Remeikienė Si. A. 
.ankunas už niėn. $1, V. X1 a- 

;orno>kis iuž metus,$6, J. Gaili- 
iaiti», M. Rutkus, M. Karalius, 

(»rajauskas, V. Baltrajunas, 
I ekavičius, J. Radzevičius, j. 

Melunaitis—po 50c.. J. Alvta $5, 
J. LYkenas uz 8 mėu. S4. Aukos: 
t). L. K. Mindančio d-ja $3.55 
S. L. A. 64 kuopa 77c. S. Dau- 
canto d-ja 76c. \.L. Atletų Klin- 
tis Si.50. I'. Venskaitis 50c. Iš 
aidoms atimta Si.50. Viso $75.3^ 

Elizabeth. N. T. A. Balinskis 
|. P.udris, F, Lapinskas. A. Pi 
iackas, A. Zailskas, P. Bironi?*— 

Si ; i',. Kopustaitis, J. Lis- 
ijins, J. Savickas —po 50c. A. 
♦viltelis Sj, Išlaidoms athnta ik 

>auta $9-3f 

New Haven. Conn. K. A, M a 

:areviėienė $2, J. Uutkus 82, i* 

Cibulskas, S. Lonika, J. Mase- 
Lunas. J. Smigelskis, S. Cvirka 

Zignianlienė—po $1. Auk', 
urinkta piknike rugsėjo 1 d 

'32.25 Viso $45.2" 

Ambridąe, Pa. .Mokestis u 

ugpjuii ir rugsėjį: I1.. Ii ra m ha 
(iramba. M. K. \ arsevičius 
Liu:lynast M. Mickevičius, N 

evitžis-•!»<) .S-'. \ i>o ....$(2.0 

Grand Rapids. Mich. L, I'.ras- 
is, L. (ireičaitis,—po 81; L) 

jreioaaitis, A. J. Bernotas, K 

Vleciotiis—po 50c. Viso... .$3.5c 

Plains, Pa.- J. Derins $3, A. 
šotaįtis 82. I'. Maslauskas, J 
.orvei.Šas, J. Vnorauskas— j» 
^.50, A. Veėerkauskas, J. Rima- 
iOius, I*. Brukąs —po $1, 

Viso $12.5< 

Cleveland, Ohio. K. S. Karpa- 
vičius $3, T. Neura, P. Šukys. 
I. 'iarmus, J. Šukys, A. Zdana- 
vičius, A. Aksomaičiutė—po Si 
I. M. Baltrukoniutė, H. Jokubč- 
nas, l\ Kubilius, V. J. Jurgilas 
J. Saveikis, J. P.arkeviėius L 
Valeika—po 50c; K. Valeika 10c 

Viso $12.6; 

So. Omaha, Nc'jr. K. Laučius 
P>pikas. f. Šalkinis, !•'. Zig- 

mantas, i!. Nevedomskienė, L. 
Zi.-mantienė S2.50, A. Poškus $2, 
■J. Žalpienė $2. E. Masilauskienė 
S2.50 A. Smailis $1.50, J. Ži- 
linskas 50c. Viso $19.05 

B.uceton, Pa. Aukos, surink- 
tos Petro Mironavičiaus; V. Ad- 
minas, P. Mironavičiaus—po $2; 
S. 1 .cverdauskas, J. Leverdaus- 
*kas. J. Milašius, J. Laimutis, M. 
Hražinskis. Ii. Mikalavičius. Iv. 
*>amastis. .-po $r, iŠ. Ambrazas, 
P. Tamosuuas—po 50c. Vesbuc. 
kis 25c. \ iso $12.25 

Ansonia, Conn. K. Tijonaitis 
S r ; K. N'ovakauskis už 6111. $3; 
P. Bieliauskas už 4 mėn. $2; P 
Jankauskas, 1). Stupuras, K. sto- 

nius, A. Oudžtunas, S. Žiūraitis 
—po 50c. Aukavo \*. Verešilka, 
'1. Viso ^0-5° 

New Britain, Conu. J. Skri- 
tulskas S2. |. Aržiiolaitis, f. 
Maksimavičius, A. Aržuolaitis, 
M. 1 žganaitis, A. Valinčiils. Mc. 
Dauniu j. Poškus, K. Giedraitis 
\. Mika.auskas, A. Vikrikas, J. 
Mikalauskas. M. Turskis, J. Ra- 
^auskiutė, V. Zimitravičius, K. 

Janušonis—<po Si: P. /alionis, 
P. Kupstas, J. Petkevičius. J. 
Driaučikas, P. Kovaliauskas, A. 
įtekus, A. Ališauskas, J. Zdan- 
•ilikas, P. Pilipauskas, Z. Mic- 
cevičius. P>. Griškevičius. M. Gri- 
autis. P. Maskelis, V. Gilevičius, 
f# Kavaliauskas, L. K tmanaus- 

kas, K. Žagarinskas. M. Kadžiu-- 
niutė, A. Ceškevičius, M. Nei-, 
monas, J. Ausenka, A. Valis, A,j 

i) Auzakii artilerija keliauja prie fronto Palestinoje laike Gen. Allenby laimingo ofensyvo prieš 
turkus. 2) Maišai vaikių valdiškoj stotyj meilinė anglis'yra darom'a galinėms maskoms. 3) Gen. 
High Senti, vaidas Catnp Dix, mėgina vieną olnrliu užauginti "katnpes" "karės darže." 

Vitukynas, J. Žemaitis, Ii. Lau- 
rinavičius, A. Petrauskas,' j..Šul- 
cas,—po 50c; K. Daniseviiėus, A. 
Ausenka— po 25c; Liet. U. X. 

Kliubas, Šv. Juozapo d-ja, šv. 
Andriejaus d-ja. Apšvietus d-ja, 
šv. Kazimiero d-ja,—po $3; Šv. 

Jurgio d-ja, Vytauto d-ja, SLA. 
34 kuopa, Žir^vaikio d-ja— po 
£2; Lietuvos Sunų ir Dukterų 
d-ja, Šv. Onos Moterų D-ja —po 

1. Viso ..$56.00 

Wilkes Earre, Pa. J. Yaišnis. 

J. Kundrotą, Ą. Baltuška — po 
$[; A. Pajaujis, J. Laukus, V. 

J. Tabaras, J. G. Alanskas, J. 
U'zdila, Ci Karbauskas, 1'. Ma- 
slaveckas.K. Kizėlis, A. Babui- 
nas, J. Mickeviče. K. Lučinskas, 
[_ V. Šniuolis—po 50c. |. M. Vai- 
šnis 75c. B. BaČenas, J. Asije- 
vičius, po 25c. Viso ....$10.25 

Pavienių narių mokestįs: A*. 
K. Račkauskas už i i mėti. $33, 

1 Dr. Jonas Šliupas 11/. 2 m. $20, 
Justinas Kūlis už 5 m. $10, J. 
Zakarauskas $1, P. Beinoras, $3. 
Tanias Paukštis $10, Leonas Ma- 
"iulskis $5, Liudvika Šliūpienė 
j>i2, Justinas ŽalaSio, Antanas.' 
Veronika ir Zuzana Norvaišai 
>3, V. J. Sabaliauskas $1.50, Vin- 

centas, Rozalija ir Juozapas Ši- 
maičiai $r.io Gauta iš Liet. At- 
statymo l»-vės $5. Viso $i 14/10 
..Viso sumokėta per rugsėjo m 

.$515.22 
..Sunaikinta šioje kerėje Lietu- 
va šaukiasi pagalbos. Badaujan- 
tie ir visur išblaškyti jos sunųs 
ir dukterjs taipgi šaukiasi pagal- 
bos. Ar girdite tuos šauksmus? 
(ei taip. tai gelbėkite! Siuskite 

įusu mokestis ir aukas Centra- 
'iui Komitetui tokiu adresu: 

LITFIL'ANIAN CENTRAL 
\\ AR RELIEF COMMITTEE, 

Inc. 

320 Fifth A ve., New York, N. Y. 
Pild. Sekret. Bukšnaitis. 

■ 

UETUViAi AMERIKOJ. 
IŠ RACINE. WIS. 

Vakariniai Kursai Suaugusiems 
Lietuviams. 

Vakariniai kursai iau Įsteigta. 
Ir lekcijos duodamos ieną vakarą 
i savaite — ketvergo vakarais. 
Dabar turi t<> tnokinių: 17 vyru, 

, viena moteris ir mergina. 
Mdkvtojum yra geri). Povylas 

Linkus. Lekcijos duodamos, šios: 
Aritmetika ir "Lietuviu Kalbos 
Gramatiką" Tas pastudijavę, im- 
sime sekančias: Lietuvos ištari ją. 
Geografiją, Anglų kalbą ir rašybą. 

Pradžia gera ir viskas klojasi 
pasekmingai. Su kiekvienu vakaru, 
mokiniu skaitlius eina didyn. Visi 
niekiniai laiko nepraleisdami nei 
vieno vakaro. 

Kaip susidarys mokiniu virš 
100, tada manome surengti «nedėldie- 
niais viešą mokyklą del visų. kvies- 
ti per apgarsinimus. Nors ir dabar 
visi gali lankyti mokyklą be skir- 
tumo Įsitikinimų, bet kaip kuriems 
nėra galima, iš priežasties dirbimo 
ilgų valandų. O kaip ncdėldieniais. 

,tai visi vra liu^si nuo darbo. 

L'rie >ios mji<ykli's visi iki y.o'iei 

.suiilpuine. Kailangi mokykla, suor- 

ganizuota, kad nebūtų nei jmj vie- 
nus draugystės, kuopos, ar parti- 
jos globa, vien yra pilna kontrolė 

susirašusių mokomu, už tai visi 
■ sutinkame, liet tarp trokštančių 
•mokslo, atsiranda ir tokių, kuriems 
ne mokslas rupi Įgyti, bet vien 

| išardyti tą prakilnų <hrhą. Teko 

girdėti. kad bažnytinėj svetainėj 
j tverema kita mokykla: sako, kad 

|bu> mokinau**. kaiakizmas. Ar-gi 
Ataugusiems laikas •katakiznuis mo- 

kintis? Mano supratimu, suaugu- 
siam žmogui reikia siekti prie ap- 
lietos ir gryno mokslo, be kurio 

icgąlime gyventi lyginai, kaip be 
naisto. Ir štai sita mokyklėlė isteig- 
\t ne katal:iznv;> m< •kinimui, bet 

eikalingiausiam žinojimui gyveni- 
ni) dalykus, kaip tai: aritmetika, 
visiems yra reikalinga, gramatika 
Lituvių kalbos ir-gi būtinai reika- 
linga mokintis. Taigi ir kitose augs 
čiaus minėtos lekcijos visiems nau- 

dingos pasimokinti. 
Tad visi vvrai, moteris ir mer- 

ginos, kuriems laikas pavėlina,! 
sunaudokite liuoslaikj nuo darbo, 
lavinimuisi, nemanykit, kad eidami 
i mokyklą kitam gero darysit. Ne, 

[visai netaip. Iš to kiekvienas lan- 
i kautis neapkainuotą naudą sau 

turės. 
Šiuomi ir kviečiu visus, kurie 

dar nelankote, ateikite ketverge 
vakare, ligiai 7:^0 prasideda iš- 

klausima* lekcijų, ir uždavimas 
nauju. 

Vieta mokyklėlės prie 5-tos gat- 
vės ir Main gatvių ant kampo 
5jo ant trečiu lubų. 

* * 

A. L. T. Sandaros 35-ta kuopa 
laikė susirinkimą rugsėjo 29 d. 
Svarbesni nurarimai yra šie: Nu- 
tarta rengti prakalbas spalio mė 

nesyje: nutarta aukauti "Sandaros"' 
palaikymui $10.00 iš kutuos iž- 
do ir nariai aukavo sekančiai: M. 
Kasparaitis — $5.00. P. Kriaučionis 
S5.00. J. Bakutis $2.50, A. Darkin- 
tas $2.5o, viso suaukauta kuopos 
ir nariu $25.00 

Tikimės, kad Chicagos broliai 
sandariečiai pasirodys su .stambio- 
mis aukomis. Juk tai centras 

lietuviu jiegu, męs maža lietuviu 
apgyventa kolioni ja. aukavome 
$25.00, fai Cilieagiečiai su $1.000 
(tūkstantine), o gal ir' daugiau, 
"siur" bus. Tada Sandarai nerei- 
kės vaitoti nuo iš (pirkimo. 

Kaip kurie korespondentai iš 

Raciuo lietuviu veikimo paduoda 
ž.i/iiias ir jų keletas tilpo "Naujie- 
nose," I. I. B. rašo. kad Rasino so- 

cialistai k, 17 m. kalnus verte, o 

šįmet kaip Jacko l»itės pakriko, 
anot jo pasakymo, toks Ratelis, 
kuris, besisukdamas apie savo ašį, 
užkaito net iki raudonumo, ir tu- 

rėjo sustoti toliaus sukęsis. Taip- 
gi kJalha apie '"Chorą." kuris, nie- 
kam nežinant, "pakriko." Lyginai 
kaip akmuo j vandenį. Tai neki- 
toniškai, kaip tik bolševikiškai. 

Antras korespondentas A. C., 
atsiminęs, su giliu atsidūsėjimu 
rišo vis apie "Ranku darbo parodą" 
ir bara T. M. D. 12-tą kuopą, 
kam neprisidėjo prie renginio "pa- 
rodos." Anot jo pasakymo, ''męs 
visi, išsijuokę, dirbome ir visos mū- 

sų bolševikiškos draugijos pritarė, 
visomis spėkomis veikėme, garsi n- 

darni, kad keliam Litiniu kulturą. 
ir nieko neuždirbome." \ arga:- 
boiševikams, knd tiek dirbo ir var- 

go, o naudi.-.- nebuvo. Wtik naudos 
bet reikėjo* .rengiantiems komitc 
tams, ir visai Ranku išdirbinu 
parodos administracijaai ir vabh 
bai krapštyti savo kišenius ir 
tai niekam nesakyta, l'risėj.* pa-Į 
dengti $4.00 >u centai-. Kas kalin- 
tam? O gi ta T.M.!), ui-ma kuo 

pa. Jeigu T. M. 1). lii-ma kuoį)a 
butu prisidėjus, t.ii ">iur." 
kad butų įplaukų buvę apie kokius 
$300.00. Tt'da butų buvę iš ko 

propoivijonr.lišlAii ir uždarbį dalin- 
tis. (» dabar kišenius krapštyk ir 
niekam nesakyk." 

Žinomu,, visiems Rasiniečiams. 
kad T.M.U i.'i-ma kuopa atstoja 
visa.'. "socialistiškas kuopas ir 
draugystės bei jų organizacijas." 
Dar ir perviršina. 

Teisybę pasakius, minėtoje paro- 
doje. nieko žingeidaus nebuv '• 

įvairus, kas butųžingeidu p'amaty-j 
ti. Kvietė svetimtaučius, bet jų. 
visa; nebuvo. < Įerai, kad ir ne'atč 

jo, butų buvę vitįio.N lietuviams sar- 

mata, daugiau nieko. \ ien tik 
• didžiavosi, kad ant raudonos vė- 
I liavos išsiuvo baltas raides: S >> e i a, 
'lizinas. l'ž tų gabumą moteri>- 

(kei teko pirmutinė dovana. Dart 
įto'je parodoje buvo įtaisytas pana- 

gus i Lietuvos bagamazni'ko lala-. 
I ... 

ganas ir aut jo i> priešakio uži'asy-į 
j ta "Socializmas." Iii, žiuriu tam 

'balagane žmogutis "literatūrą". 
beplatinąs: ''Maikio su l evu |>u-' 
sikalbėjhnus," "llimbos Kvangeli-' 
jas," "Pamokslus ir nei turįs "Uiin-j 
bos Bibliją." žodžiu sakant, balaga- 
ne šlamšto pilna. O kur balaganas 
įtaisytas? Nugi viduryje parodos 
Tai musų socialistai, pr presuo- 

ja sykiu su "Maikiu." 
Kacinietis. 

IŠ NEWARK. N. J. 
PrakaTjos. I.. T. X. Taryba 

surengė prakalbas rugsėjo 23 <1. 
Kalbėtojam pakviesta Dr. J. Sliu 
pas. Vietos lietuviai labai pageida- 
vo išgirsti musų nenuilstanti tau- 

tos veikėją. 
KalbėtifĮą Dr. J. šliupą persta- 

tė v aku r o vedėjas A. Žiugžda, 
(ierb. Dr. šliupą- šaukė visus prie 
vienybės. Plačiai nupiešė dabartinį 
Lietuvos padėjimą. X u rodė j tai, 
ką lietuviai privalo daryti, idant 
iškovojus laisvą, neprigulmingą 
Lietuvą. v 

(ierb. Dr. Šliupo kalba patiko 
visiems, nc-s joj e neužgavo nieko. 

Aukų Į Lietuvos Xeprigulmybės 
Fondą surinkta S5o .27. 

+ *• 

Rugsėjo 2() d. vietos Ketv rtos 
Laisvės Paskolos Komitetas Nu- 

rengė prakalbas. Kalbėjo keeletas 
vietinių veikėjų. Pabaigoj kalbėjo 
gerb. J. Liutkauskas, kuri- save 

kalboj puikiai nurodė reikalingu- 
mą remti valdžią dabartiniu mo- 

mentu. Sav kali -į jisai ragino 
lietuvius pirkti Ketvirtos Laisvės 

Paskolos bondu- kiek kas gali. 
Bondsų tose prakabose par- 

duota už keletą tūkstančių doliarių. 
\ ieto> komitetas, energingai dar- 

buojasi. ir dirbs iki spalio 10 d. 

stengdamiesi parduoti kiekvienam, 
kad nebūtų nei vieno lietuvio mies- 
te. kuris neturėtų pirkęs bondso. 

M. Truska-. 

IŠ BALTIMORE, MD. 
Dienraščio reikalais. Girdisi, 

kau rūpinamasi padaryti "Lietuva" 
dienraščiu, lasai naujas dienraš- 
tis bus vienu reikalingiausių įran- 
kin> ypatingai dabartiniu momen- 

tu reikalingų iškovojimui Liet 'viai 

neprigulmybės. 
Mat tas laikraštis, naujasai dien- 

raštis, bus lietuviams tautiškoj 
dvasioj vedamas, todėl reikia nu- 

manyti, kad jisai ištikimai dirbs 
tautos labui. 

Kai kurie žmonės mano, kad 
lasai laikraštis nereikalingas, nes 

jau yra lietuviškų dienraščių. Tie- 
sa, dienraščių yra, bet žinome, kad 
jie yra partyviški ir, gal but, kiek- 
vienas mėgins nutempti savon 

pusėn, gi mums reikalingas toki> 
dienraštis, kuri eis tiesioginiu ke- 
liu prie Lietuvos pilnos neprigulmy- 
bės o juomi, kaip sykis, yra "Lie- 
tuva." 

Taigi, kurie esame tikrais sti- 

liais, spieskimės j 'kruivą ir rūpinki- 
mės, kad Lietuva taptų paliuosuota r 

iš kaimynų jungo. Dėkitės prie 
leidimo šio naujo dienraščio, 
pati s pirkdami šėrus ir agituodami 
visur, kur tik pasitaikys proga. 

Visi, kaip vyrai taip ir moteris, 
u/, darbo! 

A. Kurelaitis. 

IŠ PHILADELPHIA, PA. 

Epidemija. Pas mus Philadel- 
phijoj si'aitčia baisi epidemija. 

Rugsėjo 3o d. atvežė i Lietuvių 
Švento Kazimiero bažnyčią lietu- 
višką šeimyną — tėvą. motiną ir 
vaiką, kurie mirė nu ispaniškos 
iitfluenzos. 

Spalio 3 d. mirė anglu Šeimyna 
tėvas, motina ir du vaikai. 

»iydytojaus pagelbos negalima 
gauti, nes visi yra užimti. Ligon- 
bučiai yra pilni žmonių. 

Uždrausta laikyti susirinkimus, 
ar kokius vakarus, balius bei kon- 
certu-. 

Apie šią epidemiją eina Įvairus 
gandai, vienok tikrai nežinia tik- 
ros priežasties. 

Nuo sp<dio d. užsidarė viso-* 

bažnyčios. Daugelis mokyklų už- 

daryta nuo spalio 7 d. Sakoma, 
kad kardamas taipgi bus uždarytos 

Philadelphietis. 

PROVE THAT YOU ARE 
A 100% AMERICAN 

TODAY IT IS AN HONOR TO SAY: 
"I AM AN AMERICAN" 

WIien you see a boy in the U. S. khaki, or a 
blue-jacket from our Navy, it makcs 

you proud to say:— 
"I AM AM AMERICAN" 

When you read of the hiroic acts of our boys 
on the fighiing front, it makes you 

thrill when you think:— 
"I AM AN AMERICAN" 

You have a right to say that: 

IF you are doing YOUR SHARE; 
IF you are obeying cheerful'y the la\vs and 

regulations made necessary by the \var; 
IF you are learning to speak the language of 

America, cr helping others to learn it; 
IF you are a citizcn or preparing to become a 

citizen of America; 
IF' you are backing the LIBERTY LOAN 

with every dollar you can possibly invest; 
TIIEN you have the right to s?y with pride 

"I AM AN AMERICAN" 

BUY LIBERTY BONDS 
Tls« Unite d States Goverr.nment 

DEPARTMEHT OF TliE IKIĖPIOr" BUREAU OF FDUGATIOM 
Wil1 cooprrate vvith raci.il, for»ijr!t languoge nnd oth?r 
ngeneies for u bsttcr miflcrstamlinjf oi America aml 
the promotion of better ic!;itions betwccn forcipti-boru nml native-boru Americaits. 

\Vritc for suggestions. 

•" I 
PARODYK. KAD ESI 100'; 

AMERIKONU 
ŠIĄDIEN YRA GARBĖ PASAKYTI: 

"AŠ ESU AMERIKONU" 
Kuomet pamatai vaikiną Suv. Vai. uniformoje, 

ar meiiną jūreivį iš Laivyno, tai su 

paoid'džiavimu ir pats gali pasakyti: — 

"IR AŠ ESU AMERIKONAS" 
Kuomet skaitai apie didvyriškus darbus mušu 

vaikinu kovos frontuose, ar nesmagu 
su pasididžiavimu pasakyti: 

"IR AŠ ESU AMERIKONU" 
Jųs turite teisę tai pasakyti: 

JEIGU ir jŲs atliekate SAVO DALĮ: 
JEIGU su noru klausote įstatymų ir padav? 

dljlmv, kuriuos dėlei karės reikėjo įvesti: 
JEIGU mėginate išmokti Amerikos kalbą, ar 

prigelbstite kitiems jos išmokti. 
JEIGU jŲs esate pilietis, ar rengiatės buti 

Amerikos piliečiu: 
JEIGU jŲs remiate LAISVĖS PASKOLĄ su 

kiekvienu doliariu, kurį jus galite investyti. 
TUOMET jus turite teise pasakyti su pasi- didžiavimu: 

"AŠ ESU AMERIKONAS" 

Pirkit Liberty Bondsus 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 

per 
vidau; UNIKALU DEPARTAMENTAS- -EDUKACIJOS BIURĄ 

sandarbininkaus su sveti trikalbiu orga- 
nizacijomis tikslui geresnio Amerikos pa- 
žinimo ir sutvėrimo geresnių santikiy 
tarp svetimgimiŲ ir čiagimiŲ aemrikonŲ. 

Rašykit, klansd a mi irt f« r m ac i j ų. 



( Tąsa nuo i-mo puslapio) 

operacijas \lbanijoj praneša se- 

kamai : 

"Męs užėmėm Berat ir nužen- 

gėm už miesu " 

, 

Karės departamento ankstyvas 
pranešimas skamba sekančiai: 

"Albanijoj naisų kareiviai pra- 
dėjo energišku pirmynžangą sek- 
torc tarp jtrų ir Osurn. Smar- 
kioj pirmynžangoj,. sumušant 
priešinimąsi priešu, mušu ko- 
lumnos užėmė I" ierri, liniją Se- 
meni nuo Sterbasi iki Metali til-, 
to, ir augštumas tarpe Janica ir 

liuvalica ir tuos prie Zuton, i 

kairę nuo Osmn. 
"Aflęs artinamės prie l»cra'.. 

Priešas smarkiai traukiasi atgal 
mėgindamas išvengti bėgimo 'be- 
tvarkėje; jisai (oriešasĮ, bėgda- 
mas, uždega paliktus daiktus. 
Męs paėmėm belaisvių ir daugy-j 
f)p medžiagos." 

PRIEŠAS BĖGA; 
APLEIDŽIA LILLE. 

Su Anglų Armija Francuzi- 
joj, spalio 5 d. — Laimėjimai di- 
delės svarbos tapo jgyti kariau- 
jančių anglišku kariurnėnių. 

c':auriuose, linija Antc Deule 
kanalo jau pasekta, ir ovkiečiai 
skubiai apleidžia Lille. 

Anglai randasi ant kanalo 
kranto nuo Don šiauriuose iki 
Ront—a—Vendin pietuose. 

Išilgai Scheldt kanalo analai 
padarė ataką, kuris nuneėė juos 
iki Banto'.izville, tris mylios i 

pietus. 

TURKIJOS PARLIAMENTAS 
SUSIRENKA. 

.Konstantinopolis, per Basei, 
Šveicarija, spalio 7 d.—Turkijos 
parliamenta- atidarys sesijas spa- 
lio 10 d., sultanui dalyvaujant. 

Kares Bėgio Peržvalga 
Karė, kaip rodosi, artinasi prie 

galo, ar kas iš ją vedančių nori, 
ar ne; taika artinasi. 'Taikos la- 
biausiai bijosi Vokietijos kaize- 

ris, kuris šią baisią kar^ sukėlė, 
žadėdamas vokiečiams visą pa- 
saulį jų išnaudojimui ir spaudi- 
mui atiduoti, o pažadėjimo ne- 

išpildė. taigi suvilė savo valdo- 
mą vokiečių tautą. Tautos toi 
valdonams duodasi išnaudoti, 
kol jiems visk-.j gerai sekasi, kol 

jie tautai ši-tą suteikti gali, bei 
kaip tik laimė nuo jų atsikreipė, 
kaip tik jie vietoj laimės, nelai-! 
mes užtraukia, tąsyk net labiau-' 
hiai valdoną garbinusi tauta, to- 
kia kaip vokiečiai, kreipsis prieš 
ji, nors pirma kantriai lenkė 
sprandą prieš jo valią. Tn ge- 
rai žino ir Vokietijos kaizeris, 
todėl, kiek galėdamas, sten (iasi 
nuo savo valdomos ir savo tik- 
slams išnaudojamos tautos pa- 
slopti žinias apie nepasisekimus 
karės laukuose: todėl kaizeris, 
nors jo kariumenė mušama vi- 
suose karės laukuose, nors ji 
pradeda apleidinėti, kaip žiurkės 
skętsantj laivą, viens po kitam 
buvę jo padėtojai, dar savo tau- 

tą ir kariumenę toliau vilioja 
užtikrinimais, kad jo priešai bus 
sulaikyti ir dargi nubausti dide- 
lėmis kontribucijomis. Bet ilgai 
melu ne bus galima žmones vi- 
lioti. Ką-gi kaizeris sakys, kuo- 
met talkininkų kariumenė per- 
žengs tikros Vokietijos rubežių, 
kuomet talkininkų kariumenė 
persikels i kitą upės Rhine pusę 
ir ten griebsis keršto už visus 
vokiečių nežmoniškus žiauru- 
mus. papildytus Belgijoj ir šiau- 
rinėj Prancūzijoj, tąsyk kaizerio 
valdžia negalės jau paslėpti nuo 

savo tautos nepasisekimų, o tie 
tikrai ateis, nes vokiečius aplei- 
džia viens po kitam buvę jų pa- 
dėtojai. 

Bulgarija, matydama, kad tal- 
kininkams ilgiau pati priešintie- 

Lengvas, Gi 
_ i 

LUS BuDAsffj 
i m aš? I 

■ IIIIM III -,^.^¥|r|g¥V- Į Į, 
RUDENIO VAKARUI. 

Vasara baigiasi, \etrukus ūkanotas, lietingas ruduo ateis. Gražio:-, 
j gamtos globsti — žaliojančias girias išeigos atmintyje praeities 
paveikslus skleis, didins liūdnumą, kurį sutvers šaltas teškenantis 
rudons vėjams be kaukiant lietus, šalta žiema savo giliais pusny- 
nais apkalis žmogų stuboje. Prabėgusios vasaros gražumo atmrtyje 
žmogaus nejaukaus rudens užtiktas nei gyvent nebenori, nes vis- 
kas atrodo juoda, tamsu. Bet prisirengus išanksto prie žiemos va- 

karo, o pamatysi, kad nuolat teškenant j l'angą rudens lietui, kad 
dejuojant vėjui medžių šakose ir maKint žeme su dangumi sniegui 
žiemos vakaro audroje, kuomet pečiuje liepsna slankios, žarijas 
glaustys, žmogus rasi naują pasauli, rasi jame naujus draugus, juos 

• pamylėsi, su jais gyvensi, džiaugsiesi ir drauge kentėsi. Žiemos 
audros siautimas ten užsienos tik dar gražiau išdabins puošnius, 
mintyje besireiškenčius paveikslus. Tą naują pasauli rasi knygose, 
kurias Tati, artin t, čia parinkome. 

1. I» gyvenimo Lietftvi&kij Vėlių bei Velnių, čin rasite kelis šimtus 
pasakų apie velniusi, dvasias,kepl«% dangų. Gražiuose audimo apda- 
ruose. Surinko Dr. J. Basanavičius 2.00 

2. Lietuviškos Pasakos Jvalrloos. Cla telpa 141 pasaka, tarp kurių 
raul Juokingų, išmintingu ir žingeidžių. Gražiuose audimo apdaruose 
Surinko J. Basanavičius 1.25 
i. Antra pasakų kuyga 1-50 
4. Trečia " " 0 1.50 
5. Ketvirta " " 0 .. 1.50 
6. Revoliucijos Žmones. 8 žingeidžios apisakos 20 
7. Trumpa Senovės Istorija arba viso pasaulio Istorija, čia pasie- 

kiami tolimi prieš Kristaus gyvenimą, amžiai. Turi spalvotus žem 
hipius. Gražiuose audltao apdaruose 0 1.25 

8. Braižinžliai. 11 grižių apisakų 45 
9. Gyvenimas Genovaitės. Graži Iš senovčs laikų apisaka 50 

10. Kryžiokai. I?torr«ka apisaka, iŠ lietuvių su kryžiokais kariųt dvi 
dideles knygos 1.50 
11. Nobepirmas. Iš moksleivių gyvenimo, parašė B 10 
12 Pakelklmas (novėlė), parašė K. Vairas 10 
13. Qno Vadis. Aplsaka iš krikščionių prispaudimo laikų; viešpatau- 
jant Neronui. Parašė H. Sinkevičius, 3 tomai 3.00 
14. širdis. Tai graži knyga papošimul knygyno namuose, talpina 
daugybę pa ve.Icslų, bet jos Lurynis dar daug gražesnis, kuris esti 
pamokinimu visokio amiiausžmonlų, veikalas turi apisaku formą, 
tai tas labiausiai privilioja skaitytoja. Parašė E. de Amlcl 1.50 
"5. Tėvas ir Sunus. Iš sodiečių gyvenimo paveikslėlis. Parašė B. .10 
IR. "NegadaJ" arba baisus sapnas. Parašė Z .10 

7emių Dulkes. Graži apisaka, labai tinkanti čia augančiam jau- 
nimui paslskatytl. Parašė M. Radzevičiūtė 50 
18. Vėliavos* Akivaizdoje. PaniSė francuzų raštininkas Julės Verne. 
Tai yra puikus fantazijos vaizdas, labai tinkas pasiskaityti šiuo karės 
metų, nes aprašo daug mandrvbių ant vandenų 1.00 

Jci^it panorėsi įsigyti šį knygyne!}, męs Tamistai prigelbėsiu 
jj gaut, su patarnavimu krasos uredninko pristatysime tiesiog j 
Tamisos s tūbą. Perkant visą šitą knygynėlį ant syk, atiduodame tik 
už $15.00 

Šis knygynėlis paskandins savyje nuobodžias žiemos vakarų va- 

landas. Jei nepranyko, tai labai sumažės dažnai blėdingos išeigos. 
Vietoje nenaudos auklės, tobulins skaitytojuje rimtą, pageidaujantį 
pamokinanti žmogų. 

Matysi, ariime, kad šitos knygos dar daugiau gražuminų prie? 
tave praskleis, negu anos žaliosios, malonios vasp.ros girios. 

l.iudnųs rudens vakarai netrukus ateis, pirm ji: papo^kite savo 

.stufcelę šiuo knygy nėliu. 
Oalite pirkt po vieną, po keletą, arba ir visą knygynėlį, męs no- 

riai patarnausime kiekvienam. 
Rašykite šiuo antrašu; 

"L IE T U V A" 
Si4 \V. 33-rd St. 

.... Chiogn. TU. 

j si negali, o nuo vokiečiu pagel- 
1 bos sulaukti negali, nes jie pats, | smarkiai mušami Vakariniame 
fronte pagelbos reikalauja, savo 

padėtojai jos suteikti negali, pa- 
sidavė talkininku malonei, t virė- 
jo apleisti vokiečius. l'ž tai 
.alkininkai sulaikė mušius. Dėl 
to Bulgarijos karalius Ferdinan- 
das apdikavo, taigi pasitraukė 
nuo sosto, jį pavedė savo sunui 
Borisui, kuri mėgstantis laižy- 
.ies galingiems, kad Įtikti carui, 
apkrikštijo stačiatikiu. Naujasis 
Karalius viešpatavimą pradėjo 
nuo kariumenės demobilizavimo. 
Bulgarija atidavė savo teritoriją 
talkininku kariumenei. Per Bul- 
garijos teritoriją talkininkai da- 
bar galės lengvai prisigriebti 
Konstantinopoliu, Turkijos sos- 

tinėn, kur per Dardanelius pri- 
sigriebti negalėjo, nes ginančios 
perėjimą tvirtovės paimti ne- 

isi engė. Turkai pareikalavo nuo 

Vokietijos pinigu kars vedimui 
ir pagelbos kareiviais, bet vo- 
kiečiai pats, mušami talkininkų 
ir paskolos nei nuo savo žmo- 
nių gauti negalėdami, nei viefio, 
nei kito Turkijai suteikti negali. 
Turkija net pagązdino perėjimu 
lalkininkų pusėn, jeigu jos rei- 
kalavimas nebus išpildytas. Bet 
Vokietija ir labiausiai norėda» la, 
to išpildyti negali, o savo vien 
pajicgoms Turkija ilgiau girtiesi ne- 

gali, todėl turės sekt! Bulgarijos pa- 
veikslų, turės pasiduoti talkinin- 
kams, arba kad nors šešėlį savi- 
stovystės palaikyti, gal turės at- 
virai prieš vokiečius su talki- 
ninkais susijungti. 

Per pasidavimą Bulgarijos. 
Turkija tapo visai nuo Vokieti- 
jos atskirta, o vien iš ten ga- 
lėjo gauti geresniu ginklų ir 
amunicijos. Palestina jau veik 
visa nuo turkų yra anglų išva- 
lyta. Svarbiausi Syrijos miestai 
viens po kitam pasi- 
duoda, Europoj talkininkai vi- 
sur muša turkus ir jiems pade- 
dančius austrus ir mažus vokie- 
čių pulkelius. Nėra todėl tur- 
kams nieko daugiau, kaip pa- 
sekti bulgaru paveikslą ir pa- 
siduoti be jokių pasargų talki- 
ninkų malonei, nes pasargų tal- 
kininkai nepriima. 'Neilgai reiks 
laukti, o Turkija pasiduos tal- 
kininkams ir apleis vokiečių pu- 
sę, apleis juos dar vienas kraš- 
tas, kuris manė kad tvirtai ir 
pastoviai savo vežiman įkinkė. 

Nors Rumantja, Rusijos caro 

valdžios karėn įtraukta, o pas- 
kui jos apleista, vokiečių, bul- 
garų ir austrų sumušta, tapo pri- 
versta atskirą taiką ant labai 
sunkių išlygų padaryti, dabar, 
kuomet vokiečius Prancūzijoj 
talkininkai muša be perstojimo, 
įgauna drąsą ir rengiasi sulau- 
žyti padarytą taiką ir atnaujinti 
kan\ Pasipriešinimą organizuo- 
ja karaliaus moteris. Taigi, Ru- 
manija vėl rengiasi atnaujinti 
karę ir vėl su talkininkais su- 

siaeti. 

Serbija, kurią, kaip manė, aus- 

trai ir bulgarai buvo galutinai 
paklupdo, su francuzų pagelba 
išnaujo suorganizavo savo-kariu- 
menę ir mušė pirma bulgarus, 
vijo juos iš Serbijos, o dabar 
muša austrus, kurie skubiai trau- 

kiasi "e tik iš 'Serbijos, bet taip- 
„d iš Albanijos, kur su jais vei- 
kia italai ir niontenegrai. Aus- 
trai neilgai galės laikytiesi uei 
savo provincijose prie Adriati- 
!<o jurtų, kaip tai Bosnijoj, Her- 
cegovinoj, Dalmatioj ir Istrioj. 
Karės frontuose Austrijoj nesi- 
seka nė Italijoj, kur italai ren- 

giasi prie ofensyvo. Pačioj Au- 

strijoj aplinkybės krypsta blo- 
gon pusėn. Neužganėdinti iš 
vokiečių valdymo slavai, cechai, 
chorvatai, serbai rengia sukili- 
mą. reikalauja užbaigimo naiki- 
nančios kraštų už Vokietijos rei- 
kalus karės. >Neužganėdintos 
nei kitos Austro-Vengrijos tau- 
tos iš ciecoriaus [valdžios iš- 
ėmus gal vokiečių ir magyarų. 
Valdžia laukia sukilimų neuž- 

ganėdintų tautų. Kadangi val- 
džia aiškiai mato, kad karė jau 
tikrai pralošta, todėl per tarpi- 
ninkystę Šveicarijos antru kartu 
atsišaukė j talkininkus su mel- 
dimu taikos. Bet kaip rodosi, 
kaip atsišaukus su panašiu mel- 
dimu Austrijai pirma kartą, taip 
ir dabar talkininkai pareikalaus 
pirma visiško pasidavimo Au- 

strijos talkininkų malones be jo- 
kių iš savo pusės pasargų. 

TURKIŠKI BELAISVAI. 
Čia yra pavyzdžiai turkišku belaisviu, kuriu paimta tūk- 

stančiai hikc (icn. Allenbv p asekmingo ofensvvo Palestinoj. 

Su pasiūlymų taikos i talki- 
ninkus atsišaukė ir naujasis Vo- 
kietijos kancleris kunigaikštis 
Mcximilian, bet kad jis dar dry- 
sta Vokietijos vardu išlygas sta- 

tyti, tai nėra abejonės, kad tal- 
kininkai atmes ir jo taikos pa- 
siūlymą, kaip pirma atmetė to- 
ki Kaiserio pasiūlymą. Vietoj 
griebtiesi taikos tarybų, talkinin- 
kai reikalauja pirma pasitrauki- 
mo vokiškos kariumenės iš visų 
svetimų kraštų, taigi iš Belgijos, 
Siaurinės Prancūzijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, l'k- 
rainos, Finb.ndijos ir visiško pa- 
sidavimo talkininkų malonei, ku- 
rie Vokietijai pastatys taikos iš- 
lygas visai vokiečių noro nesi- 
klausę. Tuli angliški laikraščiai 
dar reikalauja išdavimo talkinin- 
kų teismo nubendimui 500 vo- 

kiškų žiaurių karved/ių-žmog- 
iudžių, <lrauge su iššaukusiu bai- 
sią karę Kaizeriu. Žinoma, kad 
v'okiečiai tokių išlygų nepriims, 
nepriims nė talkininkai vokie- 
čių statomų išlygų. Bet kad vo- 

kiečiams karės laukuose vis ne- 

siseka, nors kaip žinovai užtik- 
rina, jų pajiegos dar visiškai ne- 

išsisėmė, tai dar negalima tuoj 
laukti jų pasidavimo, 'bet gali 
gale visgi jie, ar nori, ar ne, 
turės talkininkams pasiduoti, o 

kaipo pasekmė pasidavimo, bus 
išvijimas visų trijų dar Euro- 

poj užsilikusių ciesorių; jie ga- 
lės Amerikon keliauti jaučių ga- 
nyti, kur gal geriaus tiks negu 
milijonus žmonių valdyti. 

Vokiečiai išpalengvo pradeda 
taikintiesi prie talkininku reika- 
lavimų. Jie pirm tpradėjimo tary- 
bų kaip talkininkai reikalauja pa- 
sitraukimo vokiečiu kariumenės 
iš svetimu kraštų, vokiškoji 
kariumenė išpalengvo traukiasi 
iš Estijos, traukiasi iš Siaurinės 
Prancūzijos ir Belgijos, bet iš 
ten ją varo talkininkų kariume- 

nės, traukiasi ne liitous noru. 

Karės laukuose nieko vokie- 
čius galinčio palinksminti neat- 

sitiko pereitą savaite. 

Prancūzijoj, Champagne dis- 
trikte sujungta franeuzų ir ame- 

įrkonų kariumenė vėja vis rytų 
link vokiečių kariumenę. Kaip 
rodosi, jie mėgįs apsistoti tik 
Retvame paupiuose. { šiaurius 
nuo Rheims talkininkai išvijo 
vokiečius iš Bery-en Bac. Mie- 
stas Laon jau beveik franeuzų 
apsuptas, iš jo vokiečiai, matyt, 
rengiasi pasitraukti, nes keliose 
vietose miestą padegė; vokiečiai 

mėgino franeuzams pasipriešin- 
ti prie St. Clements, bet tapo su- 

mušti ir pabėgo šiaurių link. 
Amerikonai išvijo vokiečius iš 

miesto 6t. btienne. 

Prie Lotairngijos rubežių 
amerikonai apvaldė kalvas [ va- 

karus nuo Aire. Svarbių per- 
mainų vakariniame fronte ne- 

atsitiko, bet niekur vokieiai ne- 

įstengia atsiremti ir užsilaikyti. 
Balkanų fronto taipgi talkinin- 

kai palengva pažangiuoju. Ser- 
bai apvaldė miestą Debra, j ry- 

tus nuo Elbasau, Albanijoj. Ma- 

cedonijoj talkininkams pasidavė 
u bulgariškos kariumenės divi- 

zija. I šiaurius nuo Vranje Ser- 
oai be apsistojimo veja besi- 

traukiančią austrų kariumenę. 
Paėmė jie 1500 nelaisvių ir 12 

kanuolių. Iš Bulgarijos vokie- 

čių kariumenė turi išsinešdinti 

Į mėnesi laiko. 
Azijoj franeuzai užėmė svar- 

bų Synos miestą Beirut, o pir- 
ma anglai užėmė svarbiausią 
Mesopotanijos miestą Damask. 
Palestina veik visa jau nuo tur- 

' kų išvalyta. 
i 

'lietuviai perka bond 
sus. 

Pereitos sąvvaitės "Lietuvoj 
tilpo vardai pirkusių Laisvė: 
Paskolos Bondsų. Cia yra toli 
mesnis surašas tu žmonių, ku 
rie per pereitą savaitę yra pirki 
bondsus per "Lietuvą." 

Kiekvienam numery j gan# i n 

sime vardus pirkusių bondsu. 
per "Lietuvą." 

Pereitą savaitę pirko sekantie 

Ji: 
Krasauskas, Paul. 
V" aru agi s Pranas 
Varnagienė Elbieta 
Eringeris Jiseph J. 
Mataite Sofia 
Kareiva Pranas 
Jonutis \ incas 
Budris Kaz. 
Pocius Jonas 
Butkus Vincas 
Simolaite Amilija 
Bakus Karolis 
Leperskis Myk. 
Eringis \'iad. 
Kringenė Karolina 
Stanislavas Barauskas. 
Silvestras Vasiliauskas. 
Or-st£ Šv. Petronėlės P. ir V 

Pirkite bondsus per "Lietuvą." 
kad laikraštis galėtų gauti kre 

litą už atliekamą darbą. 

DAUGYBES ORLAIVIŲ 
SIUNČIA FRANCUZIJON. 
Washington, D. C. Libert) 

motorai dabar yra išdirbami di- 
deliuose skaičiuose ir Amerikoje 
statomi orlaiviai kasdien yra 
-iunčiami Francuzijon dideliais 
skaičiais. Taip praneša orlaivn 
išdirbėstės užvaizdu, p. \V. C. 
Poteer. 

MILIJONIERIUS SUAREŠ- 
TUOTAS. 

Knoxville, Tenn. \\". J. Uliver, 
milijonierius iŠdirbėjas, sykiu su 
dešimts valdininkų ir darbininkų 
\Y. J. Oliver kompanijos tapo 

Isuareštuoti. Apkaltinami suikal- 
byje, apgavystėje sabotažo dėlei 
išdirbinio netinkamų šovinių Su- 
vienytu Valstijų kariuvnenei. 
Dirbtuvę paėmė valdžios agen- 
tai. 

PATRIOTAS. JUODPARV1S 
PASTORIUS. 

Royville, La. Pastorius čio- 
nykščius jiuodukų parapijos 13. 
II. \Yinslow turi Amerikos ka- 
ri umenėj 12 savu sunų, kariau- 
jančių su vokiečiais. Aštuoni 
pastoriaus sunųs kariumenėn 
įstojo liuosnoriais, kuomet dar 
prievartos nebuvo, o 4 tarnau- 

ja valstijos gvardijoj. 

SUMUŠĖ VOKIETĮ 
PASTORIŲ. 

Bishop, Texas. čionykščiai 
gyventojai gerai išpėrė kaili vo- 

kiečiui pastoriui čionykščios vo- 

kiečiu liuteronų bažnyčios, E. 
Maebus. Nubaudė ji už pasity- 
čiojimą iš vietinio kariško komi- 
teto. 

POLICMONAI 
PASITRAUKIA. 

Clevelan'i, O. Pasitraukia nuo 

vietų 250 policistų. Jie reika- 
1 

lauja 8 darbo valandų, kas yra 
pripažinta kitiems, esantiems 

j miesto tarynystoj. 

ŽUVO AMERIKOS LAIVAS. 
Anglijos pakrantėse susimušė 

du Amerikos pirklybiniai laivai 
—Herman Frascli su George (1. 
Henry. Pirmutinis tuoj pasken- 
do; su juom žuvo 50 jo jgulus 
žmonių. 

EXPLIOZIJA AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖSE. 

Perth Amboy, N. J. Amunici- 
jos dirbtuvėse Gillespie Co. at- 
sitiko baisi expliozija, kuri iš- 
griovė kelias dirbtuvių dalis. Iš 
2,000 darbininkų dirbusių dirb- 
tuvėse surasta tik 100, tai trūk- 
sta 1,900, su kuriais dar tikrai 
ležinia, kas atsitiko, bet be abe- 
onės didesnė trūkstančių daiis 
iuvo. 

KARČIAMOS UŽSIDARO. 
New Yoi'k. Užsidarė čia 2.147 

:arčiamos, arba netoli ketvirta 
ialis viso jų skaitliaus. Mazi- 
iasi jų skaitlius ir kituose tnies- 
uose, kur dar jos kokiam laikui 
ižsiliko. 

UŽDARO VIEŠAS VIETAS. 
Dėl siautimo ispaniškos intlu- 

nzos, daugelyj Amerikos mies- 
ii uždarė visokias įstaigas, kil- 
iose susirenka daugiau žmonių, 
ai]) tai: bažnyčias, teatrus, mo- 

kyklas ir 1.1.; daugiausiai tokių 
niestų yra Pennsylvanijoj. Tuo 
lorima u/.kirsti kelią ligos be- 
•įphtinimui. 

PASKANDINO AMERIKO- 
NIŠKĄ LAIVĄ. 

Washington, D, C. Laivyno 
įinisterija pagarsino, jog Ang- 
jos pakrantėse vokiškas sub- 

aarinas paskandino Amerikos 
ii va Tampa. Su juom žuvo 
18 jūreivių; vienas iš žuvusių 
ra Faaist iš Cliicagos. 

TRAUKINYS ĮBĖGO 
Į DARBININKUS. 

Bedford, Pa. Pennsylvania ge- 
e/inkclio traukinys prie ėionyk- 
čios stacijos įbė^o j išlipančius 
š atgabenusio juos traukinio 
iarbininkus "The Interstate l£n- 
inccring Co." Užmušta prie to 

■2 darbininku, o daug jų su- 

ieista. 

ČEVERYKŲ KAINOS. 
Kariškoji tarybą, susitarusi su 

•everykų išdirbėjais, nustatys 
:emiausias ir augšČiausias čeve- 
ykų kainas. Čeverykai bus pa- 
.kirstyti Į tris kliasas: brangiau- 
sieji, už kokius dabar ima $20., 
>11 s po $9.00 iki $12.00, viduti- 
įiai bus po S6.00 iki $8.50; pi- 
giausieji po $3.00 iki $5.50. 

Į| Yaršavoj likosi užmuštas 
Į>erdėtinis vokiškos policijos, Dr. 
Scliultze. 

Įj Kaip praneša iš Zuerich'o, 
\ okictijos valdžia buvo paskel- 
busi karės vedimui naują pasko- 
lą, bet ji nepasisekė. Žmonės 
karei nenori skolinti pinigu, jie 
taiko;> reikalauja. 

Vokiški laikraščiai tik da- 
bar pradeda matyti, kad vokie- 
čiu padėjimas yra blogas, todėl 
šaukiasi jau prie Dievo, kurio 
prisakymus pirma begėdiškiau- 
siai myniojo. Laikraštis "Kuel- 
nische Yolk Zeitung" savo atsi- 
liepime į Dievą šaukia: Yisoga- 
lis Dieve nedaryk mušu padėji- 
mo dar kietesnių, nes nėra šven- 
tesnių reikalų už reikalus vo- 

kiečiu, kovojančių už savo gy- 
vybę. Liet laikraštis užmiršta, 
kad 1871 m., kuomet Bismarckio 
suprovokuoti francuzai neprisi- 
rengę pradėjo karę, vokiškuose 
laikraščiuose ir raštuose rado jie 
vien tokius pasityčiojimus, ko- 
kių šiądien francuzų literatūroj 
nėra. Toki likimo pamokinimą 
už savo egoizmą ir beširdystę, 
koks juos pa?iekė, vokiečiai pil- 
nai užsipelnė. 

Į| fTolandijos sostinėn Amster- 
daman. atėjo žinia, buk nuo sos- 

to pasitraukė Bulgarijos kara- 
lius Ferdinarid, Įtraukęs sa\o 

valdomą kraštą i nelaimingą ka- 
rę, o sostą paliko savo sunui Bo- 

> risui, kuri, kad Įtikti Rusijos 
'carui, apkrikštijo j stačiatikių 
tikėjimą, nors abudu tėvai yra 
katalikai. Kerdinand, m;ityt, pa- 
sitraukia dėl gyventojų neprie- 
lankumo; bet jie, turbut, ir Uo- 
risui nebus prielankesni. Žmo- 
nės dabar karalių niekur nepa- 
geidauja. jų dienos jau praėjo, 
dabar karalijos ir cie^n -h".-; 
virsta republikomis. 

|Į Vokiškoji submarina s u tor- 
peda vo neutrališko krašto, Ispa- 
nijos pirklybini laivą "i rancoli." 

|j Buvęs po išvertimui caro 
valdžios Rusijos karės ministe- 
ris Gučkov tapo užmuštas. Guč- 
kov yra tikras išnaikintoja- tvar- 
kos ir disciplinos Rusijos kariu- 
menėj. lis padarė pradžią, ne- 

tvarkos, o Keernskis uži/.:i;.;ė. 

įj Rusijos bolševikų kari-kas 
teismas mirtim pasmerkė visus 
latvių regimentu aficierus. k.rių 
kareiviai pasidavė cechams, už 
tai, kad jie nemokėjo sulaikyti" 
kareivių nuo pasidavimo. L'z to- 

jrci atlyginimą latv iai pa įtraukia 
Į nuo bolševikų. 

ij Rusijos bolševikai ivedė \ i c— 

toj buvusio Rusijos ženklo dvi- 
galvio aro, savąjų ženklą. Nau- 
jasis ženklas susideda iš pjau- 
tuvo sukrvžiavoto su kujn virš 
vviejų sukryžiavotu ranku. 

j| Vakariniame karės fronte 
netoli Cambrai, pavargęs niušyj 
angliškas aficieras, prasiri-sti at- 

sigulė grabėj ir užmigo. Tik 
rytmetyj, kada ii prikėlė, jis da- 
žitiojo. kad miegojo ant dviejų 
dinamito maišu, prie kurių bu- 
vo nuvesti dega;.:i knaiai. Afi- 
ciero laimė, ka;i knatai užgeso ir 
tik per tai jis išlik* nuo -udras- 
kymo. 

'! Einantis Fetrogra •• laikraš- 
lis "Narodnoje Delo" p ra- eša, buk 
Rusijos kar*."- ministeris, žydas 
Trotzky, užėmus bolševikų ka- 
riuinenei miestą Kazanių, karei- 
viu naudojimui atidavė visas 
miesto moteris ir merginas. Žy- 
das, žydiškai ir pasielgė. 

Į| Švedijoj, netoli Malmo, ge- 
ležinkelio traukinys. užbėgęs 
ant smarkios audros paplauto 
•gel'žkelio, iššoko iš vėžių ir su- 

sidaužė, o jo griuvėsiai užsidegė. 
Žuvo prie to 350 žmonių, o ta- 
ir j 50 vaikų, grįžtančių iš kai- 
mų i Stockholmą. 

ĮĮ Sttlyg žinių, ateinančių iš 

Holandijos ir Šveicarijos, Ber- 
1 i ne ir Viennoj apsireiškė Azi- 
jatiška cholera ir vis smarkiau 
siausti pradeda. Cholera siau- 
čia jau ir Konstantinopolyj, bet 
čia jos apsireiškimas priguli prie 
paprastų atsitikimų. 

\\ Ispanijoj streikuoja gromat- 
nešiai. Streike dalyvauja jau 
12,000 gromatnešių. Jie reika- 
lauja pakėlimo algų, kurios Is- 
panijoj yra labai mažos. 

KODĖL KARĖS DEPARTA- 
MENTAS APRUBEŽIAVO 

SIUNTINIUS KAREIVIAMS. 

Amerikos Armijos Francuzijoj 
vienas i.š mažesniųjų nesmagu- 
mų yra aprubežiavimas, koki 
Karės Departamentas ant siunti- 
niu karininkams uždėjo ir kuri 
iš fronto laiškai taip priešakiu 
iškišo. Kovojantieji vyrai nesi- 
rūpina armijos krasos siuntinė- 
jimo smulkmenomis. Jie vicntik 
žino, kad krasos parėjimas apie 
rišulių j frontą siuntimą pra- 
šalino mažus kartkartiuius siur- 

prizus. kurie -pastaraisiais me- 
tais tiek malonumo suteikė ir 
buvo dikclai vertinamu atlygini- 
mu už vargus ir kovas svetimoj 
šalyj. Suprantama, jaunuoliai 
užjurvj parėdimu nepatenkinti ir 
apie jį šneka, kaipo apie visai 
neteisingą, jų teisių suvaržymą. 

Nora Kerės Departamento 
virsiu ikai. kurių didžiuma turi 

isunų ar artimų giminių Krancu- 
l/.ijoi, dikčiai simpatizuoja kari- 

ninkų nusiskundimams apie 
siuntinių suvaržymą, jie 'iuo, 
kad aj)ie parėdimo pamainymą 
nei kalbos buti negali. Suprasda- 
mi, kad fronte vyrai nepaprastai 
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Visi L.iškui, kore^ponde ncijos Ir 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo buti pažymėti auto- 
riaus paraSu ir adresu. PaalraAan 
ttleji pseudonimai* privalo paduoti ir 
savo tlLrą, pravarde Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka sau teisę prl- 
aių«ti... jai rankraščius raisy..i ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui, i>u» jam gra- 
žinami tik tuomet. Jeigu »u rankraš- 
čiais bus prisiurtta ir užtektinai kra- 
»oa ženkleliu. 

Reikia visada rafyti pluksna, (>a- 
Jiekant plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
KAS TOLIAUS DARYTI? 

Laike paskutinių kelių metų 
lietuviu m až ne visos pastangos 
buvo dedama, kad tik apie lie- 

tuvius nors šj-tą dažinotų kita- 

taučiai. Begales nusiskundimų 
reiškėme kalbose ir raštuose, 
ka<l lietuvių pasaulis nepatėmija, 
Lietus os kančių ir vargų. (Tnos 
ir tuos mato, tuos ir tuos patė- 
mija, paguodžia, sušelpia, o mus 

r.ekas nemato, m«sų vardo nie- 
kas nemini. Skundėmės, guodė- 
mės ir rugojome. Mums rodėsi, 
jo5» užteks tiktai pasaulio domą 
atkreipti i mus — ir busime lai- 

mingi, lygus kitiems. Lietuvių 
pastangos nenuėjo perniek: pa- 
tėmijo mus pasaulis ir praded 
apie mus kalbėti, oct kas toliau 

daryti ? Kaip turime elgtis, kaip 
laikytis pasauliui Į mus žiūrint? 
Kokiais turime atrodyti pasaulio 
akyse ? 

Galime dziaugties, kad j mus 

pradeda žiūrėti kaipo j gyvą tau- 

tą, bet perniek nueis musų mo- 

savimai patraukti pasaulio atydą, 
jei užtiks mus neprisi ruošusius 
rimtai viešumon stoti, rimtai iš- 

aiškinti ir apginti savo reikalus, 
stipriai susikuopusius auginti sa- 

vo gerasias ypatybes. Permaža 

yi a būti matomu. Kad pagerbtų, 
išklausytu, reikia huti rimtu, turi- 

ningu kalboje, darbščiu, produk- 
tyviu darbuose. Taip su pavieniu 
žmogumi, taip ir su tauta. 

Visi matome, jog paskutiniai 
laikai įvedė mus i visai naują 
viešą gyvenimą. Vienok męs da, 

lyg neatsikvošėję, tęsiame savo 

senus barnius, senas frazes var- 

tojame, senas skyles lopučiais 
iopyciami. 

Šviesumon, aikštutnon iščrję, 
turėtume naują rubą jsivlkti, 
nauja veidui išraiška priduoti, 
naujais žodžiais kalbėti, naujus, 
našesnius darbus dirbti! Rengia- 
mės buti Lietui vos piliečiais; iš 

"padonystės." iš vergijos jaučia- 
mės ištrukę. Tat kalbos, darbai, 
santikiai vienas su kitu privalo 
buti pilietiški. Kaimynas su kai- 
mynu, veikėjas su veikėju, redak- 
torius su reedaktoriumi gali ir 
nesutikti, ir papykti, bet kam 
nors mano kede užėmus, kam 
nors man ant kojos užmynus, 

galiui organizacijas prieš 
savi "priešą" siundyti; naudoti 
laikraščio špaltas savo "priešą"! 
"pajuokti," įkasti jam; negi ga- 
liu tai šen, tai ten skundus ant 

savo "priešo" rašinėti! 
Visi šaukėme, triusome, kad 

j mus svietas paživelgtų. Dalia r 
sužiuro, tad nejaugi elgsimės 
tr.if>, kad nito mus vėl atc.igręž- 

KAS VEIKTI? 
Jau .slenka artyn vėlus ruduo. 

Išvažiavimai į pievas, j laukus 

jau užsibaigs. Ką veiksit, jau- 
nieji Tie, kuriu Dėdė Šamas 
j savo šeimyną ir nepašaukė, pri- 
valo vistiek rimčiau į šiuos lai- 
ku* pažvelgti. Žadi sugrįžti j 
Lic'uvą. Pani styk, ką ten su- 

grįžęs veiksi? Ten bus pagei- 
daujami tiktai rimti šio-to pra- 
mokę vyrai ir mergaitės; šnap- 
sininkų, čiumgumių, pikčerių 
nuolatinių lankytoju tpn reikės 

daug mažiau. Tat ar nebūtu 

gerai pasiskirti sau :į-tą ir pra- 
mokti? Čion Amerikoj yra be- 
galės progų, kari išmokus ko 

tiktai nori. Iš jarsų pusės, jau- 
nieji, reikia tiktai gerų norų, o 

viską kita—rasite lengvai. Pas- 
kui vėi, ar priguli prie kokio 

gražaus lietuviu jaunimo būrio? 
Visur yra lietuvišku choru, bu- 
riai lošėju ir kitu,—ar prisijun- 
^iai prie ju? Jei neprisijungtai, 
tai kodėl? Iiik šiądien, ryt, po-l 
ryt r prisijungk prie prakilniu 
draugijų. Parvažiavus tau i Lie- 

tuvą, paklaus, kaip liuosą laiką 
Amerikoj praleidai, su kokiu hu- 

nu maišai si, ar iru k i skaityti, 
ar r.ioki dainuot, ar žinai kas 
tai yra gražu. Nors ir steng- 
siesi nuduoti, bet jeigu pak n- 

pėse, ar gatvėje busi liuosaą laiką 
praleidęs—-vist pažins ir tave 

tikruoju vardu pavadins: liurbis. 

Sakys, buvo sviete, važinėjo, o 

nieko nematė, nieko neišmoko. 
Tat nors šj rudeni sukrusk: 

mokinkis, šviesk protą; spieskis 
prie dailės draugijų, tobulink, 
švelnink sielą: patapk tokiu, ku- 

rio Lietuvoj visi lauks. 

TINKAMI AUSIS 
ATSAKYMAS 

Paryžiaus laikraščiai praneša, 
kad įgaliotiniai Lietuvos ir Uk- 
rainos rugsėjo io d. Lietuviškoj 
Brastoj pasirašė po sutartimi, 
kurioj Ukraina ir Lietuva pasi- 
žada vieną kitą ginti prieš len- 
kų projektuojamus užgrobimus. 

Lietuva jokiu budu nepaleis 
Vilniaus ir Gardino lenkams. 

Apie tai lenku Įgaliotiniai turė- 

jo patirti iš mūsiškių \\ ashing- 
tone ir N'evv Yorke. Jei to 

jiems negana—tegul dabar pasi- 
skaito apie Bresto sutarti. 

Perniek nueis lenkų visos li- 

tanijos. kurias s.tvo katedrose 
trankia ant intencijos "kad Die- 
vas sujungtų \ ilnių su Yarša- 
va. Bresto sutartis ir '"'enki; 
Dievą" privers pamąstyti... 

Kaij) ten "Draugas" ar kas 
kitas neteisintu "mūsų šventąjį 
tėvą," o jo netėviškas pasielgi- 
mas su Lietuva—-paskyrimas 
Lietuvon lenkų vyskupu — vi< 
vien neteisingas. l'žsipuoli- 

imas ant laisvamanių, kad jie 
popiežių neintormuoją, nurody- 
mas Į Angliją, Prancūziją—•nie- 
ko negelbės: nei Anglija, ne 

Prancūzija jokio lenkiško dik- 
tatoriaus Lietuvai dar neantme- 

tė, o "musų šventasai tėvas" jai 
daug me-elių, kai j Lietiivof 

ganyklas siunčia "piemenis" ik 

lokius, kokių ten reikalaujama.. 
Jau tik ne laisvamaniai kalti dė- 
lei tokių liūdnų atsitikimu! 

Kada reikia moterėlės infor- 
muoti apie "bedievius," tai mu- 

sų kunigai suranda ir pasiunčia 
savo daktarus ir profesorius ta 

padaryti. Kada augščiausian 
krikščionijos teisėjui reikia pri- 
minti pamatinę Kristaus tiesą— 
laisvamaniam pavedama. Ką-g 
/eikia lietuvių inteligentijos di- 
džiausias būrys, kunigija? 

Vaikai, vaikai, pabuskit, žiū- 

rėkit, ką jūsų tata daro! 

NEBIJK IŠSISUKINĖTOJU. 
Kam kalti vinį dviem plakiu- 

ko kirčiais, kuomet vie"»o pakan- 
ka? Antrasis smūgis reiškia eik- 
vojimą — eikvojimą, 'kuris greita 
nuvargina. Tai yra bereikalingai 
energijos eikvojimas. Kiekvie- 
nas šalies darbininkas energijos 
sandaliu yra. Jis turi ją saugoti 
užlaikyti, auginti, ne tikslu atlik- 
ti darbą už du .prastai, 'bet atlikti 
už vieną genDarbininkas, ku 
ris rūpestingai triūsia kiekvieną 
dirbamą dieną, sanžiningai savo 

priedermę atlikdamas be asme- 

ninės nuoskaudos, savo sveikatos 
pavojun neišstatydamas, savo 

veiklumo neeikvodamas — toks 
darbininkas yra šalies tvirtovė. 

Jau vien jo ištvermė yra mo- 

ralė spėka jo bendrijoj; jo pa- 
stovumas yra nuolatiniu papei- 
kimu tinginiui ir iŠsisukinėtojui. 

Išsisukinėjimas yra eikvojimas, 
dešimteriopai padidintas. Dabar- 
tiniai laikai yra tokie, kuomet 
tinginys, ar išsisukinėto jas nėra 

pageidaujamu. Dabar yra laikai, 
kuomet kiekvienas darbininkas 
atsakomybę, jam išpuolančią. 
nešti turi, kuomet kiekvienas tu- 

ri savo spėka apsaugoti, energi- 
ją sutaupyti. 

Tis turi laikyti parengęs savo 

atsargos <;pėką, kad į eiles stojus. 
Tai gali būti pamatinis ele- 

mentas. reikalingas karei laimėti. 

Laikykis Darbo! 

Dailės Dirvonuose. 
Vienu iš didžiausių akstinų 

prie tobulinimosi žmonijos—yra 
dailėj Ir mūsų tauta kilo, vy- 
stėsi, švietėsi dailos vedama ir 
palydima. Tie tukstaučiai Įvai- 
riu vakarų-vakarėlių su dainomis, 
lošimais, kaip Lietuvoj, taip sve- 

tur iškeliavusiems lietuviams bu- 
vo ir yra artimiausiais šaltiniais, 
dvasinio pasistiprinimo, 

Musų dailė yra tuo siulu, ku- 
ris mus riša su Lietuva, ten 

j>ergyventomis laimėsim ir var- 

gais. Dailės galė mus iškriku- 
sius, susivaldžiusius dažnai su- 

traukia krūvon; jos veikimo pa- 
liesti dažn'i pakilame virš savo 

kasdieninių vargti ir vaidų. Au- 
gant, skečianties visam musų gy- 
venimui reikia plėsti kelią ir d a i 
lai, lai ji savo galingą jiegą 
skleidžia, leidžiu kuoplaciausia, 
kuogiliausia. 

Siuo numeriu pradedant, lai- 
kas nito laiko dėsime "Lietuvoj" 
žinių ir straipsnių iš dailės sry- 
ties, kurių mums pasižadėjo su- 

teikti tai vienas, tai kitas toje 
srytyje žinovų. 

Šiuo kartu Uodam e p. Šimkaus 
kalbą, pasakytą vakarėlyje, kuri 
Chikagieciai, ji sutinkant, suren- 

gė. 
"Lietuvos" Redakcija. 

P-o Šimkaus Kalba į Biruticč/us. 
Gerbiamieji ir geerbiamosios. 

Lyg sekdami seną lietuviu pa- 
protį, Tamisto.; sukvietėte čion 
buri draugų ir kaimynų, siuriu- 
sviestu vaišindamiesi, norite su- 

pažindinti su nauju žmogumi 
fusų tarpan atvykusiu. Tat. svei- 
ki, mano busiamieji mokiniai, 
nauji kaimynai, nauji draugai ir 

draugės! 
Visuomet, kada susikuopia vie- 

non vieton ar draugijon būrys 
žmonių, galima surasti ir jiegą. 
kuri suveda, suglaudžia tą būrį. 

Kas jus surišo krūvon? Kas 
mus suriš? 

Vieni kuopiasi vienaton, kad 
savo filosofinius įsitikinimus 
plačiau išplėsti ir sustiprinti: ki- 
ti spiečiasi krūvon, kad ateityje 
Įvedus Lietuvoje tokią, ar kit> 

kię tvaiką, kurią jie turi nusista- 
tę ir lotiri jiems atrodo teisin- 
giausia, geriausia ir 1.1. 

Prie ko męs sieksime? Ko- 
kias idėjas męs skleisime? Ko- 
kiais ginklais sau kelią skinsim? 
Trjs metai atgal buvau užsukęs 

Chicagon ir panašiam vakarėlyj. 
kaip šiandien, prisėjo kalbėti. 
Rengiausi kelionėn. Rodėsi l)ie- 
vas-žino ką nuveiksiu! Rodėsi 
pratarsi žodį—širdjs suminkštės; 
kitą, trečią—ašaros riedės ir visi 
viską Lietuvai atiduos. 

Ne čion vieta pasakoti, kaip 
man ėjosi. Vieton visokeriopų 
mano kelionės įspūdžių, nėi iš 

•išio, nėi iš to, mintis nešioja kaž- 
kur girdėtą, ar kaž-kur skaitytą 
pacakaitę apie senai-senai buk 
gyvenusį kokį tai ricierių. Iš- 
siuntęs jį karalius naujų žmo- 

nių ir žemių ^užkariauti. Apsi- 
ginklavęs saidoku ir 'kardu, išjo- 
jo ricierius kariauti. Ilgai jis 
šaudė, kardu kapojo, mažai ką 
aimėdamas. Jodamas per girią 

rado ant medžio šakos beky- 
bančiu lyrą; paėmė, suskambino. 
Trenkė ricierius į 'žemę kardą, 
saidoką ir sušuko: galingesnį 
ginklą suradau! J'uomi kariavo 
ir daug užkariavo. 

Ar negraži toji pasakaitė!? 
N'ežinau kodėl, bet ji man 

dažna! prisimena. 
'Kodėl nepasekti mums ją, ko- 

dėl neišmėginti tąjį galingą gink- 
lą? Susispieskime, sužaiskime! 

Stilinguos mūsų ginklas-dainužė, 
is jaunu kr tinių paleista, ji 
pasieks, užkariaus visus, keno 
siela jautri ir graži! Tai nieko 
kad aplink kunkuluoja kova ir 
vaidai. Pails bekovodami, besi- 
bardami—eis pas mus pasilsėti, 
pasistiprinti1 Kaip kryžiaus pa- 
guoda mūšio lauke, męs lauk- 
sim ir priimsim visus savo tar- 

vpan, kuriuos tik mttsų dainužių 
aidas atves pas mumis. 

Dar būnant Lietuvoj, sugrjžę 
kareiviai iš mūšio lauko, pasa- 
kojo, kad tūloj mušiu vietoj at- 

sit <o tiap. jog nei vienos pusės 
priešas, nei kitos neturėjo arti 
vandens, o viduryje, kur vadina- 
ma "negyvųjų žemė," buvo tyras 

I 

ir šaltas šaltinėlis. .Mažu pama- 
žu. vieno ir kito priešo kareiviai, 
pasidėję j šalį ginklus, sueidavo 
drauge iš tyro šaltinio atsigerti, 
pasistiprinti. Visi godžiai mi- 
nėjo ir gėrėjosi tuo atsitikimu. 

Tegul čion "Birutė" bus tuo 
šaltiniu. A'isi-visi laukiami. Ir 
tik vieno prašysime: eidami pas 
mus, pasidėkite j šalj ginklus: 
nesudrumskite mums šaltinio! 

Vien dailės upas mus turės 
sujungti, vien dailės troškimas 
mums jiegą priduos. Visi są- 
draugai mušu atgimstančios 
draugijos turi buli vienodai pri- 
simuši.- ir padirbti, ir sugaišti, 
pašaukus, pavieniais ir buriu at- 

likti ką reikia.' Visi, kaip kank- 
liu stygos, turi buti prisiruoš^ 
pamojus ranka—kad suskambė- 
tu, kad sužavėtu! 

Sužadinta dailė ajpsireikš—i'r 
už viską šimteriopai atlygins. 

Ar netėmijote kada nors, kaij 
dainuojant jums gražią dainą 
krūtinė augte-auga ir rodosi jus 
skristaie kaž-kur augštuny:-n 
:\r nematėte kada nors saulei 
tekant, ar nusileidžiant, stebuk- 
limgomis varsomis juostu ant 

dangaus? Ar nesirodė jums, 
kad kilate. kilate. ten augštai 
i savo rankomis glostote tas 

stebuklingas dangaus juostas? 
Tokiam pakilime, rados nuo 

politiso iki poliuso, užtemptum 
stygas, žemė kanklėmis pavir- 
stu, ir dainuotum, dainuotum 
dainą, kuriai pritartu ir kalnai, 
ir girios ir siūbuojanti javų lan- 
kai... Tokiose valandose, vadi- 
nasi, dailė ant žmogaus savo 

sparną ištiesia ir globoje savo 

palaiko; nei vargų, nėi žiauru- 
mų—nieko neatjausi; dailės glo- 
ooje jautiesi ramus, tyras, kaip 
kūdikėlis sapne. Tai ir yra dai- 
lininko tikroji laimė. Daugiaus 
mums patiems tokių valandų, 
langiaus kitiems suteikini, ra- 

mumo ir gražumo jįęškantiems! 
Visas savo žinias ir gabumais 

sunaudosiu, kad "Birutė" butų 
skleidėja tikrosios, tyrosios dai- 
lės. Betjųs visi turite man 

tame padėti; pakviesiu dainuoti 
— ateikite; pakviesime klausyti 
—atsilankykite. Kaip anuoji Bi- 
rutė, Palangoj, amžiną ugni kur- 
stydama, tai j" šitoji—čion tegul 
palaiko ugnelę, tegul šildo ir 
įviečia minų brolius nuobo- 
džiam, vargingam gyvenime to- 

li nuo prigimtos šalies. 
* * 

Visose mūsų gyvenimo srvtv- 

se šale rimtu, reikalą tikrai su- 

irantančių žmonių, atsiranda ir 
juokdarių. Tie juokdariai imasi 
dažniausiai varyti toki darbą, 
kurį mažiausia išmano. Tokių 
lepašauktų darbininkų prisivei- 
sė ypač dailės srytyje. štai su 

Iklžiausiu trukšmu po laikraš- 
čius bubnijama apie organizavi- 
ną Vilniaus simfonijos ir ope- 

ros. 

"Direktoriai" ir "prezidentai" 
lų naujų ir garsių įst'aigų yra, 
įors geri ir veiklus vaikinai, bet 

kada jie skelbiasi dirbo tokj 
larbą. apie kurj, žinome, supra- 
timo neturi ir pompastiškai pra- 
deda ir baigia; "męs dailininkai" 
—tai ne tik juokas ima, 'bet šiek- 
tick ir nemalonu darosi: rodosi, 
juk užtenka tų visų juokų ir špo- 
sų, gana iš mušu europiečiai jau 
prisijuokė. 

Iš "Birutės" veikimo. Pasku- 
tiniam valdybos .posėdyje tar- 

ta&i apie šio sezono programą. 
Pasirodė galimu šj sezoną pa- 

statyti dar {) vakarus. Pirmu- 
tinis iš eilės Įvyks 27 d. spalio 
Mildažio svetainėje, kur .dėlei 
laiko stokos, bus pakartota ('pa- 
skutini kartą statyta 4 metai at- 

jai) operetė "Kam/nkrėtis ir 
Maluniniras," muzika M. Pet- 
rausko. 

Viduryj gruodžio manoma sta- 1 

tyti dramą "Blinda," kuriai p. ; 

Šimkus rengia daug muzikos ii 
laimi. i 

Dailininkas J. šile/ka yra k\ie- 
:iamas dalyvauti Peoria paro- 
toje. Dailininkas žada nusiusti 

,'ieną-kitn saov paveikslą. 

P-as Stock, žinomas chicugie- 
•ianis kaipo didis dirigentas 
;imfoniškos orkestros Chicagoj, 
lėlei politiškų priežasčių turėjo 
itsistatydinti nuo vietos. 

Gauta žinių, jog vienas iš ge- 
iausių musų dailininkų, A. Var- 
ias ir mu/ikas-kompozitorius J. 
falat'Kelpša sugrįžo Vilniun 

Gaunamuose iš Lietuvos laik- 
aščiuose kupina aprašymų apie 
foncertus ir vakarus. Jaučias to- 

li pati dvasia, kaip kad buvo 
—6 metuose, spaudą atga- 

vus. Visuose aprašymuose pa- 
tėmytina, jog "žmonių priėjo 
liek, kad netilpo," "žmonių lni- 
\,o pilnutėlė svetainė" ir 1.1. 

Programai menkučiai: matyti 
nauju dailės veikalų trūksta. 

Praeitą sekmadienį prasidėjo 
Art Institute Chicagoj simfoniš- 
kos orkestros koncertai. Patar- 
tina muzikos mylėtojams tuos 

koncertus lankyti. 

Primename, jog panedėliais, 
seredomis ir subatomis Į pa- 
veikslų ir skulptūros muzjėju, 
Art Institute gijimą i n e i t i dy- 
kai. gi kitose dienose—25c. 

J. Mikuckis. 

Palydėjau svajonėlę 
Į dausų šalelę... 
Vėjai ją augštai iškėlė, 
Žvaigždės rodė kelią... 

Ir mėnulis ją viliojo, 
Kad greičiau ji kiltų, 
Tęsė ,pr> m'ažų jos kojų 
Spindulių jis iiitą... 

Ir sugrįžo svajonėlė... 
Pasakoti ima... 
Aš mtliudau—ji sukėlė J 

Man nusiminimą... 

Sako, kad keliai savoti 

Erdvėj išsirango... 
Sako, kad tiktai svajoti 
Lengvą apie dangų,.. 

Už kiek Lietuviai 
Bondsų Išpirks. 
Lietuvių visuomenė, nors ii 

nebuvo gerai prisiruošusi ir su- 

siorganizavusi sutikti Trečiosioj- 
Laisvės Paskolos, vienok gražiai 
savo ištikimybę Suvienytoms 
Valstijoms parodė, paremdama 
karės programą. Oficialė val- 
džios statistika parodo, jog iš vi- 
su lietuviu, pirkusių Trečiosios 
Laisvės Paskolos bondsus tik 
55r/c yra užrašyti kaipo lietu- 
,viai. Gi 45%, beveik pusė pirku- 
sių jų, visai nepažymėti. O vie- 
nok ta užrekorduotųjų pusė su- 

darė sumą netoli penkių milijo- 
nų dolerių. Reiškia, jeigu visi, 
kurie tik pirko, butų Havę užra- 

šyti lietuviais, suma nupirktų 
bondsų lietuviais butų priėjus 
iki dešimties milijonų dalerių. 
Tokis pasirodymas mažutei pa- 
vergtai tautai gėdos nedaro. 

P. e t šitoj Ketvirtojoj Laisvės' 
Paskoloj lietuviai, beabejo, dar 

geriaus pasirodys. Viena, esame 

geriaus suorganizuoti šj kartą, j 
Kita, žmonės pirks ne mažiaus,! 
bet dauginus bondsų, atsižvel-1 
giant j taip dideli ir pasekmingą 
Suv. Valstijų darbą prieš vokiš- 
ką militarizmą. 

Pirkime, kiek galėdami, bet nu- 

sipirkę nesibijokime ir parodyti, 
ką padarę esame. Rinkime sta- 

tistikas, kur ir už kiek lietuviai 
bondsų iš<pirko. Skaitlines nori 
matyti valdžia ir męs patjs, kad 

galėtume savo darbu pasidžiaug- 
ti. Lietuvių Tarybų Pildantysis 
Komitef.s Washingtone šiuomi 
<reipiasi prie pa.ienių asmenų 
r komitetų su prašymu, kad pa- 
skolos kampanijai pasibaigus, 
cas tik turi Kokias žinias apie 
skaitlių lietuvių išpirktų bondsų. 
irisiųsti \Vashigtonan Tarv- 
>ų Pildančiajam Komitetui. Apie 
eikalą visi supranta. 
Tarybų Pildantysis Komitetai 

Pranešimus siųskite šiuo antrašu 

Li'thuanian National Council. 
703 Fifteenth st., N. W. 

WASHINGT0N D. C. N 

GARBĖS ŽVAIGŽDĖ PERSHINGUl. 

Prancūzijos prezidentas Poincare apdovanoja Gen. Pershin- 

*ą žvaigžde ir kaspinu Legiono d'Honneur (garbės). 

Vakar ir Šiądien. 
Is juoku, kuriuos žmonės dainai nurodo, yra ta! vienas apie ūkinin- 

ką, kuris daug metu studijavo kataliogus ir kainas per dvyliką metai, 

pako! jis nusipirko pirmą mašiną smetonos atskyrimui, ir kurio sunus 

fabar r u goja, kad jo automobilius pradeda iš rodyti nudėvėtu. Sis juo- 
kelis nėra ntvsu -ięs nei kiek savo teisingumo pereidamas iš lupu i lu- 

pas ir aiškiai parodo permainą žmonijos progrese nuo paskutinės 
^entkartės j>er pereituskelismetus. 

Panašus juokeliai dabar yra sumanomi šimtais—vienas iš jų, 
pavyzdžiui yra šis; kad patarlė "nežiūrėk padovonoto arklio dantisna" 
privalėtu buti numestas gurbą n ir jo vieton padėti šią patarlę "neeg- 
zaminuok padovanoto automobiliams raitaplaukius"—ir visa tai parodo, 
kad męs nesame tais pačiais žmonėmis, kokiais buvome vakar, ir kad 

męs permainėme net mūsų aplinkybės. 

Apsvarstikime Įvairius amatus, įvairias išdirbystės, kaip jos 
persimaino. Apautuvių taisytojas; kuris sėdėjo ir kalė vinis j čeverykų 
padus, dabar yra tik liekana ir atmintimi. Šiądien jisai stovi prie elek- 
tikros mašinos ir p'ttaiso jusų nudėvėtu^ čeverykus greičiau negu jųs 
gaunate progą perskatyti keturis puslapius knygos, arba žurnalo jojo 
laukiamam kambaryj. O t'ai yra paprastas pavyzdys kasdieniniame 

gyvenimee. Koki pagerinimai padaryti mašinose visokii išdirbiščių bei 

profesijų! Kas atsimena zecerius, kurie stovėjo prie kastų raidžiu ir 
,-tatė raides rankomis ir pamato juos dabar sėdinčius prie "linotvpe" 
(statomos masinos), kontroliojančius apie šimtą gitzikėlių. ir Įvairių 
mašinos dalių, gali geriaivsi'ai spręsti apie žingsnių progresą musų lai- 

kuose. 

Skerdyklos yrVi vienu žymiausių pavyzdžių pažangos paskuti- 
ni uo e keliuose metuose. Iš mačiusių senovės budus, skerdimo ir laiky- 
mo galvijų, turi pragą ištirti modernišką įstaigą veikmėj, pavyzdžiuj 
firma \Yilson ir Ko. gali suteikti pavyzdi permainos progrese budu 

skerdyklų industrijoje šiądien, sulyginimui su vakarykščiais budais. 

Kai-kuriose industrijose įtaisymas mašinų buvo priežastimi suma- 

žinimo skaitliaus darbininku. Rodos ši ipermaina skerdyklų indus- 

trijoj—taip negeidžiama darbininkų—nėra atėjus, nes ten, kur dirbo 
šimtai paprastų darbininkų, dabar dirba tūkstančiai. Tai nereiškia, 
kad Įtaisymas modeerniškų mašinų nepakeičia didelės dalies darbo, 
daromo rankomis. Tai reiškia, kad šis modernizavimas kai-kurių 
išdirbysčių didžiai prisidėjo pi ie išplėtojimo ir iššakojimo. Kai-ku- 

riose išdirbystėse Įdėjimas mašinų reiškė sumažinimą darbininkų 
skaitliaus. Bet taip nėra atsit kę skerdyklų industrijoj. Patvirtini- 
mas šio bus aiškus atlankius šių dinų skerdyklas. 

Firmos \\"ilson ir Ko. vienas augštas didžiausio namo yra užimtas 
dirbtuvės, kuri yra geriausiai {tikrinančiu atsakymu kiekvienai abe- 

jonei. Tai yra dirbtuvė supak'avimui virtos mėsos i blekiues. Sis 

departamentas yra panašus į bičių avilį savo judėjimu bei skubinimu, 
bet skiriasi tuom. kad sunkiausias, kebliausias darbas yra atliekamas 
mašinų ir rankoms, ne protui yra duodama priežiūra bei operavimas 
ir reguliavimas šių mašinų. Ši'ame baisiame avilyje darbininkų, po 
priežiūra šimtų dirbančių vyrų ir moterų šios mašinos neapsakomai, 
sumaniai sudėt'as. .priima galybės blekinių ir sukapotos, arba kitaip 
prirengtos mėsos ir išmeta tukstančius sandariai užipečėtytų blekinių, 
turinčių sutaisytą maistą, gardžiai prirengtą, ir kurio pri rengimui 
naudota profesionali prityrimą, apturėtą per praktiką eilės metų, pri- 
gelbstint moks' .i. 

Čia masinos neužima darbininkų vietos. Čia jos pagimdė naują 
departamentą, kurio pirmiau nebuvo, arba buvo tik pradėtas. Iš- 
dirbimas tokio didelio skaičiaus blekinių su prirengtu maistu ne- 

būtų galima, jeigu reiktų darbą atlikti ranka, n«ors skaitlius darbi- 

ninkų skaitvtųsi šimtais, nes darbas butų sunkus, ir niekados nebū- 
tų gerai atliekamas. Šiądien darbas didžiumos tų darbininkų tarne 

departamente vra vien prižiūrėjimas mašinų. 
Ir taip yr'a daugelyje kitų departamentų, ypatingai ten, kur 250 

i įvairių daiktų yra išdirbama. Jeigu nebūtų tų sumaniai sudėtų ma- 

šinu, daugybė įvairių p.oduktų, kurie prigelbsti nužeminime mėsos 
kainos nebūtų galima išdirbti; Svarbiausi skerdyklų produktai bu- 

tų daug brangesni, tuksiančiai žmonių per tai randa lengvą ir gerai 
apmokamų užsiėmimą, kitaip butų priversti dirbti sunkesni darbą, 
įrba prisidėtu prie didelio bedarbių skaitliaus, kuris pradėjo didintis 
pavojingai prieš karę. 

Mums prisieina nusišypsoti prisiminus kad keletą metų atgal, ne- 

kurie žminės skaitėsi savo apginėjais darbininkų gerovės, kovoje su 

visa jiega prieš įdėjimą, mašinų, kurios turėjusios užimti darbininkų 
vietas. Žmonijos progresas negali buti laikomas aprubėžiuotu, jisai 
žengia šuoliais pirmyn per tuos, kurie stovi jam ant kelio.—Apgars. 

Pirkite Daugiau Liberty Bondsų! 



Kasdieninis Vokiškasis 
Melas. 

i.aivų statymo apielinkėse vo- 
kiečiu simpatizatoriai platina pa- 
>akas apie nelaimingus su dar- 
bininkais atsitikimus ir mirtis, 
f'asakos pasakomis ir yra. Laivų 
K*>miietas (.Shipping Board) 
praneša, kad nelaimingi atsitiki- 
mai laivu dirbtuvėse yra kur-kas 
ma/v.-ni, negu kitose panašiose 
iidirbystese. Mušu laivų staty- 
mo kampanijos pradžioj grieb- 
tai priemonių, kad darbininkus 
apsaugojus. Shipping Hoard ty- 
rinėtojai reguleriai dirbtuves ap- 
lanko. Jie nevien saugumo prie- 
taisus peržiūrinėja, bet taipgi 
medikajes ir ligonių išgalės, šva- 

rumą, gyvenimo vietas, komuni- 

kacijos intaisus, maistą ir dargi 
pasilinksminimus vyrams. Jie 

'fvrjžiuri kad srutoms nubėgti in- 

'reugimai butų pastatyti, 'balos 
nusausinta, namiai švariai uilaikouni, 
maistas butų geras, sveikata ir 

patogumai visais galimais bu- 
dais apsaugoti butų. Valdžia taip 
laivų .darbininkais rūpinasi, 
kaip ji rūpinosi vyrais Panamos 
Kr.nalo kasimu užsiėmusiais. 

Panašios neteisybės skleidži' •, 

ina, kad ištikimus piliečius nuo 

valdžios karinių darbų atbai- 
džhis. Jiems tikrinama, kad tai 
"visvien kr. kariumenėn stoti"; 
kad valdžia visus užsirakusius 

vyrus suspaudus laiko ir iš vie- 
tos j vietą kilnoja; kad baltieji 
ir nigeriai valgydinami sykiu ir 
taip toliaus. Šitos neteisybės pa- 
sekmingai apielinkių laikraščių 
aikštėn išvelkamos ir užginčija- 
mos yra. 

Nepasisekus kampanijai prieš 
Raudonąjį Kryžių, progermanai 
dabar užsiėmė V-M.C.A. (Jaunu 
Krikščionių Draugija) apkalbė- 
jimais. Toji draugija karinikams 

u/dyką suteikia krutamųjų pa- 
veiksiu palinksminimus, lekcijas, 
koncertus, rašomuosius daiktus, 

gimnastikai prietaisus, knygynų 
inrengirnas etc. Ji pardavinėja 
karininkams sįgaretus ir taboką 
kiėk pačiai kainavo. Draugijai 
tokie dalykai daugiau kainavo 

negu armijos valdžios Įstaigoms, 
nrs armijai nereikia gabenimo 
ir pervežimo išlaidų padengti.Y. 
M.C.A. dabar rukalą pardavinė- 
jama pačia kaina, kaip ir kvatie- 
meisterio krautuvės, o nuostolius 

padengia iš draugijos aplamos 
kasos. Apskaitliuojama, kad de- 

ficitas sieksiąs mažiausia dviejų 
milijonų doliarių j metus. 

Vienok tuo laiku pro-germa- 
tiai leido visokias paskalas, Y. 
M.C.A. darbininkus Prancūzijoj 
apkaltinant suktybėse ir pelno 
gaudyme. Išsami investigacija 
nė maž:ausio pamato tiems kal- 
tinimams nerado. Draugija daug 
reikalingo patarnavimo suteikia 
ir tą daro patriotiškai. Visi jos 
darbai yra inilitarės vyriausybės 
akyvaizdoje ir jeigu butų kokių 
nors suktybių, kaip pro-germa- 
nai primeta, armijos oficieriai 

hut ttiojaus pataisai raportavę. 
Korepoudentas iš Mount Hol- 

ly. N. C., suteikia pro-vokišką i 

pasaką, buk Prezidentas YVilso- 
nas buvo užkviestas kalbėti fra- 
ternalio ordeno susivažiavime; 

esą "j pakvietimą nebuvo atsa- 

kyta ir Prezidentas susirinkime 

nedalyvavo; tuli delegatai pake- 
j namus sustoję \Vashingtone ir 
teiravosi; jiems buvo pranešta, 
kad p. U'ilsonas užkvietimo ne- 

gavęs, nuožiurą metant, kad p. 

Ttmv.ilty užkvietimą nuo Prezi- 
dento sulaikęs." 

Pasaka yra žemas melas. Tai 

yra pro-germaniškos kampanijos 
dalimi, pasinaudojant religijos 
skirtumais šioj šalyj sukelti prieš 
-katalikiškus, prieš-protestoniš- 
kus ir prieš-žydiškus prietarus, 
kad mes tarpu savęs .susipjautu- 
me, vieton kad su Vokietija ko- 

vojus. 
Vokiški propagandistai čia ir 

ir Vokietijoj skelbia, buk atly- 
ginimo byloje, iškilusioje del 
Lusitania nuskandinimo, teisme 
buvo priparo<lyta ir teisėjo pri- 
pažinta, kad tas laivas buvo ap- 
jyidilduotas amunicijos laivas, 
sfHDgstančiąją medžiagą vežantis 

Ištikriiju-gi byla buvo išklausy-1 
ta teisėjo Juliaus M. Mayer, Su- 

vienytų Valstijų distirkto teis- 

me laivyno šakoje \evv Vorke. 
Teisėjas Mayer užreiškė savo ty- 
rinėjimuose, kad neabejotinai 
buvo priparodyta, kad Lusilania 
nebuvo ginkluotas laivas, k a < i 

jis niekados ginkluotas nebuvo 
ir kad nevežė sprogstančios me- 

džiagos kelionėje, kurioje buvo j 
sutorpeduotas ir nuskandinus. 

Pastarųjų i a i k u nepasisekimai I 

Francuzijoj. atrodo, nuėjo vnik 
mės ant prieš-amerikoniškų 
šmeižtu išdirbėjų miklumo. Dau- 

gelis jų neteisybių yra perdaug 
juokingos, kad but verta užgin- 
čyti. Minnesotoj jie paleido žodi 
kad kiekviena mergina, kuri už 
Su v. Valstijų karininko išteka, 
valdžios j kaleji. įą inmetama 
yra. Kansas farmeriams pasako- 
jama, buk "kiekvienas, kuris tu- 

ri bulvių viršaus bušelio, su pir- 
mąja spalio diena turės atiduoti 

Raudonajam Kryžiui ar valdžios 
oficialams." auta Rosa, Cal., iš- 
girsta, buk "skaitlingi gerai ap- 
mokami valdžios klerkos ir sam- 

diniai prote stonų tikybos atleisti 
buvo, kad jų vietos katalikais 
Užimtos butų." Huntington, In- 

diana, pavaišinti pasaka, buk 

Camp Shelby "jie inveža niger- 
kas merginas trylikos ir keturio- 
likos metų" kareiviams — šmeiž- 

tas, kurį "*Huntington Herald" 

tuojaus ištyrė .r išparodė. Tš ki- 

tų apielinkių pranešama pana- 
šus trumpi melai, taip Lngvai 
užginčijami ar tai-p nevykę, lyg 
atrodo, kad jų originatoriai savo 

mitrumo netenka. 

\ iešbačio svečias Asbury Pk. 
.V. J., girdėjo sekamą pasaką iš 
laikino pažjstamulio; pažįstamu- 
lis tikrina, kad jam pasakojęs 
žmogus ką savo akimis matęs. 

"Beva/iuojant keltuvu (ferry) 
iš Ne\v Yorko miesto, jis paste- 
bėjo jauną vyrą ir moteriškę 'ie- 
namc laivo gale bestovint. Mo- 
teriškė dideliu mėlynu gaubtuvu 
apsisiautusi buvo. Protarpiais 
vyras išsitraukdavo savo skepe- 
taitę ir moteriškės lupas nušluos- 

tydavo, iš kurios burnos, atrodė, 
varvėdavo. Žmonės pradėjo rink- 
tis aplink porą. Vyras, nebeiš- 
kęsdamas, nutraukė gaubtuvą 
nuo moteriškės, kiuri pasirodė e- 

santi berankė ir su išpiautu lie- 

žuviu. Vėliau sužinota, kad jau- 
noji moteriškė grįžo iš Prancū- 

zijos, kur ji Raudonojo Kryžiaus 
slaugytojos pareigas pildžiusi." 

Tokios rūšies pasakos paleista 
po visą šalį, kaip tik atsišaukta 
į Raudonojo Kryžiaus liuosno 
rius tarnybai Prancūzijoje. Vi- 
sos tos pasakos, kurios ganėtinai 
apsklemtinos buvo, buvo ištyri- 
nėtos ir visos jos neteisingomis 
atrasta. 

Nei viena išdarkyta Amerikos 

slaugytoja i šią šalį sugrąžinta 
nebuvo ir nežinoma apie jokią 
panašią Prancūzijoj. Paskalos, 
atrodo, slaugytojas nuo liuosno- 
rio stojimo atbaidyti taiko. 

Korespondentas, kuris šį vaiz- 
dingą melą iš Asbury Park pra- 
neš?. ant nelaimės neišsiklausė 

xvo "laikinojo pažįstamulio" 
\ rdo, nėgi išsiteiravo kas buvo 
t; ;ai "reginio liudininkas", kuris 
pi aką užtikrino. Ištikimi pilie- 
čiai visuose tokiuose atsitikimuo- 
se prašomi išgauti teisingus var- 

dus ir antrašus, visą informaciją 
Department of Justice, YVa- 
shington. D. C., siunčiant. 

Iš pietiniu valstybių praneša- 
ma ypatingas aplinkybių atpasa- 
kojimas, kaip poni Schumann- 
Heink, areštuota kaipo vokiškas 
šnipas, sau galą pasidariusi. Dau- 
gelis užklausimų atsiųsta į Vie- 

šąjį Informacijų Komitetą (Com- 
mittee oti Public Information') 
apiv- paskalos teisingumą. Su- 
prantama. visame dalyke teisy- 
bės nei už kąsnelį nėra. Poni '< 

Schumann-Heink savo ištikimu 
amerikoniškaimu agresyvė buvo. 
taigi kaizeriniai tųrbut iš ker- 
što tuos šmeižtus platina, kad ją 
pažeminus. Jie leidžia šmeižtu? 
pietuose, nes toliau šiaurėje ji 
viešai veikia kariškąją labdary- 
bę ir tt. remiant. Šiaurėje, apie 
nusižudymą paskalos butų j nie- 
ką paverstos jos vėlesniu pasiro- 
dymu ant koncertinės scenos. 

Š-ame pavcikslėlyj maitosi vokiečiu artilerijos traukinys "nu vamiouflazuotas apsaugojimui 
nuo l'ranctizu, Anglu ir Ameriko nu orlaiviu. Kareiviai stovi prie 1: ulknsvaiclžio, pritaisyto nušovi- 
mui orlaiviu. 

i 

Lietuviai Belaisviai 
Vokietijoj. 

< irvmthal bei Sagan liogeryje 
randasi sekantieji lietuviai belais-j via i: 

801. Skie<la Tadas, paeina iš' 
Kauno gub., Šiaulių apsk.., Gudžiu-1 
nu solž i aus. 

802. Skralnitėnas Praifas. iš \ il 

niaus gub.. Fedosijos sodž. 
803. Stragis Stasys, iš Kauno gub., 
Panevežio apsk., Salodži 1 parap., 
Taurupių sodž. 

804. Stravkas Petras, iš Kauno] 
gub., Raseinių apsk.,f Andrejav)' 
parap., Antižunų sod. 

805. Šlimas Jonas, iš Kauno gub.. 
Telšiai. 

806. Tarulis Petras, iš Kauno 
gub., Daugailių miestas. 

807. Trimokas Karėmis, iš Kauno į 
gub., Panevėžio apsk.. Pagiržeroiųi 
vaisč., Tauprių sod. j 

808. L* nd ra kis Jonas, iš Suvalkų 
gub., N'aumesčio apsk.. Kaimelių 
parap.. Veršupių sodž. 

8o<). Vaišnora Petras, iš Kauno 
gub., Telšių apsk. 

810. YUlys Jonas, i^ Kauno 
gub.. Raseinių apygardas. 

811. Vazgis Mikas, i> Kauno 
gub., llgižinas. 

812. Velutis Pranas, iš Kauno 
gub., Ukmergės apsk., Užpaliai. ! 

813. Veršvlas Stepas, Kauno", 

gub.. Telš;j apsk.. Plungės valse..' 
Zutaunų sodž. 

814. Zabukas Jonas, iš Kauno! 
gub., Ukmergės apsk., Ažųskar- 
džių sodž. 

* * 

Gutersloh. Liogeryje. 
815. Butkus Jurgis ($tal)o ka-1 

pitonas), iš Kauno gub.„ Raseinių 
apsk., Konstantinavos valse.. Oarg- 
žfli/.ų tpiesto (Žemdirbis). 

I lannnerstein Liegeryje. 
816. Radavičius Pranas, iš Kati-] 

no gub., Raseinių apsk. 
Havelberg Liogeryje. 

817. Sakalauskas Klemensas, įš 
Suvalkų gu'b., Vilkaviškio aps. 

818. Šalkiinas Antanas, iš Kau- 
no gub., 

Heilsberg Liogeryje. 
819. Ratkevičius Stasys, iš Kau- 

no gub., Panevėžio apsk., Yargol- 
bino srxlž. 

820. Virkutis Atlystas, iš Kau- 
no glifo., Tirkšliai. 

Lamdorf Liegeryje. 
821. Gabalis Adomas, iš Kauno 

gub., Šiaulių apsk. Trikslių 'valse., 
Kurnučių sod.. -pačta Mareikiai. 

822. Galiauskas (Oalevskis) 
Kazys, iš Kauno gub. 

Merseburg Liegeryje. 
823. Černiau skis Jurgis, iš Kau- 

no gub. 
N'euhanuner Liegeryje. 

824. Aipynis iKažys, iš Kauno 
£itb., Panevėžio apsk.. Skrobatiš- 
kilt valsč.. Tikanių sodž. 

825. Bružas Juozas, iš Kauno 
gub.. Telšių apsk.. Poplatelių sodž. Į 

82O. (iirš Leba (žydas), iš Kau- 
no gub., Šiaulių apsK.. Liaunų 
miesto. 

827. Gttrsikis Petras, iš Kauno 
gub., Šiaulių apsk., Krukių sodž. 

828. Jarašius Tadas, iš Kauno 

gub. 
820. Kairys Aleksandra, iš Kau- 

no gub., Panevėžio apsk. Maži sieti- 
nų SOd'Ž. 

830. Kazlauski.s Kazys, iš Kau- 
no gub., Šiaulių apsk.. Kruopių 
vals., Girk iškili sodž. 

831. Kikelis Pranas, iš Kauno 

Ljnl)., Telšių apsk., Reiničių sodž. 

832. Lim.sk i s Stasys, iš Kauno 
guli., Ežerėnu apsk., Drisvctos 
vals.. Klikunčių sodž. 

833. \igris Longinis, iš Kaurio 
gub., Panevėžio apsk., Kabeliu 
s<« Iž. 

834. I.upeika \ iincas. iš Kaiino 
gub., Tirkšlių valso., Pumpurių 
SodŽ. 

835. Markevičius Kazys. iš Kau- 
no gtib., Petriškių sodž. 

836. Mitka Jonas. i> Kauno 

gub,. Panevėžio apsk., Linkuvos 
parap., liutėnu sodž. 

837. Narbutis Petras, iš l'/palių 
parp.. (Taigaii 11 sodž. 

838. Pauperis Stasys, iš Kauno 
gub., Raseinių apsk., Druskiu sodž. 

839. Rc\ngardas (iabrys. iš Kau- 
lį > gub., ir apsk., lletygalos valse.. 
Padubisio so:lž. 

840. Seife rt a s Jonas, iš Kauno 
guli., 

841. šimoliunas Baltrus, iš Kau- 
no gub., Paneve/io a(>sk., Joniš- 
kėlio narap.. StoČiunų so<l/.. 

842. Strazdauskas Pranas. 
Kauno gub.. Laižuva. 

843. Svcikaekis Mykolas, iš 
Naunesčio parap., Vanagiij sodž. 

<844. Vaičiulis Benediktas, iš Į 
Kauno gub., Sialįai. 

845. Varaškeyičius Jmas iš 
Kauno gub., Panevėžio aps-k.. 
Laivkagaliit sodž. 

Parvhim ■! aogeryje. 
883. Rndželis Simonas, iš Suval- 

kų gub.. ir apsk.. Slavinki! parap. 
Juškaimis. 

884. Federavičius I'etras, iš Kau- 
no gub.. Kzerenu apsk., I'anelė- 
lio valsč. 

885. Gabalas Vincas, is Kauno 
gub., Telšių miesto. 

886. (iadliauskis Jonas, iš Kau- 
no gub. 

887. (lodliauskis Jonas. iš. Kati- 
no gub.. Telšių apsk.. Žarėntį pa- 
rap., Dakatriškiai. 

888. Gaidelis Kazys, iš Vilniaus 
gub. 

880. Gaidys Kazys, iš Vilniaus 
gub: 
8</>. Gaknus-kis Petras, iš Vilniaus 
gttb. 

891. Galiauskis Mykolas, iš \ il- 
niaus gub.. Švenčionių apsk., Ku- 
kutiškių valse., 1 .aha nori u par'ap.. 
Stokovičiznos sodž. 

8c)2. .Galperis (Kalper) Aronas, 
iš Vilniaus gub. 

8<)}. ("rėlis Juozas, iš Suvalku 
grub. 

8q4. (ienečka Juo/as. iš Suval- 
kų gub. 

895. Gėrvba Pranas, iš Kauno 
ęub. 

8gl6. Glinskis Julius (sukeistas 
į dešine koją', iš Kauno gub., Pa- 
nevėžio apsk., Paberžės miestelio. 

S97. Grabvs Atanas, iš Kauno 
?ub. 

808. (I ulbi n skis Kronius, Kau- , 

gub.. l'kmegės ausk.. Kurkilų ■ 

):.''ap., Skiemočių sodž. 
8q<). Ivaševičin* Stepas, iš \ il- 

v au s gub, 
(joo. Jablonskis Tonas, iš Kauno 

?ub. 
■K". Jakimavičius Vincas, iš \'il- 

liaus gub. 1 

902. Jakubaitis)Jonas iš Kauno 
?ub., Šialiai,. Mi-kičiij sod/. , 

Jaras Jonas, iš Suvalku gub.,|i 
Vilkaviškio aps. Paežerių v'alsč.,į 

\ 
Pilviškių parap., Piliulių sodi. 

<>o4. fasitiskis Martinas, iš Kau- 
no gub., Panevėžio apsk., Vabal-j 
nik u parap., Komeikių soclž. 

905. Jasiirkonis Ignas, iš Kau- 
no gub., Ukmergės apsk. 

<)</>. Jasiulionis Antanas, iš Kau- 
no gub., Jūžintų parap., 

907. Jaunis Juozas, iš Kauno 

gub., Raseinių apsk., Grimzdų so- 

džiaus. 

908. fučikas Vincas. iš Kauno 

gub. 
909. Jukšas Andižius, iš Suvalkų 

gub. 
910. Juška Matas, iš Vilniaus 

gub. 
Oi). Karalius Jonas, iš Vilniaus 

gub. 
912. Karalius Liudas, iš Kau- 

no gub. 
913. Karalkevičius Liudas, iš 

Vilniaus gub. 
014- Karpavičius P>ernnr:las. 

iš Vilniaus gub., Trakų apsk., Dar- 
sūniškiu parap., Andriumi sodž. 

915. Kasparavičius Vladimieras. 
iš Vilniaus gub. 

016. Kastukas Pranas, iš Vil- 
niaus gub., Osmanų valsč. 

917. tKavaliauskis Petras iš 
Vilniaus gub. 

918. K'azlauskis Valeras, i* Vil- 

naus gub. 
91 (j. Kclailis Kristupas. Kau- 

no gub., Raseinių ap-k. Iri ga- 
li škės sodž. 

<j2n. Kemčickis Jonas, iš V il- 
niaus gub. 

92I. Keršy.; Antanas, iš Kau- 
no gub., Panevėžio apsk. 

022. Kezis Jonas, iš Kauno gub. 
o2,$. Kilčickis Aleksandra, iš 

Vilniaus gub. 
924. Kiškis Kastas, iš Viiniaus 

gub. 
25. Kolaitis Kristupas Kauno 

gub. 
926. Kolaitis Pranas, iš Kauno 

gub. 
927. Končius Domininkas, iš 

Kauno gub. 
928. Kondratovas Kazys, iš Kau- 

gub., Salantai. 
929. Krumskis Martinas, iš Vil- 

niaus gub., Žiežmarių valsč., Rui- 
vinut dvaras. 

930. Kubilius (Kubiliūnas?) 
Antanas, iš Kauno gub., Pabiržės 
valsč., Toliunų sodž. 

f)31. Kubilius Antanas, iš Kau- 
no gub. 

932. Kutka Teodoras, iš Mi- 
liaus gub. 

933. Kurauskis Antanas, iš Yil- 
liaus gub. 

934. Kuzevieius Jonas, iš Kau- 
lo gub. 

035. Lopšys l'etras, iš Kauno 
jub.. šialiu apsk., šiadro parap., 
Pavartyčių s<xlž 

936. Liepa> Petras, iš K'auno 
jub.. Panevėžio apsk. Panemunės 
/alse. Senamiestis. 

93". Lietuvaitis Matas, iš Su- 
žalki] gub. 

938. Mačiūnas Mykolas, iš Kau- 
lo gub. 

939. Mala/vičius Domas, iš Yil- 
įihus gub., Tverkai. Valkininkų 
■alsč. 

«)40. Malčius (Malež) Tarnas, 
Cattno gub. 

941. Maniukas Levas, iŠ Kauno 
jub. 

942. Maukus Kipras, iš Kauno 
Įub., (Raseinių apsk.. Eržvilkio 
falsč. Paviščiavo so-dž. 

943. Markevičius Jurgis, i* Yil- 
įiaus gub., Traku apsk., Žaslių 
■alsč., Slabados sodž. 

944. Miškovskis K'azys, iš-Kau-j 

jio gub., Rastiniu apsfc., Kreiviu 
sodž. 

945. Mizula (Mizulė) Antanas, 
iš \ ilniaus gub., Švenčionių apsk., 
miestelis Žadickė. 

946. Narvelis (Narvylis) Jokū- 
bas, iš Kauno gub., Raseinių apsk., 
Tarvydu sodž. 

947. Petrauskas Adomas, iš Kau- 
no gub., Ukmegės apsk., Leliunų 
so:lž. 

'>4.8. Roibis (Roibin) Jonas, iš 

Kauno gub. 
949. Rusakevičius Juozas, iš V il- 

niaus gub. 
950. Samboras Benediktas, iš 

Kauno gub., Šiauliai. 
951. Selnkov Pranas, iš Vilmiars 

gub. 
952. Slušna (Slunšic) Kostas, 

iš Kauno gub.. Telšių apsk., Abn- 
kiu sodž. 

953. Slusnis Kasys, iš Kauno 
guo. 

954- Staniulis Jonas, iš Suval-I 
ku gub., Veisėju valse, ir parap., j 
Sadžiunu sodž. 

c)55. Stankus Antanas, iš Kau- 
no gub. 

956. St ra vi n skis Jurgis, iš Kau- 
no gub. 

05/. Svirskis Bromus, iš Kauno 
gub. 

<>58. Sverbutis Bronius, iš Vil- 
niaus gub. 

059. Šimuliunas Juozas, iš Kau- 
no gub. 

</>o. Škleris Mykolas, iš Vilniaus 
gub. 

961. Šiuninskis Adomas, iš Kau- 
no gub., Ukmergės aipsk. ir <parap., 
v<lž. Bimutiai. 

962. ^\imin:.kis Stasys, iš Kau- 
lio gub., l:kmergės apsk. ir parap., 
Biminti sodž. 

<>63. Suminskis Adomas, 
964. Suntskis Jonas, iš Kauno 

gub. ir apsk., Aleksnndravo valso.. 
Lepiškiai. 

į 965. Tiškevičius Juozas, i* Kau- 
no gub ..Ežerėnu ap.^k., Tau ragenų 

| parap., Brinkiliškių sodžiaus. 
<)66. Tvorėnas Antanas, iš Kau- 

lio gub. Raseinių apsk., Skaudri- 
lės apygardos. 

967. Urbanavičius Pelik-as, iš 
! Vilniaus gub. 

f,>68. Vaitonis N'ikodima;*. iš Kau- 
juo gub. 

969. Valatkeviėius Kazys, iš \ il- 
I niaus gub. 

070. Velička Viktoras, iš Kaun., 
gub., Kžerėnų ap^k.. Drisvėtų va!^. 

Beinonų mkIž. 
<171. Vengeravičius Povyla«. iš 

Katino gub. 
<(72. Voteliau^kis Jonas, iš Kau- 

no gub. 
073. Voveriunas Mikas, iš Kau- 

no gub., l'krnergės ap.-k., Kurkliu 
vaisė.. Vildžiūnų sodž. 

074. Zabutis Juozas, iš Kauno 
gub. 

975. Zalenskis Blažys, iš Vilniau* 
gub. ir ap.-ik., Dubičiai. 

1)76. /.anka Juozas, iš Vilniaus 
gub., Ašmenės apsk.. Smurgoniai. 

977. Zavmkaras Antanas, iš Kau- 
no gub. 

978. Žabiskis jonas, iš Kaune 
gub., Telšių apsk., Gindeliškiu 
valse.. Salantu parap., Baldatų sod. 

979. Žernauskis Vinas, iš V il- 
niaus gub., Svcnčienių apsk., Kuk- 
tiškių valsč., Pagelbiškiu sod/.. 

980. Zdanavičius Juozas, išVil- 
niaus gub. 

f)8i. Žilinskis Mykolas, iš V il- 
niaus gub. 

982. Žukauskas Roman., iš Kau- 
no gub., Papilės valsč., Btųjinai. 
P?an l>ei Marienbau Bebmen 

(du broliu). 

Prašome kitų laikraščių per- 
spausdinti. 

EXTRA. 
SVARBI ŽINIA LIETUVIAM. 

Subata. Spalio (Oct.) i2ta, d. 
yra paskirta per Prezklentą \Yil- 
soną, kaipo "Liuosvbės Diena", 
kurioj atsibus labai iškilmingi 
apvaikščiojimai po visą Ameriką, 
iriame apviikščiojime dalyvaus 
visos tautos, todėl ir Lietuviai 
vra užprašyti prisidėti prie šios 
iškilmingos parodos. Kiekvieną 
tauta priešakyje savo divizijos 
turčs "flotą" arba papuoštą, ve- 

žimą, kuris perstatys tą ypatin- 
gą tautą. Pageidaujama, kad šioj 
parodoj dalyvautų kodidžiausios 
skaitlius draugijų, kaip tautišku,, 

taip ir •bažnytiniu ir pavieniu 
asmenų, idant galime butu tin- 
kamai pasirodyti. Ypatingai la- 
bai pageidaujama kodid'iiausias 
skaitlus Lietuvaičių, apsirėdžiu- 
sių Lietuvos parėdniais. 

Kiekviena draugija privalo 
tuojaus nutarti dalyvauti šiame 
milžiniškam apvaikščiojime. 
Kiekvienoj apygardoj pirmsčdis 
apygardinės Liuosybės liondsų 
Komisijos priduos platesnes 
žinias ir padės sutvarkyti dalykus, 
rišančius su šią paroda. Pir-m- 
sėdžiai kožnos draugijos privalo 
tuojaus susinešti >11 savo apy- 
gardos Laisvės Hondsų pirmsė- 
džiu arba su žemiaus pasirašu- 
ęiais, idant darbas prisirengimo 
t'uojaus prasidėtų, ne^ laikas yra 
labai trumpa^. 

Su pagarba, 
Lietuvių Attsovai 7 10 Fede- 
ral Keserve Distrikto Lais- 
vės Hondsu Skyriaus. 

13252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

REIKALE LAISVĖS AP- 

VAIKŠČIOJIMO DIENOS. 
Utarninko vakare, Spalio 8-tą, 

.^v. Jurgio parapinėje svetainėje 
atsibuvo susirinkimas draugijų ir 
apvgardinių atstovu reikale da- 
lyvavimo Laisvės Dienos ap- 
vaikščiokime Subatoj, Spalio 12. 
Atstovai buvo iš apygardų: 
Bridgeporto, To\vn of Lake. 
\Vest Side, i8-tos ir l'nion, 
Brighton Purk ir Cicero, 111. Nu- 
tarta dalyvauti koskaitlingiausiai. 
Gauta žinia ir iš kitų apygardų, 

įjog ims <lalyvumą. Pasamdyta 
du dideliu benu. Bus parengta 
vietps didelis flotas (papuoštas 
vežimas'). \'isi nariai draugijų 
ir taip lietuviai yra užprašomi 
dalyvauti. Reikia atminti ir pri- 
silaikyti sekančių patarimų: 

i. Lygiai j2-tą valandą pra- 
sidės susitvarkymas i tnaršavi- 
tno linijas vietose paženklintose 
kiekvienai divizijai. 12:45 va'- 
kiekvienas divizijos maršalka tu- 
rės pranešti generaliam marsaJ- 
kui, j°£ j° divizija yra gatava 
maršuoti. Lygiai į-mą vai. mar- 
šavimas prasidės. 

2. Aiaršavimas prasidės nuo 
Van Burcn St. ir -Michigan ave. 
ir trauks j šiaurius iki Randolpto 
St., ten pasisuks į vakarus iki 
State St., pasisuks j pietus iki 
Jackson Hlvd., pasisuks i vaka- 
rus iki LaSalle St., pasisuks | 
šiaurius iki Randolph St.. pa- 
sisuks i vakarus iki Franklin St. 
ir ten maršavimo linija užsi- 
baigs. 

3. Lietuviai bus 14-toj divizi- 
joj, kuri susirinks Grant Parke, 
palei \'an Burcn St., prie pat 
ežero, tai yra Į rytus anapus 
geležinkelio. 

4. Lietuviu divizija, kaip ir 
kitu tautų, turės vieną Lietu- 
višką vėliavą pradžioje savo di- 
vizijos, o Amerikonišku galima 
turėti kiek norima, todėl pagei- 
daujama, kad kiekviena draugija 
turinti Amerikonišką vėliavą pa- 
naudotu ją prie šios progos. 
Nereikės turėti jokių draugysčių 
ženklų (šarpų), nes kiekvienas 
dalyvaujantis apvaikščiojime ap- 
laikys nuo valdžios tinkamą 
ženklą dykai. \";s> draugysčių 
nariai ir šiaip asmenys tegul 
važiuoja tiesiog Į miestą ir nuo 

•Michigan A ve., Van llureu gat- 
vė eina statei ežerui link per 
geležinkeli ir stoja i Lietuvių 
kyrių, 14-toj divizijoj. Jeigu 

kurios apygardos norėtų, tai ga- 
li būryje numaršuoti Į paskirtą. 
.ietą. 

5. Priešakyje Lietuvių sky- 
riaus maršuos, po vadovystė p. 
A. Pociaus, milžiniškas Lietuviu 
choras, dainuodamas Lietuviškas 
dainas. Taipgi bus grupos lie- 
tuvaičių, pasirėdžiusių raudonojo 
'iyr/iaus nursėm ir Lietuvos dra- 
'ntiiuose. 

0. Pėtnyčios vakare, Spalio 
11-tą, S valandą, Sv. Jurgio Pa- 

rapijos svetainėje, atsibus susi- 
rinkimas atstovų iš visų Lietu- 
viškų apygardų galutinam su- 

tvarkymui minėto apvaikščioji- 
mo. Ant šio susirinkimo yra 
užprašomi apygardų atstovai, 
draugysčių atstovai ir admini- 
stracijos ir šiaip visi lietuviai, 
norinti plačiau susipažinti su 
šiuom reikalu. 

Su pagarba, 
Joseph. J. Elias, pirm. 
John I. Bagdžiunas, sekr. 



Žinios iš Lietuvos. 
f'skm tu, 3 bal. i <) i S m. 

l'rkove yra pabėgėliams barakai, 
kuriu e gali apsigyventi neturin 
tieji itšų privačiai gyventi. Bara- 
kuose duodama ir maisto, užtat 

galintieji dirbti yra statomi prie 
r:a.u laikui lėšų reikia turėti, at- 

flkė vokiečiu unteris, kuris veda 
j ablgėlių registraciją, iki 2 sorai- 
iir. Lietuvon Įvažiuoti reikalingas 
yra vyriausio ryti? karvedžio lei- 
dimas. o tokio likšiol dar nesama. 

Veikia čionai komitetai pabėgė- 
lia.r.s tt&ir.it grąžinti lietuvi 
lenkų, latviu, ukrr.Inų. žy lų ir 

kiti. Jie tarp-pat veda pabėgėlių 
rt gi ta raciją tautomis ir kasdien 

prisiūto vokiečių ''Keldpolizei 
(lauko policijai) tuos sur'aš'i's. 
\ ietinė okupacinė vokiečių valdžia 
i-, Pskovo pabėgėlius nori išleisti, 
tik ligšiol vis dar nepaaiškėja, kas 

bus su ja'.,* t !iau. Rusų buvusius 
kareivius taip-par ketina vežti jų 
girvtinėn, o afieierus net greičiau, 
ftroiiai Petraičiai (vienas karinis 

daktaras, antras buvęs praporas) 
diena po dienos laukia išvežimo. 
Laukia čionai .r Rimka (liaudi- 
ii'm.-demokr.). fis turi Įgaliojimą 
\ ynausio., Liet. laryDos !<r>kni 

lai reikalu i Lietuvos Landesrfit ą. 
'« ai Įgaliojimas lietuviu kalba 
>11 vertimu vokiečiu kalhnn. Iš čia 
\ Ve'-iai pasiuntė paklausimą del 
l\ .) !<() ir d;>i>ar laukia atsakyme. 
\ eiykit pirmą dieną buvo Pskove 
.iv »)«•% vilniškės l.iet. D r-jos mik. 

't. k. atstovas, stiul. IJaijędonas 
t;r';;ėtį pabėgėliu grąžinimo reikalą. 
Jisai irj^i patvirtino, kad per se- 

nuosius kasimus vokiečiai dar »<•- 

leidžia. Kun. Kuprevičius iš Voro- 
nežo zuikio biuUt patekęs Vilniun, 
bet vokiečiai ėmę ir pasodinę ji 
už slaptą parvykimą ir dabar ti- 

rinėją. i.iet. Landestrat'o nariai, 
norėdami jam pagellx"ti. dar dides- 
ni Įtarimą užtraukę. P>et T.. X«irei-1 
ka (pažangietis) per Ukrainą at-: 

vykęs i Vilnių legaliu budu. F. 
T'orikevičienė fliVuid. dem.) jau 

taip-pa V ilniuje, "(irudas" neį- 
veikia, nes vieni j > valdybos (Du- 
delic.i» jau išvažiavo arkliai;; l.in- 
cino link. antri rengiasi, o ir lCšų 
nebėra. Keiaklingas butų čionai 
"(irudo" nors jg'ali litiis. nes i'sko- 
v;;s daro- i perina nuc/j u punktu. 
Lietuviu pabėgėliu ir l'skovo. no- 

r'.r./ių va'iuo.i, bu- nemažiau (>70, 
o priskaičius kitur užrašytus iki 
rooo. Dabar lietuviu uabėgėliai ne- 

turintieji lėšų yra vokiečiu žinio- 

je ir gyvena bendruose barakuose, 
l'et jeigu ilg?*u: pasitęs ir dar ne- 

| vež, gali it 'eiti vargo. 
I'er demarkacinę liniją ties Psko- 

vu v kiečiai leidžia liuosai. jokio 
kontroliaus nėra. (iy venatne kam- 
baryje. kur už sienos du kambariu: 
užima vokiečiu kareivių komanda. 
Mums iš savo kambario tenka per 
jų kambarį vaikščioti. Jokių nes- 

magumų iš jų pusės nebūna, čia 

jie žmonės apskritai mandagus, 
rt! 11 kerei v i r. m s toli k ik i ju. Vokie- 
čiai skaito rusų kareiviais visus, 
kurie paleisti neanksčiau s'.utsi 1 

]«>1H 111. Taigi nors ir paleisti po 
Yaiijit Melų, jie skaitosi vokiečiu 
belaikiais ir apgyvendinti yra dvie- 

jose kazarmėse, kur duoda jiems 
va'gyii ir prie darbo sieto. Buvę į 
aHcierai gyvena privačiai. Karei- 
vii?:•. kaip -paliegėliu* kartu regist- 
ruoja del grąžinimo. Lietuva vo- 

kiečiu pripažinta ncpriklau •v.'.i. 

Stu.l. i!ag'!o:,.". liš Vilniau.;) pa- 
akoj>, ka i žada dalimis konvent- 

ruotis civilio valdymo i t ai 4 : 

.švielin m ministerija ( .iu <!.) i: 
kita. 

čia Pskove duonos duoda p 
l ?v. dienai. Pieno garčius 4 rub. 
Vokiečiai paskyrė gana žemą pro- 
duktų taksą, užtat valstiečiai nus- 

tojo vežę miestan. Pavažiavus j 
sodžių-, gulima gauti bulvių už 8 
— 10 r. pūdas, miltų pūdas iki 5o 
r. 1.1. Pietus neblogus duoda už 3 

j rub Taipgi pragyvenimas ne 
i s n i pigus, bet sulyginus su Pet- 

rapiliu. čia ertlima pasilsėti. 

Vakar man vokiečiai pasakė, 
kad jie galį tuoj cluoti lerdimą va- 

:ii:.'ti iki Dinaburgo (Dvin.-ko). 
Paklausus, gal .tonai tek.-, ilgai 
lauki, atsakė šypsodamiesi, kad iš 
ten i:tu galima parbėgti ('"lauten"). 
Aš vis deli.) nesiskubinu i Dvins- 
ka. nes gal čia verčiau palau'kus.. 7. 

iš Rusijos laiki'aščin negauname.1 
tik iš \ okietijos. Iš lietuviu 
teateina viena '"Dabartis." Į Dor- 
patą leistu važiuoti, tik ten aš ne- 

si rer..gnu. 
Su v kiečiais męs čia apsipra- 

t;):ue. i' kovo obi vateliai džiau- 
giasi. kad vagys aprimo, bijo. 

Ka turi Petrapihj nuolatinio 
neblogo uždarbio neverta viską 
mesti ir bėgti, bet k.'.ip aš, kuris 
uždarbio nerurėjau, kol kas nesi- 
gailiu išvažiavęs ir Petrapiliu, tur- 

būt. vargu begrįšiu. 
("Naujoji Lietuva") 

BAIKIME SVARBU DARBA. 

.Mūsų tautos reikalai nnuų pa- 
čiu rankose. J uju stovia priklau- 
-ys nuo to. kaip mes i juos pa- 
tys atsinešime. Mes galime juos 
jeigu pašventime iškelti. 'Galime 
nupilclyti. žiūrint Į juos bešališ- 
kai, kaip Į ne mūsų dalyką. Mo- 
gcjoeėiaaėkuji auc-;— dia.— ?ej. 
mentas svarbus, ir vargai randa- 
si tokis asmuo, kuris to nesu- 

prastų. Laukiame didelių apsi- 
reiškimų. pasaulyje permainų 
trokštame matyti Lietuvą nepri- 
klausoma valstija. Tai vilčia' 
mes galime turėti gerą pamatą 
pridedant savo darbą, nes viltis1 
be darbų tuAėia svajone yra. 

Vienas darbų, kuris mums 

kaip priedermė stovi ir .Herą pro- 
gą suteikia savo troškimus l.ie- 
tuovs ateičiai išreikšti, yra para- 
šų trinkimas po protestais prieš 
V okietijos užgrobimą, norą Lie- 
tuvą pasivergti. Darbas pradė- 
tas, vienok vis dar neužbaigtas. 
Daug kolonijų protestų pluoštus 
iau prisiuntė atgal, bet atsiranda 
ir tokių, apie kurių darbą nieko 
negirdime. Argi tai jau butų jų- 
jn atsisakymas pasitarnauti sa- 

vo tautos labui? I'roliai, ii'si- 
kratykime tautos reikalams pra- 
gaištingą miegą, stokime i dar- 
bą, kokis tik musų įprisidėjimo 
reikalingas via. I'et pirmiausia 
parašu rinkimą baigkime. 
Tarybų Pildantysis. Komitcttas. 

VALGYK EKONOMIŠKAI IR 
PIRK LAISVĖS BONDSUS. 
Nevalgyk daugiau, bet valgyk 

ekonomiškai ir pirk daugiaus 
Laisvės l'ondsu! .Nėra j riežas 
ties daugiaus suvalgyl. Labiaus 
ir geiraus suvirškint, tai kam • 

svarba ir Trinerio Amerikon; 
kas Kartaus Vyno lilikMras kaip 
tik šiam reikalui yra vaistu, ku- 
ris virškinimui gelbsti. Maistas, 
jeigu suvirškintas, tampa krauju 
ir gyvasč'ia. antraip gi. jis tam- 

pa nuodais, kurie esti užsikrė- 
timo ligomis priežastimi. 

J rinerio .Amerikoniškas hlik- 
siras tave paliuosuos nuo užkie- 
tėjimo. no-irškinimo. nervišku- 
mo, galvos skaudėjimo, abelno 
silpnumo. Parsiduoda visose ap- 
tiekosc, bet reikalaukite, k a; I 

gautumėt Trinerio vaistus, Si.io. 
Dabar, kuomet šaltas oars už- 

eina, visuomet du vaistu turė- 
kite ra\o namuose: Trinerio Ko- 
sulio M, lšytoją (Peršalimams ir 

Kosuliams) 25 ir 50 centu aptie- 
'<ose. per k rasą 35 ir 60 centų) 

1 Trinerio l.ininiientą (dėl reu- 

matizmo. neuralgijos, strėnų gė- 
imo, skaudančių raumenų, 35 ir 

>5 centai aptiekosc, per k rasą 
5 ir 75 centai). Joscph Triner 

Compnny, 1333-1343 S. Ashland 
Ave., Chicago. (Apkars. 

Pranešimas 
Iš priežasties legališkos 
šventes, tai yra, Columbus 
gimimo d/enos ir Lai3včs 
Dienos. Universal State 
Bankas bus uždarytas iki 0 
va!, vakare, SUBATOJ. 
SPALIO, i2-tn. Minėtoj 
dienoj atsidarys tiktai nuo 

6 vai. vak. iki 9 vai. vakaro. 
UNIVERSAL STATE 

BANK 
3252 South Halsted Street, 

Chicago, Illinois. 

Kuomet užeina strėnų skaudėjimas jį tai tartum viskas prie jo prisideda. 5 
Skaudėjimas darosi nepakenčiamu, $ 
inkstai nukenčia, šlapimas sutirštė- 
ja ir jama yra nuosėdų. Ar reika- 
lauji gero vaisto ir negali jo surasti? 
Nejieškok jo ilgiau. Bandyk £ 

Severa's 
Kidney and Liver 
Reinedy 

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir Ke- 
penų). Jis yra labai geras nuo daž- 
no ir skausmingo šlapimo varymo 
ir vaikams nuo prišlapinimo lovos. 
Jis yra geras nuo galtligės, išvari- 
nėja atsiradusį rupštumą, sumažina 
tynimą kojų ir prašalina skaudėjimą 
iš strėnų. Pamėgink. Jis yra par- 
davinėjimas aptiekose visur. Kaina 
16c ir $1.25 

V/YRISKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankeriai. bet me? garantuojamą Tamstai sui*§- 

dyniij 60% ant Tamsto-*. pinigu, r.usiperkunt sau drabužius pas mus. 
Vyrams lr vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir ove>-- 
kotus nuo $30.00 iki C30.00 ui pusę kainos. Truputėli nešiotus y v 
$25.00 iki $60,00 ani orderio darytus siutuB ir overkotus parduodi 
nse po ŠĖ.fO ir brangiau. 

Naujas ir trnnutėl) dėvėtas kelines nuo $1.00 ir fcrHnp'ui.i 
Valkų siutai $2.C.O iki $7.50r Skrynios ir va^yzai. 

S. G O R D O N 
1415 tOUTH HALSTEO STRGET CK1CAC j, ll_l 

storas atdaras kHsd'.Rnn ir vnkarais iki f» vai. Subaton;'- i csj; 
atdaras '.Ui 11 vhI. N^dM-Honiais —iki vai. vakare. 

WA.R SAVINGS STAA4PS 
IS3UED 3Y THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

L. , 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

ei Šamui | 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums ju reikės po Karei! 

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

Jus galite pradėti su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

Jusu pačtorius, bankierius, arba laikraitis ir daugelis agen 
turų paaiškins jums apie tai, MATYKITE JUOS! 

Tai .yra Jusų lMedirmč! Tuomi Sučotdysit, 
{ijvastis! Tuomi Laimės sia Kare! 

Zl iC C O C J"L <■'; T fT- 

60 Dienu Išbandy- 
mui Dykai. 

Prisųsk 2qc. dabar 

Mfsliitp netikusias gydoles! Jeigu turite 
dusuli. i'Piunatizm?, neuralgiją, paralizius, 
ik rviškumy., uogos, bronchito, silpnumu 
pečių, silpnumą, užketėjimo ir daugybe 
kitu ligų, arba skausmo bile kur. Prisius- 
kite doi vyriško diržo arba 3<>c. del 
moteriško diržo, idant pagelbeti užmokėti 
prisiuntimo kaštus. | keletą valandų mano 
naudingas diržas rasis jusų pačtc. Už- 
mokėkite rankpinigius $3.98. Užsidėkite 
uojaus ir nešiokite kožnų dieną, pagal nu- 

rodimus per du mėnesius, tada bėgiję 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite diržą atgal, o aš sugražjsiu jusų $3.98. 
N'ereikia laukti, pilnas užganėdinimas. 
Adresuokite: 

A. P. OWENS. Dcpt. 50-E. 
152 W. 14 Street, Ncvv York. 

Pamirštant sprogstančius šrapnelius ir nuodingus gazus, ku- 
riame jie pasinėrė kiekvieno muskulo jie^a, kiekviena proto dalele, 
su tik viena — kariant ir laimei. 

Tai t n i j > musų vyrai mušiu eina, kuomet smarkus pirminžan- 
<><>s liepimas pasigirsta, iic išeina—jie visa širdžia atsidavę savo 

prieš juos esančiai parėdai. 
Nėra pasaulyj jiegos, kuri juos sulaikytų 

Taip-pat smarkus karės naikinimas mums skamba. Mes tu 
rime atsakyti tokiu pat pasididžiavimo budu—tai]), kaip mušu ka- 
riaujanti vyrai—amerikoniškai. 
Męs turime paskolinti taip, kaip jie 
kariauja. 

Mes turime parodyti-karę pasiutusiam hunui, kaip Anieriko- 
žmom- petis-peiin eina pirmyn, nesulhikomi, prie pergalės. 

Mus upareiga aprūpinti pinigais, laivais, ginklais ir kulkomis, kuriais męs turime laimėti. Tai yra didelė pareiga. Męs turime tą atlikti, kaip mušu kareiviai atlieka savo—su neapgalima pergalės dvasia. 

Mes turime diibt, čedyt ir skolinti su vienintele misi i m i -= Kari aisti ir Laimėti 

Stokime su visa savo širdim 

ItlIUIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlillĮllilIiilIilililIllhllltilllllllItllIliHIiUillilillliiiliiiiiiiiiiimiuirmniii 



Peržvalga Knygų. 
Jean Pehssicr c-t * Lc Prin- 

0;,-\ux artisans dc la Renai- 
ssancc Nationalc Litaunienne. 

par lc- .oins du Burcai: 
d'jutorimti n t!c l.ituanie. 
Lmisauna i<;i8. 

K;iip mat; 'i iš š:os knygos ant- 

galvio ("svarbiausieji reikalai lie- 

tuviu Tautiško atgijimo") autorių 
ii leidėju užduotim buvo supažin- 
dinti Knrupos inteligentus su lie- 

tiniais, jų siekiais ir troškimais. 

Didelėj knygoj puslapiai> j 
išdėstoma visas begis nuisų at^i-' 

pfadedar.'J nu pat anksty-1 
liujų lai.-cii. baigiant šiandieniu 
formavimusi j nepriklausomą vai-; 
stijsj. 

Knyga prasideda gražia ir turi ] 
ninga p. Clurlcs Kivet inžanga. 

.Vutoriai kmgor, matyt, sunaudo- 
jo visu.s šaltinius, kur tik gulima-1 
ką buvo patirti apie lietuviu idė- 

jas ir ju gaivintojus. Daug rimto 

d arto ten indė ta. Žmogų, kurs apie 
Lietuvą ir lietuvius mažai ką ži- 

nojo, ši knyga iii tikins, kad musų 
siekiai ir reikalavimai nepriklauso- 
mos valstijos yra netik pamatuo- 
ti, bet ir neišvengiami. 

A t i žvelgiant 1 smulkmenas gali- 
niit Imt 11 prikišti, kad skyriuje 
''rolė augstosios dvasiškijos ir ba- 

jorų" .per daug svarbos priduo- 
dama "paėjimus" '"aukštam ki- 
li;iuii"; bet atsiminus autorių tiks- 

ią nušviesti lietuviu judėjimą, tarp 
kitu, ir mušti ištatitėjusiai bajorij'ai 
ir ją patraukti prie mušu, — at- 

sižvelgiant j autorių tikslą, pama- 

tysim, jog nebercikalo daroma ir 
tas. 

Skyriuje "emigracija lietuvių 
j Suvienytas Valstijas" gal nevic- 
r»m mesi s j akis, kad vieni vei- 
kėjai paminėti, kiti, gal net «r 

svarbeeni. — ne. Ilet čia r u smul- 
kmenom \ isi turi savo. /lipnumus, 
trri jt">s ir autoriai knygos, Ypa- 
tisfcos ..imp'atijos ir antipatija vis 
apsireiškia ar šiokiu, ar ki- 
tokiu budu, tat truputi jos. ma- 

tyt. atsiliepė ir šioje knygoje, liet 
tai knygos vertės nei kiek nesuma- 

žina. ypač kad knyga rašytu ne 

lietuviams, o kitataučiams. 
Šią knygą išleisdamas "'Lietuvių 

Informacijos biuras Losanuoje." 
padarė vieną iš gražiausių save 

darbų. Valio, vyrai! 
Knyga išleista gražiai: istulc 

pažinsi, kad tikrai prancūziška.' 
leidinys. 

Kaina — 5 frankai. Galima gau- 
ti Libairie Central des N'ationali- 
tes. Rue Carolinė, Lausanne. 

Stakes of thc war. By Loth- 
roj> St'»odd?.rd and Glenn Frank. 
377 puslapiai išleista Thc Centur 
( «. Xe\v York City. 

Si knyga bc abejonės yra viena: 
iš darbiausiu knygų pasirodžius.u 
kari" s :n«\n. Joje gvildenamą pro- 
1:!cjv*> ir reikalai 24 pavergtu tau- 
tn. kurias si karė pa!ie;.ė ir kuriu 
klausimus turės išrišti visuotinoji 
:aiko» konferencija. Kitaip toji 
knv^a užvardinta "Thc nations 
at thc pcacc tablo." Yra tai infor- 
macijos knyga apie -pavergtas 
tautas. 

Lietuvai ten pavesta S puslapiai 
* rašto if puslapis gana aiškaus ir 

teisingo žcmlap: ■. Visos pastabos 
ir informacijos ten apie irus yra 
gana teisingos. Pabrėžta mušu 

rnvitir.n?.;,; nurodytu opu:v?.s ir aš'.- 
riura: lietuviškai-lenkiskų sau tikiu 
ir t. t. l iktai gnila, ka<l Suvalkų 

rtii i;i autoriai priskirta prie 
t; r- ir pabrėžia, kai 

kone išimtinai ton gyvena lietu- 
viai. 

Knygoj jokiu išvedimu .nedaro- 
ma, o mink^a 'viską tiktai infor- 
macijoj delei. tv/rs toki išsireiiįki- 
t».ai. kaip "The Lithunaniaus 
drcam of an iiufyepciident or auto- 
r- cnous Litliuania" lyg rodytu, 
jeg autoriams nepatinka lietuvių 
pasiryžimai. 

Užbaigdami skyrių autoriai pa- 
duoda visokeriopus Lietuvos klau- 
symo išrišimus ir patjs pastebi 
kaip butų. jeigu atsitiktų taip ar 

taip. Stai jie: 
* 

I. Status ouo aute bellum. 1 

'/W palikti; Lietuvą nieku nc-\ 
.Hsklriauč'' dalimi Rusijos. Tokia 
klausymo išrišimas nepaliktų abiem 
Lietuvos gyventojų grupėms 
LlfiTUl'/ŠKAf didžiumai ir 
LENK IS/U mažumai. Tai dau- 

giausia palikių rusams, net libera- 
liškiems rusams. Lietuva georgra- 
fiškai yra labai artima Musijai, 
tat net rusu liberalai daue noriau 

i skiriasi su Lenkija liet/u su Lie- j 
tu; a. 

2. Lietuva Nepriklausoma. 
Tok',s klau ymu išrišimas užga- 

nėdintų lietuviu tautininkus 
t Lithunian nationalists). liet ka- 
dangi Lietuva yra per maža ir pei 
mačas joje kairumus, ar praktiška 
butu Lietuvą daryti nepriklausoma 
valstija. 
3. Nepriklausoma Lietuva padi- 

dinta, Latviją pridedant. 
T o kis klausymo išrišimas su'vie- ! 

uytn "visą latviškai-lielirvišką rast' ir 
todėl butu rasišku žvilgsniu geis- i 

tinas. Het net tuomet valstija 
tų per maža i r sukeltu piktumą Ru-\ 
sijos, kadangi ji netektu Rygos ii 
Žemutinės Dauguvos, vieno iš ge- 
riausių Rusijos išėjimu. Dar yru 
netikra, kad lietuviai ir latziai su- 

gyvęs. Rusiškai — jie giminės, be; 
skirtinga jų ištorija; lietuviai yra 
Rymo katalikai su lenkiška ( ? 
Red.» kultura, gi latviai protesto- 
nai — su vokiečių kultura. 
4. Inkorporavimas Lietuvos Į; 

Lenku valstiją. 
Tok i s klausymo išrišimas tęstų 

istorišką liniją lenkų-lietuvių val- 
stijos. Tas užganėdintų Lietuvos 
mažumą, bet tai nepaliktų lietuviš- 
kai didžiumai. 
5. Autonomiška Lietuva po Ru 

siia 

l'o liberališka Rusija ličiui ia 
ųal butų ir užganėdinti (t f Red) 
bet lai butų sunkoka įvykdinti i.> 

f»iečasties tryni mosi lietuviškos di- 
džiumos su lenkiškąją mažuma 

kuri butu tam priešingu. 
6. Autonomiška Lietuva po Vo 

kietija. 
IŠ priežasties geografiškos Lie 

u vos pozicijos, tokis kianty nu 

išrišimas užtrauktų vokiečių lie 
{omon i ją ant Lenkijos. Lenkiškoj 
J Aelnv o s mažuma, rodos, butų w- 

užganėdinta. Lietuviai gal ir užsi- 
medinių (Red. j kadangi tarj 

l'ctuvių ir vokiečių nesimato tokii 
rusiško antagonizmo, kokis matyt 
tarp lenkų ir "vokiečių. 

Didžiausia tokio klausyme išri- 
šii.'o priešininkė butų Rusija, ku- 
riui tas padarytų strategišką pa-- 
vojų. 

Tuomi mūsų skyrius knygoj 
užbaigiama. Tankiai minima apie 
lietuvius ir Lenkijos skyriuje, bet 
ypatingo šališkumo, ar noro muni:- 

,;;ake.r>!ci — nesimato: visikas, ka- 
nušviesta netaip. matyti, vra i 
priežastie* nežinojimo apie mus 

>.*e verta čion ginčytis ir tai 
r-vti knygų autorių apsirikimus i: 
l.aikurios klaidingus išvedimus. 

Tyčia paduodan'e svarbiausi;, 
nu: s u klausymo sutrauką, kad ž i 
notųnie kaip j Lietuvą žiuri kiti 
: •;*!> kurių prigulės gal ir v i >a 

rinu likimas. 

Atsimenant. kad lietuviai tiek 
įvažai veikė informavimo srytyj, 
reikia džiaugtis, kad nors tiek apie 
ivus rašomo. 

K.N-prezidcntas i att'as sivo prie 
knygos rašie karštai visu-, ragina 
šia knygą skaityti. 

Lietuviams, ypač p litikicviaiv^, 
patartume ją perskatyti. kad -uži- 

nojus k kiame punkte męs ilp 
niausiai stovime. 

GARBINGAI KRITj 
u 1 LAisyę. 

f) Šitie musu vyrai atidavė 
;| savo gyvastį už savo šalj 

pereita savaite: 
ii 11! 

Surašuose spalio 3 d.: 

Harry Kase (Kaseviėius?) iš 

KingtoNvu. l'a..~ užmuštas iuu- 

svje. 
Antonio Jacewicz (ųal bu- 

kas ?), iš Johnstov.n, l'a.,—li.^Dii- 
i)Ut\ j; pirmi aus paskelbta pra- 
puolęs. 

Albert E. Purchas, leitenan- 
tas. iš Xc\v Vorko—užimtus 
mūšyje. 

Stanley Brogis, iš Ne\\ LSr: 
lai. Conn.,—užmušta: mūšyje. 

£nnley Makarewicz, iš \Yiute- 
haven, Pa.—užmuštas mūšyje. 

Rokas Alekevičius, iš Xev. 
I'ritain, Conn.,—mirė 111:0 žai/.dn. 

Stcven Ko veša, iš Jerscy Citv. 
N. J.—užmuštas mūšyje. 

Sustabdykit greitai šituos 
surašus, pirkdami Laisvės 
Bondsus! Ncrnislykit daug 
apie pinigus Jie visi jums 

įj f-ugrjž, dargi su procentu. 
Pamislykit apie musų nar- 

sius lietuvius, kurie kovo- 
ja, kenčia ir galvas guldo 

Įj "tenai'' už musu visu 

U LAISVĘ! 

Jeiga Jus esate užin- 
ieresuoti Patentais 
tiii užeikite ypaiiškai ar rašyki- 

|n:-: AMERICAN EURO 
PCAN PATENT OFRICES Inc. 
l'acific Buildins (LA) 

Wanli n'iįton, i). 

I^gelbiikite Girtuoklį! 
.Ji'igu (ufiU'bian- i 

ivij ypatą, kur', 
yra. j puolus j blo- 
gį paprotį gt>ri 
mc, nelaukite! 
Išgulbėkitc jj kol 

yra laiko. Saldus 
milteliai sustab- 
dys by ką. nuo 

gėrimo trumpu 
laiku. šifi milto- 
liai gali buli ima- 

mi su arbata, kava zupe 
arba net su degtine, ir tokiu budu 
galima lengvai išgydyti nuo to bai- 
saus pRpračio. Kaina tiktai 
PasiŲskite S1.0O su užsakymu, o li- 
kusia dalį $1.50 užmokesite gavę 
miltelius. 

AMERICAN NOVELTY CO. 
I Union Siį. Ncvv York. 

D R. O. C. H K1 N U 
PCNTkSTAS 

OFISAS; Kacip. 3j ir Jto, HalstilSt. 
(Byv^n rn?.s firš ipiiekosCHIGAS9. 

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

Lietuvis Advakatas t 

! flOW. MonrccSt. Cor. Clark ! 
| Room 1207 } Tclephone Central 220 

Į Gyv. 3112 S. Halsted St.. arti 31 J I jPhone Yards 2390 Chicago, III J 

IOSEPH A. MBROSIUS 
* LIETUVIS ADVOKATAS • 
Veda visokius bylas vle iosc teismuose 

Ofisai 
69 W. VS'ashington Street 

Roons 1008-1009, Tc!. Central 2579 
3214 So. flalsted St., T;! Yardi 7271 

• CHICAOO, ILU^ ft 

į DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Miiiiilerlal, uiri'lnitiikni. audejii, f*tiriko* ir visokį- 
•Iniliniinkni. dirbanti vj4uj ir Inukr. yru iiiiiiiu! draugi 

PAIK-EXPELLER 
.T»i! suvirt įienkios-ilršimtvo metu 
k*i|i ėitn pinki gyduole y r n var- 
tun,|»nj:i su geriausioms |i«sek- 
111*111*. išgydymui r nm a ti z m o, 
skmiunu Vrnl inej*. »oDf*fta ir riMi* 

tnenyse. neuralgijos. *tTenu <lic- 
giinij. šnJMo ii k»Mi]|ft. 

liiikriftinn* nicins vnl*tns <liilele*p l»>nl<'>*e. Reikalauk gerinusiu. ICiioin^t pi'kM I'aln-Kipjiler, per«jfVkfhik ir yru IKAKA. vni*l>;./.tukli* nu* ImkvinUu. :i.> cptitni ir tJ."> etiniai už lifliikutę, (!i'U!in:n«i v i y«• -■ r? >«|>t i-knin-, nr i.Ior1«k i;- lubnvtorijo*. 
F. AD. RICI1TER & CO., 74-80 Washington St.. New York, N. V. 

Nervuott 
v 

Žmones 
i 

kuomet godumas prie darbo ir pinigu dar nebTivo įaip išsi t 
vystęs taip. kaip tas yra d h bar. Uitom'-; žmones apisiloko 
savo turtu paprastai, teis'.ngai ir i.ro'. io •. nervų s;;, tema 
nUiimdavo tavo pilną dalį :.i\do i po i'-io, nervai nenu- 
vargdavo ir žmones nežinojo, k ss? yra nerviškumas. 

ši^diena-gi svarbos teisybė yra toji. kid nepaliaujantis 
skubėjimas, su kuriuomi fu.-itinic: kiekviename gyvenimo 
žingsnyje, natūralini veda prie niuiilpnej'iuo visos sistemos 
ir nuo fo nervai daugiausiai heaCij. tu jle&kSi pagelboi-V Tu lengvai j«j, jęali rasfi. SušilsIkon rr.' valandėlės nuo r.o 
1'AUjanC'o skubėjimo, sustiprina nervuotą £i::tė;ną, vartojant 

Severo's 
Nervotona 

(Severo# Nervotonas). Tai yra puiki gyduolė del nuvargu&'.Ų 
nervu, pageidaujamas riel nuvariusios. nervuotos sistemos 
maistas ir visam žmogaus kunui tonikas. Jis yra ideale 
pagelba gydyme nuvargusiam protui, bemiegei, nuvargime.' 
nusilpnėjimo nervų, isterijoje ir neramume. 

Parsiduoda pas kiekviena aptiekoriu. Kaina $1.25 už bonka. 

| KAIPO PAGELBA. Gydyme įvairiu 
nvgnl.ii Scvcros Gyvastics Balsimas 
privalo bnti vartotą#. Ji.; prašalina 
užkktėjimę viduriu, sustiprina vis-.i 
..totemą. pagelbsti sveikam kepeeini 
veikimui, panaikina nevlrsUininią ir 
dispepsiją. Kaina 85c. 

GALVOS SKAUDĖJIMAS. Uekaiau- 
j;: skubios pagnlbus. Atmink, kad 
S^v^ros Plotkecliai dcl galvos skau 
clčjirt o r neuralgijos srcit ir gerai 
gtlin'i tekiuose atsitikimuose. Kai- 
li. •-"> centai. 

NUEeRIMAI. Ni</ejiiv.a», formų* ga- 
diniii :is ir darbas yra dideliu ligoniui 
si'.nknnni. Tai pračallna vartojimą1 
Scvtros odinė mostis. Tai yra puiki 
mo; t.; aifžėjlm;- ir punaSame nubr- 
rime. Kaina rji» (tntą. 

ENGIANČIOS MOTERIS 1 Uli lunit; 
S iri Sčvcroc Reguliatoriui, nc:< dios 
žinom", Icirt j.s joms labai inatei\i'- 
lidi pagelbės ailiaisime sveikatos iv 
nni'jo gyvenimo, t:*.i yra 1 ;tiUai.s iš 
rr.egiiitas Ir ilkra; !;e:iėir.nč;;Ų motesvi 
ir jaunų merginu driuga.. K linu $1.25 

MEDIKUOTAS IVi U! L AG. Hrivai) but 
kiekvienoje šeimynoj Sevcrcs gy- 
dantis odinis muilas apvalo, pagni 
žiną ir gydo odą, gelbsti kudlk!ail:f 
ir smogusiems maudynėj \ Yra p.il- 
Uua SjUutimu:-i ir plovini r. i^i Kiii •. 
2.") .entai. 

UžK KIETĖJIMAS. Neturi buti ,i;> 
leistas Sevcros kcpcnincc p ęiilkoa 
gelbs:i prašalini ruo užkietėjimo ir 
f'.psangsti nuo kitu negalų', kur', o:; 
galėtų ateit. Kaina centa:. 

SEVEROS ŠEIMYNINĖS GYDUOLĖS yra , arduodamos per aptiekorius vi 
siir. Jeigu tu negali ju gaut. užsisakyk tiesiog nuo iuusų. Bet pirmiaus pu- klnusk jų savo a.ptieko.1*. Reik:;Įsuk Severos gyduolių, arba pr'.siŲsk klek 
r< k'.aut pinigu £u si;vo užsakymu 'tiesiog pa<? \w a..,. ,, 

W. F. SEVERU CO., Ceiter Rap/s, !owa. 

T eatras 
3138-42 S. h al s t ixl St. 

I'ijthidciia 1 vMlaniU ui vakaras. 

'Subatriuii ir ue<J£!iomi 2 v»V iki p;ciu. 

Žemai loc 
Viršui 10c 

Cia prirokuajama ir kans mokestis 
Tai yra puikiausiavieta 

.praleidimui liuosolaiko 

2 r«bpk«M *»rdi dS34 

Dr. P. G. Wieg!ier 
Prltauas raUndoi: nu* I Iki 1311 rjtm 

Ir nuo 7 Iki 9 Tąkart 

3325 S. Halsted St Ckicafo, m. 

BUK ŠOFERIU. 
8 i.j. Niekuomet nehnvn toks dido- 
S J,aikas yra gauti nr.ii tinkamą vSe- 
? ii.>* !'«()!': riij relknlavimar kaip da- 
j, .-ar. Moa duosimo u:':r'ėmim^ 
į. vffjt:jrr. pabaigusiam kurni. 
k m;.i' im»lcyk!«>je. Mokinime pa- 
l! : inaut! ojanie i:i<lividlneinJ8 Riste- 

i-.omis imk? el;lus pažinimas ir 
praktika vic'.iiiėjirny automobiliais 
visokiu rušlij. Prityrę niafiinittai 

!į pantokis taroistą ir suteiks tin- 
^ kt'.mus patarimus ir nurodymus, 
j Musi.i mokyklai netrūksta goriau- 
J viu automobiliu ir kitu prietaisų, 
'i Užtikriname tamhtal kad tuojau* 
| gauni leioima. Dieniniai ir va- 
s kariniai kursai. Visas kursas 
j $25.00. Fcderal Ass'n of Auto 
• .Onirineers, 1214-1G Jackson Mlu 

Į nnc.) 

Tcl. YKRDS 1532 

Mctuvls- gydytojas Ir Chirurgą* 
iU5'J Su. hatistcd St., ClJciijo, llL 

Gydo visokius ligai* moterių, vaili\> 
$T vyrų. 3peciuiiškai gydo llician^iaa, 
oteiBeūCjUBi.ia ir paalapiiugaj V7 r{ 
tlgas. 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokluauia: angliški,o ir liuuvi*- 

kob arititietikos, knygvedy- 
•ičs, sti'UografiJoH, typewritin«, 
pi!ltly!io8 tcSsiv. Suv. Vilpt. iRtor» 
Ji'R, iibeliiou istorijos, p«tigrafi]o> 

ikiuėH cKoii'Haijos. [>ili«rt.VKt$» 
'jitliariišyBtėa 

Mokinimo valandos: 8 ryto 
k! i> tn> ylcfŲ. v;ik. r mi 7:30 Ikt 

!> Xli 

11iM? So f Ini.it »"i Kt ., '"birafcir, III. 

— PIRKIT BONDOA! 
PIRKIT BONDSU<: PER '• LIETUVĄ" 

Ofis» riUanjl 114 Te>. Cm»2r» 
Vll.; I—I tiO Ol<l lia.i »'n «'uą 

Dr. A. L. Yisška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Oyvenimas: 
731 W. 18th StM netoli HwIgt«4St 

011 ui: 

1900 S. Ralsted St., kampas 19to« 

— DlRKIT BONDSĄ! 
FifiKIT BONDSUS PER "LIETUVA" 

Koncertinu Išdirbyste 

Pearl Queen Koncertina 

į Nemokėk Pinigus Bereikalo 
s Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
5 bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
Į laikrodžius, žiedus, šliiibinius ir deimantinius; gra- 
> mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
f siu Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
> Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
> laikrodžius ir muzkališkus instrumentus atsakan- 
> čiai. Kurie prisius trijų cent*} krasą-žcniklj gaus 
f kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 Se. Ashland Ave. : : Chitago, III. : i Teltpliene Drevar 7309 

ON YOUlŽ 

POCKET BOOk' 
V/HEN YOU BUY 

LIBERTY EONDS 
Your Dol'ars are Fighting 

V/ith thc Soklicrs of ihc United States 
For Freadom and Dcmocracy 

Thcy are "Service Stars" on your 
Fccket 3ook 

If you are Foreign-born 
They prove your patriotism and loyalty to this 
covntry, which you have chosen for your own. 
They prove that you have a stake in this free 
Amcrica, and that you are delermined to be 
lOOCo 

AMERICAN IN TKOUGHT 
AMERICAN IN SPEECH 
AL1ERICAN IN H E ART and 

Amcricm in t!:e Will tc Win this War 

BU V LIBERTY BONDS 
1 he Unilcd Slp.fei Governnment 

Ihronch t!ie 
r:r :.T"::iT of tik ihterior b'jseau of educatioh 

v. i' radnl, ,'crfigt! lnnguage nud othcr 
iiRcucios for n Ivnter r.nderstiiiulinff of Aiticrica and 
tli" pro.noliun of better ro.'ations bctwecu foreign-born auti uative-born Atiitricans. 

V.'rite for sufcgestious. 

... 

KUOMET PERKATE 

LAISVES BONDSUS 
Juoų Doliariai Kariauja. 

Sykiu su Suvienytų Valstijų Kareviais, 
Už Laisvę ir Demokratiją 

Jc yr.r "Tarnystes Žvaigždėmis'' ant 

Jusu portmaneto. 
Jeigu esi Svetur-gimęs 

J i o priredo jusu patriotiškumą ir ištikimybr 
Mci salia', kurią jus esate pasirinkę sau. 
Jie pridado, kad jus utinteresuoti dalyk.iis 
iioj laicvoj Amerikoj, ir kad esate pasiryię 
auti 100% 

AMERIKONAS MINTYJE 
AMERIKONAS KALBOJE 
AMERIKOS ŠIRDYJE ir 

Amerikonas Nori Laimėti Šią Karę 

PIRKIT LAISVES BONDSUS 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 

per 
V,MUS RTMLO DEPAHTAMEHTA -EDUKACIJOS ŪIUAA 
aml'irlj ninK ai :;u avcl"jiu ergu- 

niancijomls tikslui geresnio Amerikos pa- 
xtnMito ir sutvrilmo gere-'nni santfkių 
rarp Kvetlmgimin ir CTuglmlų amerikonu. 
Rašykit, klausdami inforni.-U-ljn. 



fttlINU iiilil'a. j 
Redaktorius B. K. Balutis ra-' 

x> kai-!:um iš \Yajhrngtano, jog 
Įtaigi amu tvarkyti ir greitu laiku 

pa>i rodysiąs rimtas ir ilgus augių' 
kalioje memorialai »pi<- Lietuvą j 

l'adrjug rašo, jog pasitaikius' 
progai, p. Balutis suispažino su' 
(ir. \ aii N otriu n, autoriumi labai 

priclaokau1 lietuviams straipsnio 
lq tiljv mėnesiniame S c a Po- 

w e r, 

1'. Balutis nuoširdžiai padėka voję:; j 
<!r. Normon u> taip brangu mtumj 
prii-JaJ-kun^i. 

Laukiame p. I'alučio »ugrj/.tant 
l>.d>aii;< >j m < k savaitės. 

Arti lr brangu. Taip jau Įsi- 
gyvenęs prie/ vlis *;Mo. taip ir p& 
elame g vvn'.mc yra patcmijairta. 
kai) tas tik yra brangu. kas yra to- 

li. 1'ct pats gyvenimas turi javo 

t.-.Ku ir kartais su tokiais įpro- 
čiais, priežodžiais apsilenkia. St^i 

ir>r< ir šj kartą. 
TMD. iJ-ra ktK-pa laikė mėne- 

sinį Viisirinkimu. l)r. A L. <*mi- 

ėiuuaš yra dabartinio vadu-pre- 
zidentu ir jis daugiau* kuopos na- 

riams duoda, negu paprastai ^au- 

gelis įvairiu draugysčių. Tai jau 
nrrpinnicna ir nepa-ikuti* kartas, 
\ad TNfD. 22ros kuopos -usirin!ki- 
mai esti pajnarginami <fraile. Pe- 

reitą k; rtą, rugsėjo d. 1 vai. 

po TŠnetyiiu pataikiau įmeti 

į 831 \Y. 33-rd H. I'elloAship 
svetrjif. kur minėtos kuopo:. su- 

ai rinkimai atsrbmia. ;\pan ko ki- 
to mergelė suskambina piano, ki- 
ta vėl uždainuoja dainelę. — Oal 

sugrįžšiu, neptažusiu ui tėvų iemė- 

lę. Dar dainele skamba, štai 

rodos už viską liūdnesnis sklysta 
•indas: — Jau pavasaris atėjo, 

grįžta vieversėlis, nebegrįžta nuo 

>JaIburgO mielas bernuiėlis.— 
Ten už valandėlės vėl jaunutė pa- 
myfi ir dainuoja pasiskundžia, ne- 

rasdama kitur pag'iKKlos, akutėmis 

bėga toliu, lyg juos vejasi, lyg 
suraminimo jrtuldanja: Saulės 
.spinduliai dingo jau >eiui. — Jau- 
triu, dejuojančiu balsu praSc>: — 

Glauskis prie mano šalies, arčiau 
pri»: širdies. 

Aptilo daina ir pianus. Pabu- 
dau lyg i.šmicgo, lyg sapną sapn.i* 
vęs. J Jut f.ii nesapnas, tai kuopos 
susirinkimo'!. Tokiose vietose iTa/- 
nai išsibarame, ilsipykstame, bet 
čia kitas svietą:;, čia taip rainu, čia 
but norėtųsi. Tas arti, maro kai- 

mynystėje atsibun'a. As nepamir- 
šiu ateinančių paskutinių mėnesy-; 
jc nedeldienių.'ne tą dieną man 

arti stubos atsibuna tokie brangus 
parėdymai. 

Baigcryties su si rink ii nui pirmi- 
ninkas davė ^ražiausį žodį apie 
tą Vakarą įvykusi koncertą. 

.1 
"Birutės' val:'yba rengia pa- 

siųsti savo draugam* į Francu riją 
po šiokią tokią dovaną. O „Uiru- 
tės" draugų-narių "tenai" ne: 28 
žmonės. 

Bus bįrutieiėms darbo siuntinė 
lius rišti... 

"Birutė" praio pranešti, jog 
vyrų choro rq>et:ęijosr atsibus kas 
ketv/rgas, 8 vai. v. Mark VVhite 
S<juerc trfaioje salėje. 

Bendras choras susirenka. kaip 
visuomet: utarnikais. 

Naujas išradimas- Girdėjome, 
jog Chicagoj tveriasi koks tai 
naujas, bet lietuviams labai nau- 

dingas kliubas. 
Vyriausis tos 3i augi jos tikslas 

busiąs naikinti visur visokius pa- 
sivėlinimus, Obalsis busią: ''ateik 
laiku!" 

Daugiausiai tuu rupiuasi "biru- 
ticcčiai." 

Šiomis dienomis atsikraustė ii 
\ew Yorko Chicagon Algimantas 
Šimkus, I9 mėaiesiu amžiaus vy-r 
ras. Apsigyveno pas savo t6tv ir 

mamą ant 66-tos gatves, 
Yra mylėtojas muzikos, kaip ir 
io tata:. jam patinka pianas-"pirm- 

,r chino'.— 'o—o." ir bė- 

gioti. mat, rengiasi keliauti Lie- 
tuvon. 

P-as </. Sarpalius, veiklus bi- 
rutietis, kaip oficialiai paskelbta, 
likosi sunkiai sužeistas V'rancu* 

Z.--M r I .J 

b. L. A. 208 Moterų kuopa. 
spalio 10 <1. Mildos svetaincje 
rengia puikų vakarą. 

Pra'ttį subatą Mildos svetai- 
nėje įvyko vaikų vakarėlis, kuriuos 
vedi, mokina darbšti p-lė S. Sta- 
niuliutė. Vaikai puikiai žaidė ir 
dainavo. Garbe p-U-i Staiiit:'iutei 
už jos gražu triūsą. <iarbė m ote- 
rims Progresistėms, ka<J gražiai, 
motiniškai globoja tą vaiku iu 

burj. 

Adomas Ke^ovičia, žinomas 

Chicagttje ir Indiana flarlxn* ka:- 
jt- doras birnierius ir jjeras lio 
'uvts praitą utaminką pcr.siskvC 
su MU'> pasauliu. 

Nelaukiama viešnia. šios« •'.'«■ 
r.t^sc ^ Iik i^kvius atlankė miau- 

kiama ir nemėgiama "Viešnia": 
•Joga. \ isi tik koso čiaudo ir de- 
juoja. Viešose vietose m-i kosėti 

! draudžiama, tat tie- kn" negali is- 
-.ilaikvti" ve**Ciami namus i'ab. ii 

Ispaniškoji sloga, dar brid^epor- 
tieėių neatlankė, liet baimė.- lau^: 
kur tik pamato, ar nugirsta k:i 

kosiant. ar čiaudant, tai l>C-ų;: visi. 
kai nuo sprogstančios bombos. 

Kaip apsisaugoti nuo influenzo: 
i. Neik kur prisigrūdę datig 

žmonių. 
J. Nevartok rauks!u«.»>-i >. ku- 

riuo kita.s sluostčsi, negei k iš 
puodo, iį kurio kitai gūv. 

3. Apsirengk atsakančiai Milvg 
dienos orot- '-Saugokis sui'apti, 
ypač kofaš. 

4/ Nctnifgok tvatrkianit* ■yc. \ i- 
suoroet laikyk atidarytus langus 
(.Nedaryk to, kada esi su£ 
Tyras ofas yra gerinusis vi: u 1i- 

Igu gydytojas. 
5. Perdaug nepailsk. (rt-ra' v al- 

gyk «"hug vaikšču >k. 
6. Nricosėk ir ne čiaudėk :-euž- 

i isdengvs skarutv- 

Iš West Skle, Suhatoji:. S .aiiu 
5tii, 1 «>!#<, M. Mcldažio svet lirų1- 

jc atsibuvo VVcst Side apygar-, 
dos Lietuviu susirinkimas reika- 
le ketvirtos laidos Laisvės liond-1 
sų pardavimu. Amoniu buvo su 

virš 500 ir \isi susirinkusiejie 
išreiškė savo <lidžiausį patriotiš- 
kumą ir prilanJkumą prezidentui 
\\ ilsonui vedime dabartinės ka- 

lės priešai godžias autokratiškas 
ivaldžias kurios nori užgrobti pa- 

jsauii ir panaikinti žmonių l;ii> 

Susirinkimą atidarė p. Juozas 
j Raugevičius, paaiškindamas v a- 

karo mierj. Programą pradėjo 
Vušros vartų Parapijos mokiniu 

choras,, uždainodamas Amcriko- 
nšKą ir Lietuvišką liymną p<> 

vadovyste p. ,\. Poeiaus. Pirmas 

Kalbėtojas kalbėjo angliškai nu- 

piešdamas žiaurumą kaizerio su 

jo pasekėjais ir ragino, kad kiek- 

vienas, jpagal savo išgalę, pirkių 
kodaugiausiai Laisvės Uondsų. 
Antras kalintojas, gerb. Knn. 1;. 

Jj. Serafinas, klebonas Aušros 

Vartų parapijos, savo kalboje 
labai tinkamai nurodė svarbumą 
liuosybės ir kokią naudą ji žmoni- 

jai atneša. Klebonas savo kalba 
labai sujudino jausmus susirin- 

kusiųjų kurie išreiškė savo pa- 

dėką smarkiu rankų plojimu. 
Trečias kalbėtojas buvo kareivis, 

sugrįžęs nuo mūšio lauko iš 

Prancijos, kuris angliškai labai 
! užimančiai paaiškino atsitikimus 
;:nt karos lauko o ypatingai ,iu- 

piešė žiaurumą vokiškos kariu- 
mėnės. Ketvirtas ka kėtojas buvo 

Jonas Bagdžiunas. kuris, kaip 
ir visados, uždegė visų širdis 
savu puikia kalba, kuriam nž- 

į baigus, publika išreiškė savo 

i užganėdimą ilgu ir smarkiu ran- 

! ku plojimu. Mu/.ikališka dalis 

j programo buvo pu vadovystė p. 
i A. Pociaus. Minėtas parapijos 
j mokiniu choras sudainavo kele- 

Į tą patriotiškų dainų," o pp. Ku- 
idirka ir Stasiulanis sudainavo 

j "solo": dainos publikai taip pa- 
: tiko, kad dainoriai buvo keletą 
S} kių iššaukti per publiką gau- 

j siu plojimu. Trejetas p. Po- 
iciaus jaunų mokinių griežė ant 

smuikų, labai atsižymėdami sa-< 
vo gabumu. \'isi kalbėtojai ra- 

gino, kad žmonės pirktų kudau- 
giausiai Liberty Bondsų, remtu 
valdžią ir nepaisytų ant taikos, 
siūlomos per kaizerį, nes tokia 
taika yra niekas kitas, kaip tik 
nuodai žmonių minčiai, idant 
duotų jam progą atsikvėpti nuo 
dabartinio smarkaus talkininkų 
spaudimo. Iš publikos daugelis 
atsiliepė "Nereik taikos, męs pa- 
tįs padarysime taiką, k;ul mūsų 
kareiviai pasieks Berliną." l'o 
susirinkimui užsirašyta Laisvės 
Bondsų už keliolika tūkstančių, 
nors j;m daugumas buvo pirkę 
dirbtuvėse. I ž surengimą tukio 
vakaro priguli padėka p. Kau- 
gtvieiui ir jo pagelbininkams, 
kurie yra nariais Laisvės llond- 
sų komisijos, o taipgi pp. Po- 
ciui, Kudirkai, JStasiulaniui, sinui 
koriams ir visiems kalbėtojams. 
Negalima praleisti nepaminėjus, 

j jog p. Mieldažis šiam susirinki- 
į mui davė svetainę veltui, už ką 
i jam aėiu. 
» 

Apygardos Reporteris. 

Draugystė Tėvynės Mylėtojų 
T. L. No. i. pirku net už $1.000 
dolerių Laisvas Bondsų. 

Lietuviai pirmoj vietoj jy 
vvarda, To\vn of Lake lietuviu 
skyrius sumušė visas komisijas 
pardavinėjime bondsn. 

Cicero Laisvės Paskolos ko- 
misija. spalio 12 d. rengia va- 

karą, kuris j vyk s Sv. Antano pa- 
rapijinėj svetainėj G vai. vakare. 
(Durys atidarysiu 5 vai. rak.) 
Bus garsiu kalbėtoju lietuviu ir 
anglų kalbose, kviečiama visus at- 

silankyti. 

Or. P. Žilvitis 
LIETUVIS (lOriOJiS. CHIRUHSiS 

315 S&. lijlstcd S!., CltieagS, III. 
Tel., Boulevard 7179 

Stasys Šimkus 
n rr- riWMM w>r* imfci jjuijiijiMijiii 

MOKLINA MUZIKOS 

STUDIO: 
903 W. 33-čios gat. 

TELEPHONE DROVER 3969 

Dr. K. Draiiofilts 
Dentistas 

3261 S#. Halstcd Strcot 
Fh»or Drovrr 6 0S2 

Chcajfo | 

į KUR N Ė P-A LIETUVIŲ KOMITETŲ. 
: PIRKIT BONDSUS PER LIETUVĄ" 

DIDELIS BALIUS! 
Rengia 

S L. A. 208~M 01 h k Ų KUOPA 
Atsibus 

SUBATOJE, SPALIO (OCTOBER) 19 d., 1918 

MILDOS SVETAINEJE, 
ant 3 ei u lubų 

314 2 So. Halstcd Street 
Pradžia 8 v. vakar*. Inžanga ypatal: 35 ccntai 

Kviečiame visus kuoskailtingiausiai atsilunkyii J\ O Al J TE TAS 

URA VISI Į 

VAKARĄ 
KURI K ENGI A 

L. M. D. Draugija "KANKLES" 
Choras prie Parapijos šv. Jurgio K. 

NEDĖLIOJ. SPALIO-OCTOBER 13, 1918 mM 
Šv. Jurgio Parap. Svet., 32 PI. ir Auburn ave. 

Scenoje statoma labai graži dviejų veiksmų Komedija 

"Sulyg Naujausios Mados" 
Vakaras bus įdomiausias, nes apart veikalu bu> daugu- 

ma visokių pamarginimų, kas užtikrins atsilankusicms pilna 
užgančdiuimą. 

Vakaras prasidės 7:45 vai. vak. 

.Įianga 35c ir 50c. ypatai 
Vu programų i šokiai iki vėlumos. 

Kviečia -KANKLIŲ- DRAUGIJA 

ADOMAS KEGOVICIA, 
žinomas biznierius South 
Chicago ir Indiana Harbor, 
Ind., mirė Utaminkė, 8 d. 
191b m., 9 vai. vak., paliko 
nuliudime moterę Antaniną, 
sunų Ernestą ir dukterę 
Leoną, broli Antaną ir daug 
k; t v artimu giminiu ir pa- 
žistamŲ. Laidotuvės atis- 
bus Pčtnyčioj Oct., 11 d., 
1918 m., 8 vai. iš ryto. Iš 
Indiana Harbor, kūnas bus 
atve::tas į So. Chicagos baž- 
nyčią ir iš ten bus palaido- 
tai r.nt šv. Kazimiero kapi- 
nių. Frašome visas gimines 
ir pažįstamus ant laidotuvių 
atsilankyti. 

Su pagarba. 
Antonina, Ernast ir Leoną. 

Didelis Bargenas. Savininkas 
parduoda puikų akmenio pama- 
tu namą, 28 pėdų lotas, didc- 
lis ant barnes kambarys ir skie- 
pas, šildymui triubos, elcktrikos 
šviesa ir apšildymui pečius 
(turnace) aržuolo grindis. Ge- 
ra transportacija. Atsišaukite pas 
Mrs. \. Mcyisng, 835 \Y. 53 St.. 
Chicago. 111. 

1 
PajiMkau .savo brolly Jono ir Al- 

fonso KtPtlonj 5 metai atgal gyveno 
Chieago, 1)1. Turiu labai svarbu rei- 
kalą. malonėkite patįs atsišaukti, ar 
kas juos žinotų, malonėtų man pra- 
nešti. busiu lal»ai dčklngns. 

Kazimieras Kvedaras. 
P. O. B. 284. Belmont Co.. 

Barnesville, Ohlo. 

t Izidoriuj- Yattuiauskis pajieškau 
j savo brolio Kazimiero Ir sesers, po 
1 vyru Bakutis, Kauno gub.. Raseinių 
i pav.. Slnlkalftiu vai., Kuieily kaimo. 
'Abu gyveno Chlcagoje. Jie pat Ik. ar 

jlcas juos žino teiksitės atsišaukti, 
turiu labai svarbų reiknlsj. 

Izidorius Yanušauskas. 
772 Hank St.. Watcrbury. Coun. 

Kareivis Duodantis Gyvasti Del Tavęs 
Kur-nors Francuzijoj šiądien, šia minutą, yra kareivis, 

žiūrintis tiesiog į mirtį. 

Jisai dato tai dėl TAVĘS 

D.cną ir naktį, laike šturmo, laike lietaus, šaltyje ir 

nusiminime, bežiūrintis į šimtus mirčių jis niekuomet ncJaukia 

minutos. bet atlieka savo pareiga be minties apie laukimą ir be 

minties apie atlyginimą. 

KĄ PATS DARAI DĖL JO ŠIĄDIEN? 

Kuomet pamisimi apie tą žmogų, ar pats nenori daryti 

ką-nors prirodymui, kad apvertini tai, ką jis daro del tavęs? 

Bc abejones nori. Tai veik ir pirk LAISVĖS F»OND- 

SUS. kurie pagelbės apsaugoti jį ir pargabenti jj namo. 

Kuomet JŲS busite nupirkę tiek. kiek galite, pasaky- 

kite savo draugams daryti tą pati. 

PIRK1TK LAISVĖS BONDSUS ŠIĄ DU. N. 

BY KURI BANKA JUMS PRIGELBĖS. 

This iJpace Contributed to VVinning tbe War by 

Lithtianian Publishing Co. 

814 W. 33rd Street Chicago, III. 
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