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Vokietija turi Pasiduot) 
-Prezidento atsakymas 

Hunams. 
Pertrauką mūšiuose gali pada- 

ryti tik kariški vadai. 

Prezidentas reikalauja kaizerizmo 
nuvertimo. 

Dideles Talkininkų Pergalės 
visuose frontuose. 

Loan paimtas.—Belgai paima 12,000 
belaisvių.—Puse Serbijos apvalyta 

nuo Hunų. 
''REZIDENTO ATSAKYMAS 

VOKIETIJAI. 
Washington, D. C., spalio 14 

1—Prezidentas YVilsonas davė 

atsakymą Vokietijai. Atsaky- 
mas, po kuriuo pasirašė Valsty- 
bės Sekretorius Lansing, tapo 
įteiktas Šveicarijos valdžios at- 

stovui, klant jis įteiktų ji Vo- 
kietijos valdžiai. Atsakymas 
skamba sekančiai: ( 

'Absoliutis priėmimas dabarti- 
nės Vokietijos valdžios ir dide- 
lės didžiumų;: Vokietijos reich- 
stago Suv. Amerikos Valstijų 
Prezidento sąlygų, išdėstytų jo 
kalboje Suvienytų Valstijų Kon- 
grese sausio 8 d. 1918 m. ir jo 
paskesnėse kalbose, pateisina 
Prezidentą padaryme atviro ir 

tiesioginio pranešimo apie jo 
nuosprendį linkui Vokietijos val- 
džios raštų, pažymėtų aštunta 
ir dvylikta dienc uis spalio 1918 
metuose. 

"Reikia aiškiai suprasti, kad 
procesas evakuacijos ir sąlygos 
pertraukos musių yra dalykai, 
kurie turi buti palikti sprendi- 
mui ir patarimui karinių patarė- 
jų Suvienytų Valstijų valdžios 
ir talkininkų valdžių, ir Prezi- 
dentas jaučia jo pareiga esant 

pasakyti, jog Suvienytų Valstijų 
valdžia negali priimti jokio su- 

sitarimo, kuris nesuteikia abso- 
lučiai užganėdinančios apsaugos 
ir gvarantijų palaikymo frnušių] 
lauke dabartinės karinės virše- 
nybė;: ginklams Suvienytų Vai- 
stijŲ ir jos talkininku. 

"Jis jaučiasi įsitikinęs, kad jis 
gali saugiai manyti, kad tas bus 
taipgi ir talkininku valdžių ma- 

nymu ir nusprendimu. 
"Prezidentas taipgi jaučia sa- 

vo pareiga pridurti, kad nei Suv. 
Valstijų valdžia, nei (jis pilnai 
tikisi) valdžios, su kuriomis Su- 
vienytų Valstijų valdžia yra su- 

sivienijusi kaipo kariaujančiomis 
šalim, nesutiks svarstyti pertrau- 
kos mūšių, kol Vokietijos gink- 
luotos spėkos tęs nelegalius ir 
nežmoniškus darbus, kurių vis 
dar jos tvirtai laikosi 

"Tuo pačiu laiku, kada Vokie- 

tijos valdžia kalbina Suvienytų 
Valstijų valdžią su taikos pasiū- 
lymais, jos submarinai užsiima 
skandinimu pasaž42rinių laivų 
jūrėse, ir netik vien laivų, bet 
net pačių valčių, kuriose jų pa- 
sažieriai ir įgulos jieško išsigel- 
bėjimo ; dabartiniame priversti- 
name pasitraukime iš Flandrijos 
ir Francuzijos vokiškos armijos 
laikosi nedoro naikinimo, kuris 
visuomet buvo skaitomas kaipo 
tiesioginis peržengimas taisyklių 
ir budų civilizuoto kariavimo. 

"Miestai ii kaimai, jei nesu- 

naikinami, yra aptuštinami r, r t ik 
nuo visko, ką jie turi, bet daž- 
nai net nuo pačių gyventojų. 
Negalima tikėtis, kad susivieni- 

jusios prieš Vokietiją šalįs su- 

tiktų atidėti šalin ginklus, kol 

tebetęsiama ąktai nežmonišku- 
mo, apiplėšimo ir naikinimo, į 
kuriuos jos žiuri su pasibjaurė- 
jimu ir su skaudančia širdim. 

"Yra reikalinga taipgi, idant 

nebūtų galimybės nesuprati" 
mams, kad Prezidentas iškilmin- 
gai atkreiptų atydą j kalbą ir 

aiškią linkmę vienos iš taikos 
sąlygų, kurias Vokietijos valdžia 
dabar priėmė. Ji randasi Pre- 
zidento kalboj, pasakytoj Mount 
Vemon pereitą liepos ketvirtą 
dieną. Ji yra sekama: 

" 'Sunaikinimas visur kiekvie- 
nos despotiškos valdžios, kuri 

gali atskirai, slapta ir sauvaliai 
suardyti pasaulio taiką; arba, jei 
negalima dabar sunaikinti, ma- 

2iausia pri ėdimas jos prie vi- 

siškos negalybės." 
"Valdžia, kuri iki šiol kontro- 

liavo Vokietiją, yra čia aprašo- 
mosios rųšies. Vokietijos šaliai 
priguli jos perkeitimas. Ką tik 
paduotieji Prezidento žodžiai na- 

tūraliai sudaro pirmesnes taikos 

išlygas, jei taika turi įvykti ak- 

cija pačių Vokietijos žmonių. 
"Prezidentas jaučiasi privers- 

tas pasakyti, kad visas procesas 
taikos, jo mai.ymu, rymo ant 

aiškumo ir užganėdinančio po- 
būdžio gvarantijų, kurios gali 

buti duotos šiame pamatiniame 
dalyke. Yra butinei* reikalinga, 
kad susivienijusios prieš Vokie- 
tiją valdžios žinotų neabejotinai 
su kuo jos turi reikalą-" 

(Pasirašo) LANSING. 

VOKIETIS PRIIMA AMERI- 
KOS IŠLYGAS. 

Washington, D. C., spalio 12 
d. — Čia atėjo atsakymas Vokie- 
tijos valdžios Į Prezidento VYil- 
sono užklausimus. Šisai atsaky- 
mas tapo išsiųstas iš Nauen, di- 
delės bevelinės stoties arti Ber- 
lino. Jis nėra officialis dokumen- 
tas, bet privarišku budu paduo- 
da Vokietijos valdžios atsakymą, 
kuris tapo oficiališku budu iš- 
siųstas Amerikai iš Berlino per 
tarpininkysty Šveicarijos val- 
džios, 

Sulyg Nauen bevelinio telegra- 
m \ Vokietijos valdžios atsaky- 
mas j Prezklinto \Vilsono už- 

klausimą išrodo, kad Vokietija 
pilnai priima visas Amerikos iš- 

lygas. Atsakymas skamba sekan- 
čiai : 

"Atsakydamas į Amerikos 
Suvienytų Valstijų Prezidento 
užklausimus, Vokietijos val- 
džia šiuomi užreiškia: 

"Vokietijos valdžia priiėmė j 
išlygas. Prezidento \Vilsono 
nurodytas jo kalboje, laikyto- 
je sausio 8 d. ir sekamose po 
to prakalbose kas lytisi įstei- 
gimo pastovios teisingos tai- 
kos. Sulyg to, jos [Vokietijos 
valdžios] tikslu įžengimo į 
svarstimus (diskusijas) butų 
vien tik susitaikimas ant prak- 
tiškų d&vijiį [smulkmenų] j»u- 
lyg tų išlygų pritaikinimo. Vo- 
kietijos valdžia tiki, kad val- 
džios viešpatijų draugaujan- 
čių su Suvienytų Valstijų val- 
džia taipgi užima tokią pozi- 
ciją, kaip ir prezidentas YVil- 
sonas savo kalboje. 

"Vokietijos Valdžia, santai- 
koje su Austro-Vengriška val- 
džia kaslink tikslo padarymo 
•pertraukos mūšių, užreiškia, 
kad ji yra pasiruošusi sutikti 
su prezidinto propozicijomis 
[pasiulijimais] kaslink evaku- 
acijos [t. y. kad Vokietija su- 

tinka apleisti užimtus kraš- 
tus]. 

"Vokietijos valdžia pataria, 
idant prezidentas teiktųsi su- 

daryti progą susirinkimui mai- 
šytos komisijos padarymui rei- 
kalingų padavadijimų evaku- 
acijos reikale. 

"Dabartinė Vokietijos val- 
džia, kuri pasiėmė atsakomy- 
bę už šitą žingsnį linkui tai- 
kos, tapo sudaryta ;per konfe- 
rencijas ir sutikime su dideliu 
Reichstago daugumu. Kancle- 
ris, remiamas visuose savo 

žingsniuose šios didumos va- 

lia, kalba vardu Vokietijos val- 
džios ir Vokietijos žmonių. 

(Pasirašo) Sol f, už- 
vubežio ministerijos Valstybės 
Sekretorius. 
Berlinas, spalio 12 d. 1918 m. 

Ko prezidentas Wilsonas reika- 
lavo. 

Viršminėtas Vokietijos val- 
džios pranešimas yra atsakymu 
į Prezidento Wilsono užklausi- 
mus, kuriuos jis išsiuntė Vokie- 
tijos valdžiai, prašusiai padaryti 
pertrauką mušiuose. 

Spalio 6 d. Maximillian, nau- 

jas Vokietijos kancleris, buvo 
prisiuntęs prezidentui Wiilsonui 
sekantį telegramą: 

"Vokietijos valdžia prašo 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
Prezidento padaryti žingsnius 
taikos sugrąžinimui, pranešti 
visoms kovojančioms šalims 
šitą prasimą ir pakviesti jas 
paskirti įgaliotus atstovus su 
tikslu pradėti taikos dery- 
bas. Vokietijos valdžia priima, 
kaipo pamatą taikos dery- 

boms, programą paduotą Su- 
vienytų Valstijų prezidento 
kalboje, laikytoj kongrese Sau- 
sio 8 d. 1918 m. ir jo sekamo- 
se po to prakalbose Rugsėjo 
27 d. 1918 m. 

Idant išvengti tolimesnio 
kraujo praliejimo, Vokietijos 
valdžia prašo padaryti žing- 
snius, idant tuojaus pertraukti 
mušius ant saužemio, vandens 
ir ore. 

M a x, Badeno Princas, 
Imperiškas Kancleris. 

Vieton duoti atsakymą j šitą 
Vokietijos meldimą, prezidentas 
\Yilson norėjo užsitikrinti pir- 
miaus, keno vardu kancleris kal- 
ba — ar Vokietijos militaristų 
ir kaizeriškos valdžios vardu, ar 

Vokietijos žmonių vardu — ir 
apart to davė suprasti, kad jo- 
kios kalbos negali buti apie mu- 

-yiu pertraukimą, kol Vokietija 
neištrauks savo kariumenės iš 
visų užimtų kraštų 

Prezidento Wilsono užklausi- 
mas tapo išsiųstas spolio 8 d., 
per Šveicarijos valdžios tarpi- 
ninkysę, ir skambėjo sekančiai: 

"Pirm atsakysiant į Vokie- 

tijos imperiškos valdžios pra- 
šymą, ir idant tasai atsaky- 
mas butų atviras ir tiesus, 
kaip to nepaprastai svarbus pa- 
lytėti interesai reikalauja, Suv. 
Valstijų prezidentas skaito 
reikalingu persitikrinti apie 
imperiško kancleriaus notos 

tikrą reikšmę. 
"Ar imperiškas kancleris no- 

ri pasakyti, kad imperiška Vo- 
kietijos valdžia ,pfįima išlygas, 
prezidento pastatytas jo kal- 

uoje sausio 6 d. 191b m. ir se" 

kamuose po to prakalbose ir 
ar jos [Vokietijos] valdžios 
tiksiu pradėti aerybas Dut^ 
tik susitaikinti kasiink prak- 
tiškų detalių jų [tų išlygų J 
pritaikymo? 

prezidentas jaučiasi priver- 
stas pasakyti kasiink patari- 
mo pertraukti mušius, kad jis 
nesijaustų galįs pasiūlyti mu- 

sių pertrauką vaidzioms, su 

kuriomis Suv. Valstijos yra 
susirišusios prieš Centralir.es 
Viespatijas, patol, pakol tų 
viešpatijų t. y. Centralimų 
Viešpatijų armijos yra ant 

Jų talkininkų žemės. Geras 
pasitikėjimas bile kokiomis 
diskusijomis, aišku, priklausy- 
tų nuo Centralinių Viešpatijų 
sutikimo tuojaus ištraukti sa- 

vo jiegas [armijas] iš visų už- 
imtų teritorijų [žemių]. 

"Prezidentas taipgi jaučiasi 
esąs pateisintu, užklausdamas, 
ar imperiškas kancleris kalba 
vien už nustatytą imperijos 
vyriausybę, kuri iki šiolei ka" 

rę vede. Jis skaito atsakymą 
į šituos klausimus neišvengia- 
mai reikalingu visais atžvil- 

giais." ; 

Kaip Žirrima į Vokietijos 
Atsakymą. 

Augščiau paduotas Princo 
Maximiliano pranešimas yra at- 

sakymu į viršminėtus prezidento 
užklausimus, ir, žiūrint iš pavir- 
šiaus, atrodo, kad Vokietijos val- 
džia priima visas išlygas, Ameri- 
kos pastatytas ir sutinka pradėti 
taikos derybas pamatais, nustaty- 
tais prezidento VVilsono prakal- 
bose, laikytose sausio 8 d. rug- 
sėjo 27 d. šių metų [Šitos išlygos 
yra atkartotos kitoj vietoj šiame 

numeryj] 
Nežiūrint vienok to iš Wash- 

ingtono ateina balsai, kuriais 
persergema žmones kaip Ameri- 

koj, taip t kitose šalyse, idant 

jie nemanytų, kad karė jau čia 

pat ir baigiasi. 
Prezidentas Wilsonas su dide- 

liu atsargumu apsvarstys šitą 
Vokietijos atsakymą. Tą pat] 

padarys ir kiti talkininkai, idant 

nepasigailėti ant kokio nors kriu- 
kelio, kuris iš paviršiaus nėra 
matomas. 

(J tokiu kriukeliu gali buti ne 

vienas. I 

Pavyzdžiui, reik žinoti, kas gi 
šiądien yra toji Vokietijos val- 

! dzia, apie kurią princas Max kal- 
ba savo notoje? 

Jeigu tai yra ta pati Hohenzo- 
lernų [kaizeriškos šeimynos] val- 
džia, ir ta valdžia ir toliaus to- 
kia pat turėtu pasilikti, tai išro- 
do, jog su tokia autokratiška val- 
džia derybų buti negali, nes ja 
pasitikėti negalima. 

Teisybė, princas Max kalba 
apie tai, kad šitą valdžią remia 
didesnė dalis Reichstago (žmo- 
nių atstovų) partijų. Bet tas ne- 

daug ką dalyką pagerina, nes 

sulyg dabartinės Vokietijos kon- 
stitucijos Reichstagas (Vokieti- 
jos parlamento žemesnisis butas) 
tos valdžios kontroliuoti negali. 
Valdžia prieš Reichstagą neatsa- 
ko; ji gali išvaikyti Reichstagą 
bile laiku; ministeriai atsako ne 

prieš žmonių atstovus, bet prieš 
vieną kaizerį; Vokietijos kons- 
titucija yra tokia, kad Vokieti- 
jos valdžia bile laiku gali ap- 
skelbti kary, p a r 1 a m e 111 o 
visai nesiklausus, kaip kad ji ir 
šiuo sykiu padarė. Žmonės šiame 
reikale 'balso neturėjo. 

Šitas klausimas yra didžiai 
svarbus, nes jeigu taip ir toliaas 
turėtų pasilikti, tai ateityje karės 
vėl butų neišvengiamos: kaip tik 
vokiškai kaizeriška valdžia užsi- 
manytų,. tai ir vėl ji visą pasaulį 
skerdynėse įtrauktų. 

Antras dalykas yra toks: Da- 
bar kaizeriškos armijos traukiasi 
betvarkėj atgal. Ar šiaip ar taip. 
jos užimtuose kraštuose neišsi- 
laikys ir apart to gali buti su- 

muštos ant visados. Jeigu gi da- 
bar 'butų padaryta pertrauka mu- 
šiuose tuojaus, tai vokiečių armi- 
jos gelėtų tvarkoje ir čielos ir 
su visa savo amunicija ir gink- 
lais pasitraukti iki Vokietijos ru- 

bežiaus ir tenai susitvarkius 
laukt, kas iš taikos derybų išeis. 

Taikos derybas Vokietija gali 
mie įaiKu pertraukti ir tuomet 
talkininkai, beveik turintėji vo- 

kiečius savo rankose, turėtų iš- 
naujo pradėti kovą, bet jau su 

susitvarkiusiu, sustiprėjusiu ir 
laimingai iš dabartinės kilpos iš- 
lindusiu priešių. 

Kitais žodžiais tariant, Vokie- 
tija, matydama, kad jos armijos 
dabar yra dideliam pavojuje, gali 
panaudoti šitą dabartinį savo pra- 
šymą kaipo triksą savo armijos 
išgelbėjimui. 

Ir štai kodėl talkininkai turės 
but, ir be abejonės bus, labai at- 

sargus. Pirm negu jie mušius 
pertrauks ir satiks su Vokietija 
taikos derybas pradėti, jie' turės 
turėti neabejotiną (užtikrinimą, 
kad jP*fcašių š-posų neatsitiktų. 
Kitaip pergalė, kuri jau dabar 
yra talkininkų rankose, gali 
jiems išsprukti. 

Kol talkininkai tokio užtikri- 
nimo neturės jie privalo elgtis 
su didžiausiu atsargumu ir mū- 

šių, be abejonės, jie nepertrauks. 

PREZIDENTO WILSONO 
TAIKOS IŠLYOGS. 

Vokietija sakosi sutinka ant 
Prezidento \Vilsono taikos išly- 
gų. Kokios tos jo išlygos yra? 

Prezidentas Wjlson jas išdėstė 
keliose savo prakalbose. Viena 
tokia jo prakalba buvo laikyta 
Kongrese sausio 8 d., kita va- 

sario 11 d. šių metų, trečia rug- 
sėjo 27 d. Ne\v Yorke. 

Žemiaus atkartojame tas Pre- 
zidento Wilsono išlygas. 

Keturiolikos Punktų Išlygos. 
Savo prakalboj, laikytoj sau- 

sio 8 d. 1918 m. Prezidentas 
Wilson pastatė sekančias taikos 

1. — Atviros taikos sutar- 

tjs be paslaptingų tarptautiš- 
kų susitarimų. 

2. — Absoliutiška jūrių lai- 
svė laike taikos ir laike karės, 
išskyrus tuos atsitikimus, kuo- 
met jūrės gali buti uždary- 
tos sulyg tarptautinio nu- 

sprendimo. 

3. — Prašalinimas visų eko- 
nominių barjerų ir įvedimas 
lygybės pramonėje tarp tautų, 
sutinkančių ant taikos ir susi- 
draugavusių dėlei jos palai- 
kymo. 

4. Garantijos [užtikrini- 
mas J , kad tautų apsiginkla- 
vimas bus sumažintas iki že- 
rviausio laipsnio, reikalingo 
naminiam saugumui. 

5. — Bešališkas sutvarky- 
mas visu pretensijų kaslink 

kolio^iijų, paremtas ant prin- 
cipo, kad užinteresuotos tau- 
tos turi lygų svarumą su val- 
džios interesais. 

6. — Evakuacija ( apleidi- 
masj visos užimtos Rusijos 
teritorijos ir suteikimas pro- 
gos Rusijos politiškam išsivy- 
stymui. 

7. — Evakuacija Belgijos 
bf jokio mėginimo aprube- 
z.aoti jos neprigulmybę. 

8. — Visa irancuzų terito- 
rija turi buti evakuota (ap- 
leista per vokiečių kariumenę) 
ir atlyginimas už paėmimą 
Elzaso-Lotaringijos. 

y. — Sutvarkymas Italijos 
rubežių, .pasiremiant tautiš- 
kais dėsniais. 

10. — Laisviausia proga 
autonomiškam išsivystymui 

, Austro-Vengrijos tautų [ce- 
chų, slovakų, kroatų ir t.t.j. 

11. — Evakuacija Rumuni- 
jos, Serbia ir Montenegro, us 

padarymu kelio prie jūrių Ser- 
bijai ir tarptautinis užtikrini- 
mas ekonomiškos ir politiš- 
kos neprigulmybės bei žemių 
nepaliečiamybės Balkanų vai- 
stijoms. 

12. — Saugi neprigulmyibė 
Turkiškai daliai Ottomanų 
Imperijos, bet kitoms tautoms 
po turkų valdžia privalo būti 
užtikrinta gyvybė ir proga au- 

tonomiškam išsivystymui; 
Dardaneliai pastoviai atidary- 
ti visoms tautoms. 

13. — {steigimas neprigul- 
mingos Lenkijos viešpatijos, j 
kurią turi įeiti žemės apgy- 
ventos neužginčinamai lenkų 
žmonėmis, su liuosu keliu 
prie jūrių ir su užtikrinimu 
per tarptautinę sutartį Lenki- 
jos politiškos ir ekonomiškos 
neprigulmybės ir teritorialės 
(žemių) nepaliečiamybės. 

14. — Abelnos tautų lygos 
padarymas, pasireniant spe- 
cialėmis sutartimis bendrai 
gvarantuoti politiška neprigul- 
mybę ir teritorialę nepaliečia- 
mybę lygiai didelėms, kaip ir 
mažoms viešpatijoms. 

Pabaigoj Prezidentas pasa- 
kė taip: 

"Matomas principas eina 
per visą programą, kurį aš iš- 
dėsčiau. Tai yra principas 
teisybės visiems 'žmonėms ir 
tautoms ir jų teisei gyvuoti 
vieną su kita, ant lygių lais- 
vės ir saugumo išlygų, ar jos 
butų stiprios ar silpnos." 
Tuomet "Lietuva" prie šitų 

išlygų pridėjo sekantj patėmiji- 
mą: 

"Ant nelaimės, Lietuva ir 
lietuvių tauta, nors įtempusi 
akis, negali vienok patėmyti 
prakilnaus principo pritaikinto 
prie savo locnos šalies, kuri 
buvo ir yra šios karės kan- 
kine." 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 

Dienraščio Rei- 
kaluose. 

Į KADA DIENRAŠTIS IŠEIS? 
Ir Chicagoje, ir man esant 

Rytuose, nuolatai mane bombar- 
duota klausimais: "Kada dien- 
raštis pasirodys? Kodėl jis ne- 

išeina?" 

Apsireiškia didelis nekantravi- 
mas, nuo nekuriu n(et pabarimų 
gauname. Visa tai liudija apie 
tai, kaip žmonės yra išsiilgę ši- 
to dienraščio, kaip jie norėtų jį 
matyti kuogreičiausiai. 

Ir męs iš savo pusės norėtum 
jį išleisti kuogreičiausiai, vienok 
neišmintinga butų tai daryti, kol 
viskas nėra kaip reik prirengta, 
o tas prirengimas, kaip jau ne 

sykį minėjau, užima kitą syk 
daugiau laiko, negu pats norė- 
tum. 

Jeigu butume surinkę visą su- 
mą pinigų iki rugpjučio i d., 
kaip to norėjome, iki šiolei dien- 
raštis jau butų ėjęs. Susivėlinę 
tame, turime vėlintis ir su visu 
kuo kitu. 

Vienas išgavimas nuo valdžios 
permito, kuris užtikrina mums 
popieros gavimą, užėmė apie čie- 
lą mėnesį. Dabar jau jį turime, 
bet L.jI jo negavome, negalėjo- 
me ir kitu reikalų paskubinti. 

Dabar viskas, kas sulaiko nuo 

dienraščio leidimo—yra įstaty- 
mas naujo preso, kuriuo 
dienraštis bus spausdinamas ir 
padarymas reikalingų pertaisy- 
mų kaip laikraščio spaustuvėje, 
taip ir ofisuose. 

Naujai išrinktas direktoriatas 
:r valdyba stumia šiuos darbus 
kiek galima greičiau, bet kiek- 
vienas šiuos darbus pažįstantis 
žino, kad į kelias dienas to pa- 
daryti nėra galima. Ir todėl be 
lapkričio mėnesio pradžios dien- 
raščio pasirodymo negalima ti- 
kėtis. 

Taigi meldžiame dar truputį 
kantrybės. O kad tuo tarpu ne- 

būtų jums visiems, dienraščio 
draugams nuobodu laukti, tai 
štai jums naujas darias. 

Dienraščio prenumerata jau 
tapo direktorių nustatyta ir ji 
yra šiame numeryj paskelbta. 
Kol laukiate dienraščio pasiro- 
dymo. parinkite naujam dien- 
raščiui prenumeratos. Agentai, 
norintie / tuomi užsiimti, rašykite 
administracijai, reikalaudami tam 

tikrų kvitų dienraščio prenume- 
ratos užrašinėjimui. 

B. K. Balutis. 

Naujas Direktoriatas. 
Spalio ii d. atsibuvo Mildos 

svetainėje, Chieagoje. specialis 
šėrininkų susirinkimas, kuriame 
išrinkta nauja Dienraščio Ben- 
drovės Direktorių Taryba iš 15 
Direktorių. Išrinkta Direkto- 
riais sekantieji: 

J. J. Giraitis 
B. K. Balutis 
J. P. Pajauskas 
Dr. A. Zimontas 
S. Kvietkauskas 
J. J. Bačiunas 
Dr. K. Drangelis 
P. Šimaitis 
M. Stapulionis 
P. Pivarunas 
J. I. Bagdžiunas 
A. Olševskis 
J. Gaubas 
J. Grigaliūnas 

Tame pačiame susirinkime 
peržiūrėta ir kai-kur pataisyta 
Dienraščio Bendrovės įstatai, ku- 
rie savo laiku bus atspausdinti 
lietuvių kalboje ir išsiuntinėti 
visiems šėrininkams. 

Pereitą panedėlj buvo pirmas 
naujų Direktorių posėdis, kuria- 
me išrinkta valdyba sekančiai: 
Prezidentu—Juozas J. Bačiunas, 



Vice-Prezidentu—Dr. K. Oran- i 

gelis, Sekretorium — Jonas P. Į 
Pajauskas, Iždininku—M. Stapu- 
lionis. Vyriausiu manadžierium 
paskirta Juozas J. Bačiunas, o 

redaktorium—Bronius K. Balu- 
tis. 

Direktorių Taryba taipgi nu- 

skyrė tam tikras komisijas peir- 
tesniam atlikimui visų prirengia- 
mųjų dienraščio darbų: užpirki- 
mui popieros, preso, atnaujini- 
mui "leaso," padarymui pertai-, 
symų ir t.r. 

TAIKOS IŠLYGOS 
(Tąsa nuo i-mo puslapio) 

Vasario ii Z. Kalba. 
Prezidento \Vilsono prakalba, 

laikyta vasario ii d. 1918 m., 
tilpo "Lietuvos" numeryi 7-mc. 
Stai kn«- b'«VO tuomet pranešta: 

vVasnington, D. C —Vasa- 
rio 11 d.—Prezidentas \YiIso- 
nas šiądien laikė prakalbą 
Kongreso nariams. Tai buvo 
atsakymas ant Vokietijos kan- 
clcrio von Hertlingo ir Austri- 
jc premiero Czernino prakal- 
bų, nesenai laikytu Berline ir 
Viennoj. 

Prezidentas \Vilson smulkiai 
perkrėtė ir sulygino Vokieti- 
jos ir Austrijos vadovų minė- 
tas prakalbas ir išreiškė nuo- 

monę, kad Austrija daug aiš- 
kiau išdėstė savo tikslus ir 
kad su ja galima butu grei- 
čiais susitaikinti negu su Vo- 
kietija. Vokietijos kariškus 
tikslus Prezidentas vėl iškal- 
bingai ir aiškiai išdėstė ir juos 
pasmerkė, užmesdamas, kad 
jie nuvestų prie neišvengiamo 
įsivyravimo milltariškai-despo- 
tiškos prūsiškos kliasos, o Vo- 
kietijos paduotus taikinimosi 
plianus pasmerkė kaipo ne- 

aiškius ir slepiančius viršmi- 
nėtus Vokietijos kariškus tik 
sius. 

Prezidentas \Yilsonas šiuom 
sykiu neminėjo visų tų tautų, 
kurias jis minėjo pereitą syki. 
Taigi neminėjo ir Lietuvos. 
Vienok keliuose jo išsireiški- 
muose lietuviai gal surast sau 

<*aug susiraminimo. 
Sutraukdamas krūvon visus 

piincipus, kurie gali užtikrin- 
ti pasauliui pastovią taiką, 
Prezidentas "VVilsonas šiaip 
juos išdėstė: 

"Pirmas. — Kad kiekvie- 
na dalis galutino susitaikymo 
privalo būti paremta ant tikro 
teisingumo to ypatingo rei- 
kalo ir ant tokio to klausimo 
išrišimo, kuris greičiausiai pri- 
vestų prie taikos, kuri bus 
pastovi. 

"A n t r a s. — Kad tautos ir 
provincijos negali būti maino- 
mos [perdavinėjamos] nuo 

vienos viešpatijos Į kitą, tarsi 
jos butų paprasti daiktai, bet 

"Trečias. — Kad kiek- 
vienas teritorialis [t. y. že- 

mių] sutvarkymas, šios karės 
paliestas, privalo būti pada- 
rytas interesuose ir dėlei nau- 

dos už interesuotų [tos šalies] 
gyventojų, o ne kaipo dalis 
paprasto pertvarkymo ar nu- 
sileidimo besivaržančių vieš- 

patijy, ir 
"Ketvirtas. Kad vi- 

sos gerai apsireiškusios tauti- 
nės aspiracijos [reikalavimai- 
pageidavimai] privalo gauti 
didžiau^] jų u-lganedinimą ko- 
kį tik galin.a joms duoti be 

įskiepijimo naujų, arba palai- 
kymo ant visados senų nesu- 
tikimų ir antagonizmo ele- 
mentų, kurie galėtų su laiku 
sulaužyti Europos, o iš to ir 
pasaulio, ramybę. 

Šisai ketvirtas Prezidento 
IVilsono principas, jeigu tei- 
singai gyveniman įvestas, už- 

tikrintų ir lietuvių tautai lais- 
vę, nes, viena, lietuvių tauti- 
niai reikalai šiądien yra jau 
neabejotnai ir aiškiai apsireiš- 
kę—jie reikalauja pilnos Lie- 
tuvos neprigulmybės, — o ant- 

ra, niekas nepasėtų gausesnės 
sėklos sulaužymui Europos ra- 

mybės, kaip bile kokis sujun- 
gimas Lietuvos su Lenkija, 
ko lietuviai bijojo iš pirmes- 
nės Prezidento kalbos. 

Dar yra viena vieta Prezi- 
dento Wilsono dabartinėj kal- 
boj, kuri datig gali prisidėti 
prie Lietuvių nuraminimo. 
Prezidentas, vėl minėdamas 

apie Lenkija, ir atkartodamas 
savo pirmesnę sulyg jos nuo- 

monę, kad ji privalo buti ne- 

prigulminga ir susidedanti iš 
"neužginėinimai lenkiškų žmo- 

nių," šiuo syk pridėjo žen'kly- 
vą pasargą: "kurie guli susi- 
siekenciai su kitais/' kas reiš- 
kia, tik plotai, ištisai lenkaiš 
apgyventi, be pertraukos susi- 
siekianti vieni su kitais ir su 

Lenkija, gali įeiti j busiamąją 
Lenkiją. 

Tas privalo numalšinti len- 
kų sapnavimus ir jų idio- 
tiškas pretensijas prie Lietu- 
vos, kur vietomis yra sklype- 
liai sulenkėjusios ir rėksmin- 
gos bajorijos, per kurią Len- 
kai norėtų sau Lietuvą už- 
griebti. 

Prezidento YYilsjno šita 
prakalba dar sykį atkartoja, 
kad pasaulio ramybės apsau- 
gojimui ir demokratiško sut- 

varkymo įvedimui pasaulyje, 
šiai šaliai nepasilieka nieko 
kito, kai eiti, sykiu su savo 
talkininkais toliaits, kol šie pat 
svarbiausieji siekimai nebus 
atsiekti. 

Prezidentas labai teisinį 
nomai priešingas Vokietijos 
pasiulijimai, kad i š r i š .a s 

jvairių ginČinamų klausimu 
butų palikta Vokietijai ar jos 
talkininkėms ir toms šalims, 
*:urio3 yra betarpiai ti'jmi už- 
interesuotas. 

Prežidenets labai teisingai 
užreiškia, kad tinkamas sut- 
varkymas visų t^'-ių klausimų 
rupi visoms kariaujančioms 
tautoms, nes tiktai teisingas 
jų išrišimas gali užtikrinti pa- 
saulio taikos pastovumą. 

Kugsėjo 27 d. kalba. 

Rugsėjo 27 d. Prezidentas Wil- 
son pasakė i'gą prakalbą New 
Yorke. Jos aprašymas tilpo "Lie- 
tuvos numeryj 40-me. Saityto- 
jų parankumui* atkartojame tik 
tą jos dalį, kur buvo kalbama 
apie taikos išligas: 

"Idant busiančiame srtvar- 

kyme galima butų atsiekti pas- 
tovios taikos, — sako prezi- 
dentas, — reikės, kad ku- 
rie atsisės prie taikos [Konfe- 
rencijos] stalo, ateitų prisiren- 
gę ir su noru užmokėti kainą 
— vienatinę kainą, — kuri ją 
[jtą pastovią taiką] galėtų 
ig"yti-*** ^ 

"Ta kaina — yra bešališka 
teisybė,*** nežiūrint to, keno 
interesai tuomi butų užgauti; 
ir ne vien tik bešališka teisybė, 
bet taipgi užganėdinimas įvai- 
rių tautų, kurių likimas yra 
sprendžiamas." 

Ir maža to, bet reikia taipgi 
dar surasti tokis būdas, kuris 
užtikrintų, kad tos bešališkos 
teisybės paskyrimas bus są- 
žiniškai pildomas ir užtikrin- 
tas, kad jo niekas negalėtų 
laužyti. Plikais prižadais ne- 

galima pasiganėdinti. Tuo už-j 
tikrinimu gali buti tiktai 1 y-! 
g a (susijungimas) tautų; su- 

rištų tam tikra sutartimi; šita 
lyga užtikrintu kiekvienai 
tautai tą, kas teisingai prik- 
lauso ir jokia atskira tauta 

negalėtų tuomet sulyg savo 

nuožiuros užpuldinėti, ar 

skriausti kitos tautos. Tas 
prašalintų visas kares ateity- 
JC'" 

Taip prezidentas Wilson aiš- 
kino apie taikos išlygas, saky- 
damas, kad tik ant tokių pa- 
matų ^ilima pradėti kalbėti 
apie taiką. Kol tokio užtikri- 
nimo nėra, apie karės pertrau- 
kimą negalima ir kalbėti, nes 
tos išlygos privalo buti užtik- 
rintos dabar, o ne po taikos. 

"Yra reikalinga — sako pre- 
zidentas, — taiką gvarantuo- 
ti (užtikrinti)); o taikos nega- 
lima užtikrinti tik vėliaus ap- 
sifciislij.us. Priežastis tam, 
-jeigu kalbėti vėl aiškiais žo- 
žiais, — kodėl reik taiką gva- 

i ntuoti, yra tame, kad prie 
taikos [derybų] bus tokių, ku- 

rių prižadai pasirodė nepatiKė- 
tini ir privalo but surasti bu- 
dai.*** kurie prašalintų tą abe- 

jojimo šaltinį. Butų neišmin- 
tingas dalykas palikti tą už- 

tikrinimą vėlesniam savano- 

riam žygiui valdžių, kurios, 
kaip męs matėm, sunaikino 
Rusiją ir apgavo Rumunją. 

"Bet šitos abelnos išlygos 
neparodo dar viso reikalo, i 
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MIRĖ ANTANAS DULBIS. 

Skaudžiai užgaus "Lietuvos" skaitytojus liūdna žinia apie 
netikėtą įnirtį artisto piešėjo Antano Dulbio. 

Velionis Oulbis gyveno New Yorko prįemiestyj Flushing ir 
mirė pereitos sąvaitės seredoj nuo Ispaniškos Influenzos, išsir- 
gęs vos porą dienų. 

Jaunas tai buvo vaikinas, šioj šalyj augęs, bet Lietuvą di- 
džiai mylėjęs ir lietuvių taiutai tik-ką pradėjęs nuoširdžiai dar- 

1 
buntis. Vieną iš paskiausių jo paveikolų dedame čia pat ant šio I 
puslapio. Jis pajuokia musų brolių barimąsi už poterius NevvYor-; 
ko visuotinam seime ir nukreipia lietuvių mintį, idant jie pagal-j 
votų, ką svetimtaučiai apie tokias lietuviškas komedijas manys. į 
Lai vienas iš šitų paskutinių jo paveikslų bus jo kapo paminklu i 

musų lietuvių širdyse.. Tai bus didžiausia paguoda jauno artisto { 
sielai, kuri taip netikėtai ir taip nelaiku mus apleido. 

Yra reikalingi nekurie deta- 
liai, idant padaryti tas išlygas 
tokiomis, idant jos skambėtų 
mažiaus negu mokytas trak- 
tatas (išvadžiojimas), o dau- 
giaus kai praktiškas progra- 
mas. Štai keletas tų detalių :*** 

"Pirma s, — bešališka tei- 
sybė privalo buti be skirtumo 
tarp tų, kuriems męs norime 
buti teisingais ir tų, kuriems 

męs nenorime buti teisingais. 
Tai privalo buti teisybė, kuri 
netuir favoritų ir nepripažįsta 
jokių kitų saikų, kaip tik ly- 
gios teisės įvairių palytėtų tau- 

tų. 

"Antras, — joki specia- 
liški ar atskiri interesai bile 
kurios atskiros tautos, ar bile 
tautų grupės negali buti padė- 
ti pamatan,*** jeigu tas nėra 

sutikmėje su bendrais intere- 
sais visų. 

"Trečias, — negali buti 
lygy. arba susivienijimų, ar 

speciališkų sutarčių ir paslap- 
tų susitarimų su abelna ir ben- 
dra tautų lygos šeimyna. 

Ketvirtas, — ir ypatin- 
gai, negali buti speciališkų, 
saumylingų ekonomiškų kom- 
binacijų lygos viduryj ir ne- 

gali buti vartojimas jokis eko- 
nominis boikotas ar išskyrimo 
išlygos, išskyrus tik, kad ga- 
lybė, kaipo ekonominė baus- 
mė, išskirti iš pasaulio turga- 
viečių, gali buti ^.įteikta tautų 
lygai, kaipo disciplinos ir kon- 
trolės įrankis. 

"Penktas, — visi tarptau- 
tiniai sutarimai ir sutartįs l>ile; 

kokios rųšies privalo buti vi- 
sam savo pilnume paskelbtas 
visam pasauliui.'' 

NUO VERDUNO IKI JŪRIŲ 
TALKININKAI VISUR VER- 

ČIA HUNUS ATGAL. 

Perecitoj sąvatėj j talkininku 
rankas pakliuvo daugelis stipriau- 
siu pozicijų, tarp kurių tvirtovė 
Laon užima bene svarbiausiu vie- 
ta. Sykiu su Laon tvirtove fran- 
cuzų rankosna pakliuvo visa apie- 
linkė St. Gobain aukštumų, kurios 
buvo pačia svarbiausia ašim visoj 
i-iindenburgo linijoj. 

Su Laono tvirtovės puolimu1 
sugriuvo visa atsiginimo linija, 
kurią vokiečių gcneralis štabas su 

tokiu rūpestingumu taisė nuo pat 
1914 metų. j > 

Talkininkai 11c sykį mėgino ji 
paimti. Tuo tikslu 1915, 1916 ir 
1917 metais franeuzai buvo pradė- 
ję ofensyvus, kurie jiems brangiai 
atsiėjo ir kurie vienok jiems ne- 

pasisekė tiek, kad Laon'o tvirto- 
vę butų galėję paimti. 

Nėra abejonės, kati Laono puo-v 
limas dabar yra ženklu, jog vo-\ 
kiečiai bus išvyti iš visų užimtų i 
Francuzijos kraštų. 

Jeigu tik vienas Laon butų pa-! 
imtas, tai ir to jau užtektų, idant 

padaryti pereitą sąvaitę viena iš 

svarbiausių savaičių talkininkų j 
ikariškose operacijose. Bet apart ^ 

Laono, talkinimai preitą savaitę p 
turėjo čielą eilę pirmos kli'asosį 
pergalių kuone ant viso fronto, 
piadedant- nuo Verduno ir net 
iki jūrių. 

Visur vokiečių armijos po tal- 
kininku spaudiniu traukiasi atgal. 
Didžiausias pirmineigas padarė 
belgai ant save fronto Belgijoj ir 
anglai ant fronto j rytus nuo Cam- 
brai. 

Belgai, po vadovyste savo nar- 

saus karaliaus Alberto, perlaužė 
vokiečių frontą ant linijos tarp 
Dixmunde ir Lille, užimdami 

svarbų miestą Roulers ir įvarydami 
gilų ky4į linkui miesto Ghent, Bei-: 
gijoj. Prie to belgai, kuriuos šioj' 
q)eracijcj rėmė franeuzai ir an- 

glai, užgriebė apie i2,ooo belaia- 
vėn ir paėmė didelę daugybę ka- 

nuolių ir kariškos medžiagos. 
Vėliausios žinios praneša, kad | vokiečiai skubiai pradėjo krausty-, 

tis iš Ostend, kur jie buvo įsitaisę 
sau submarinų Stoti. 

Toliaus į pietus, kaip minėta, 
ingiai varo gilų kyli į rytus nuo 

kambrai. Tokiu budu svarbiausis 
ingi i ak a sykių ir geležinkelių cen- 

:ras, miestas Lille, pasilieka "ki- 

seniuje" tarp tų kylių ir jo li- 
citnas jau yra aiškus. Vokiečiai 
irba turės sulaikyti gilesnį tų ky-; 
ių varymą, arba kuogreičiausia 
leštis lauk iš Lille. 

Amerikos kariumenė daugiau- 
iai veikia į šiarius ir šiaur-vaka- Į! 
ius nuo Verduno, upės Meuse pa- 
:rantėmis. Pusėtiną pirmyneigą 
i yra padarius laike pereitos są- 
aitės. 

Balkanuose talkininkų kariume- 
^ iė greitai valo Serbiją nuo austo- 

okiškų kariumenių, kurios sku- 
( 

iai traukiasi atgal. Bulgarams iš- 

\ 

stojus iš karės, a'ustro-vokiečiams 
nepasiliko nieke daugiaus, kaip 
tik greičiausiu laiku pasiekti čie- 
lybėje Dunojaus upės. Serbai jau 
nuvalė kuone pusę Serbijos, už- 
imdami paskutinėmis dienomis 
svarbu miestą Niš. 

Tuo taq)U italai su anglais vei- 
kia nuo Adriatiko pusės, Albani- 
joj. Aną dien jie užėmė svanbiau- 
sj Albanijos uostą Durrazo, kur 
buvo centras austrų kariškų sanv 

krovų. i 

Iš Rusijos jau kelinta diena nė- 
ra beveik jokių žinių, iš ko gali- 
ma spręsti, jog už kurtinos gal 
but darosi kasnors labai svarbaus. 

is tSerlino ateina nepatvirtinta 
žinia, bnk tarp Lenino ir Trockio 
kilo didelė kova. Leninas kaltina 

Trockį, buk pastarasis remia 
kontr-revoliuciją. 

Nors kariškos žinios pereitą sa- 

vaitę yra labai svarbios — svar- 

besnės negu bile kada buvo, vienok 
jas nustumia užpakalin kalbos 
apie taiką, kurias pradėjo Vokiti- 
ja. Gal but neapsiriksim pasaky- 
dami, kad karišką talkininkų ofen- 
syvą Vokietija sutiko galingiau- 
siu tarkos kontr-ofensyvu. Bet 
įpie šitą klausimą skaitytojai ras 

dtų straipsnių šiame numenyj ir 
įpie tai čia išvadžiojimų nedary- 
sim. Čia reik tik pažymėti, kad 
jreitos karės pabaigos galima tike- 
is tik tuomet, jeigu Vokietija 
)ilnai pasiduotų ir Kaizerišką' 
lutokratizmą iš savo šalies nušluo- 
ų. Bet apie tai tuo tarpu dar per-(« 
nksti kalbėti, nors viduriniai bruz-.1 

dėjimai Vokietijoj, apsi riaukian- 
tieji tankiau mainyme jos minis- 
terių ir kalbose apie kaizerio par- 
šalinimą duoda progą manyti, kad 
kilimas revoliucijos Vokietijoj 
nėra dalykas negalimas. 

NUSKENDO TRANSPORTAS 
—DAUG KAREIVIŲ ŽUVO. 

Londonas, spalio 12 d. Trans- 
portas O t r a n t o, vežusis Ame- 
rikos kareivius Europon, miglo- 
je, netoli nuo Airijos krantų su- 
sikulė su garlaiviu Kashmir. 
Prie to žuvo daugiaus negu 360 
Amerikos kareiviu. 

Abudu laivai vežė Amerikos 
kariumenę. Oras buvo labai blo- 
gas ir po susidaužymo, vilnjs 
perskyrė abudu laivu taip, kad 
jiedu pasimetė. Pašaukti be- 
vieliniu telegrafu skraiduoliai su 

dideliu vargu nuėmė nuo skęs- 
tančio laivo 27 aficierus, 239 vy- 
rus laivo įgulos, 300 Amerikos 
kareivių ir 30 franeuziškų jūrei- 
vių. 

Transportas O t r a nt o tapo 
vėliaus išmestas Airijos pakraš- 
tin—visai sudaužytas. K a s h- 
m i r laimingai pasiekė uosto 

Škotijoj. 

KO ROOSEVELTAS REIKA- 
LAUJA. 

Oyster Bay, N. Y. Spalio 12 

—Pulkininkas Teodoras Roosevel- 
t*as, kalbėdamas laike Libc-rtv Pas- 
kolos mitingo šiame mieste šį va- 

karą, užreiškė, kad taikos išligos 
privalo buti nagrinėjamos "tik su 

mūsų talkininkais," t. y. kad Vo- 
kietija neprivalo tame turėti jo- 
kio sprendžiamo balso. 

Jis savo prakalboj užsiminė ir 
'apie Lietuvą, kalbėdamas sekan- 
čiai : 

"Męs privalome išgauti pilną 
teisingumą visiems musų talkinin- 
kams. Męs neprivalome užsiganė- 
dinti vien paprasta autonomija 
pavergtoms Austro-Vengrijos ir 

Turkijos tautoms. Čecho-slovakai 
privalo gauti pilną neprigulmybę, 
o taipgi ir lenkai, — be jokio vo- 

kiškos viršenybės ženklo. 
"Prancūzija privalo gauti atgal 

Elzasą ir Lotaringiją, Belgija 
privalo but atstatyta ir privalo 
gauti gausų atliginimą, Luxenbur- 
gas gal turėtų įeiti į jos rybas. 

"Rusija privalo buti išliuosuota, 
Ukrajiną, Lietuvą, Baltiško? 
provincijos ir Finliandija privalo 
buti absoliutiškai nuvalytos nuo 

vokiškos įtekmės. Anglija ir Japo- 
nij'a privalo pasilaikyti provincijas, 
kurias jos užkariavo. Šiaurinis 
Šlesvigas privalo but sugrąžintas 
Danijai." 

IS AMERIKOS. 
ŠIMTAI ŽUVO MIŠKŲ GAIS- 

RUOSE. 
Duluth, Minn.— Šiaur-rytinėj 

dalyj Minnesotos valstijos prasi- 
dėjo dideli girių gaisrai. Smarkus 
vėjas neužilgo taip jos padidino, 
kad dideli plotai minėtos valstijos 
pavirto j jūres liepsnų. Mieste- 
liai. kaimai ir atskiros f'armos, 
esančios tarp miškų tapo nušluo- 
tos nuo žemės paviršio. Žuvo daug 
žmonių. 

Kiek žmonių žuvo, tikrai tuo 

tarpu dar negalima pasakyti, bet 
turto nuostoliai sieks milijonų do- 
liarių. 

Sulyg pranešimų, miesteliuose 
Clocjuet ir Harney niažiausiUi šim- 
tas žmonių žuvo. Arti 10,000 pa- 
bėgėlių, palikę viską, tik su dra- 

panomis ant nugaros traukia lin- 
kui miestų Duluth ir Superior. 

Sudegė šie miesteliai: Cloquet. 
ftrookston, Carlton, Corona Adolph 
Thompson. Arbold, Mcose La- 
ce, \Vright, Bar..um, Munger ir 

lalis Proctor. 
Pasažieriai, atvykusie Canadian 

Northern geležinkeliu j Duluth iš 

Virginia miestelio, pasakoja apie 
stebuklingą išsigelbėjimą nuo mir- 
ties. Jų traukinys perėjo per liep- 
snas, siaučiančias iš abiejų kelio 
pusių. Jie pervažiavo tokiu budu 
apie 10 mylių. 

Kuomet traukinys apleido mies- 
telį Harnev, tik du namu dar te- 

bestovėjo tuo laiku. Trjs šeimynos 
iš to miestelio tapo paimtos ant 

traukinio ir šitie žmonės pasakojo, 



kati apie 50 žmonių iš to miestelio 

išsigelbėjo kiti gi, 'kaip jie mano 

žuvo liepsnose. 

MILŽINIŠKI GIRIŲ 
GAISRAI. 

Duluth, Minn. Spalio 13 d.— 
Penki milžiniški giriu gaisrai pra- 
sidėjusio Minnesota valstijos šiau- 

rinėj daly j, persimetė ir į šiaurinę 
VVisconsino valstijos dalį. 

Skaitlius žuvusių liepsnose 
miestų ir žmonių pasibaisėtinai 
auga. 

Apsfkaitoma, kad iki šiol jau 
žuvo tarp 800 ir 900 žmonių, o 

skaitlius netekusių pastogės jau 
siekia mažiausiai 12,000 žmonių. 

Dulutho graboriškosc įstaigose 
jau yra 169 lavonai, o apie Mosc 
Lake yra 125 lavonų. Apielinkėse, 
kaip praneša pabėgėliai, turi buti 
dar trįs ar keturi šimtai žmonių. 

Pakeliais rasta daugybė lavonų 
— daugiausiai moterų ir motinų 
su vaikais rankose. 

Su kiekviena valanda ateina vis 

baisesnių žinių apie milžinišką 
nelaimu, kuri patiko tų valstijų 
šiaurines dalis. 

Gaisrai vien tik apie Duluth 
miestą padarė daugiaus negu už 

milijoną doliarių nuostolio. Iš viso 
nuostoliai gaisru apimtuose kraš- 
tuose siekį daugelio milijonų do- 
liarių. 

Pasakoja Apie Tragišką 
Regyklą. 

Northern P, a c i £ i c gele- 
žinkelio traukinys iš 20 vagonų 
atvežė Duluthan 1,500 pabėgėlių 
iš Cloquet ir Carlton miestelių. Jie 
patvirtino, kad daugelis žmonių 
žuvo tuose miesteliuose. 

Albert Michaud, specialis polic- 
monas iš Cloquet, papasakojo grau- 
dingą istoriją apie to miestelio 
sudegimą ir kaip .čmonės, it pašėlę, 
mėgino iš jo išsigelbėti. 

"Apie šeštą valandą vakare— 

pasakojo Michaud — girių sargas 
davė pasargą, kad jeigu vėjas ne- 

nustos, tai et rukus gyventojai 
turės bėgti. Didelis tirštų durnų 
debesys kabojo ties miesteliu. Sep- 
tintą valandą vakare pašaukta spe 
ciališki traukiniui ir žmonės pradė- 
jo rinktis prie stoties ir lipti j 
traukinius. 

"Regykla buvo neaprašoma. Stai- 

ga papūtė stiprus vėjas ir visas 
miestelis užsiliepsnojo. Specialis 
traukinis ^pradėjo traukti iš stoties 

liepsnų vejamas. Buvo tikra lenkty- 
nė tarp traukinių ir mirties. 

"Moterjs verkė ir laikė prispau- 
dę savo v'aikus; kitos vaitojo, ne- 

surasi lamos savųjų traukiniuose. 

Liepsnos laižė vagonų šonus. Va- 

gonų langai pasidarė raudoni nuo 

karščio ir susprogo. Ant endžino 
inžinieriai ir tiremonUi dirbo pa- 
simainydami prie sunkiausių iš- 
lygų ir duodami endžino katilams 

garof kiek tik jie išlaikyti galČjo. 
"Kiti traukiniai ant greitųjų 

sudaryta iš pltatforminių vagonų. 
Xe visiems jiems pasisekė laimin- 
gai iš liepsnų ištrukti. Nekurie 
traukiniai ir dabar stovi Cloąuet 
miestelyj su lavonais ant vagonų. 

Cloquet turėjo apie 7.500 gy- 

ventojų. Vietiniai girių sargai, 
miestelio urėdninkai, policmonai 
ir nckurie gyventojai atvirii kal- 

ba, kad vokiečių agentai turėjo 
prie tų baif gaisrų pagimdy- 
mo prisidėti. 

Visi susinėsimai telegrafu su tais 
miesteliais yra pertraukti. Žinios 
ateina per kurjerus, kurie pasakoja, 
kad tik tarp Cloquet ir Duluth 
yra apie 100 lavonų pakeliais. Jie 
taipgi pranešė, kad pakeliui rado 
keletą sudegusių automobilių pilnų 
lavonų. 

Tikro skaitliaus žmonių visoj 
apielenkėj žuviusių negalima bus 
sužinoti gal but be kelių są vaičių. 

VYRAS NOGĖJO PRIE 
WILSONO PRISIARTINTI— 

SUAREŠTAVO. 

New York, N. Y. Pereitą su- 

batą, spalio 12 d., atsibuvo New 
Yorke milžiniška paroda, kokią 
retai ir New Yorkas mato. Ji 
buvo iš priežasties "Laisvės Die- 
nos,"—taip paskelbė Prezidentas 
Wilsonas. Spalio 12 d. Kolum- 
bas atrado Ameriką, o dabar ji 
turėjo dar ir kitą reikšmę: 4-toji 
laisvės Paskola renkama, idant 
Amerika galėtų užtikrinti laisvu 

ne tik sau, bet ir visim pasau- 
liui. 

Mažiausiai milijonas žmonių 
žiūrėjosi j parodą, kuri ėjo pla- 
čiausia ir gražiausia Nevv Yorko 
gatve—Filth Avenue. l'ats Pre- 
zidentas YVilson tyčiai atvažia- 
vo iš VVashingtono ir priešakyj 
25,000 kareivių iš visų dalių pa- 
saulio vedė tą parodą. 

Publika sutiko maršuojantj 
Prezidentą su didžiausiu entu- 

ziazmu. Sakoma, kad vargiai 
kuris nors kitas prezidentas bu- 
vo sutiktas žmonių su tokiu 
triukšmu, kaip kad Prezidentas 
\Vilsonas šioje parodoje. Skry- 
bėlės lėkė oran, žmonės užkimo 
nuo šauksmo. 

Prie 51-mos gatvės tūlas vy- 
ras persilaužė per linijas ir bėgo 
prie Prezidento, idant pakratyti 
jį už rankos. Detektyvai jį su- 

areštavo pirm negu jis galėjo 
pribėgti ir paėmė policijos sto- 
tin, idant ištirti, kas jis per vie- 
nas. Policija dabojo, kad koks 
maniakas nepadarytų ko nors 

Prezidentui. Prezidentas, nors 

tą žmogų matė, bet pasiliko ra- 

mus. 

Pačiam parodos priešakyj, tuo- 

jaus už Prezidento, ėjo pulkas 
kareiviu iš 22-ju tautu, kariau- 

y 
* 

jančių dabar prieš Vokietiją. 
i 

DIDELĖ DOVANA 
LIGONBUČIUI. 

Duąuoin, 111. Mrs. Lillie A. 
Brovvning, mirusi našlė turtin- 
go anglių kasyklų savininko, sa- 
vo testamente paliko $200,000 
įrengimui ligonbučio Duquoin 
miestelyj. Šita suma išneša di- 

desnę dalį jos -palikto turto. 

NEGRŲ RIAUŠĖs BROOKLY-! 
NE. 

New York, N. Y. — Čia pasi- 
taikė muštynės tarp negro ir balto 
žmogaus. Iš to kilo didelės riaušės 
laike kur'ų du negru gavo mirti- 
nas žaizdas, 18 ^policmonų tapo 
sužeista, o daugelis civiliškų žmo- 
nių tapo lengviau užgauta. Užgau- 
ta taipgi keletas kareivių ir jūrei- 
vių, kurie buvo įsimaišą į kilusias 
riausias. 

PIGI SKALBYKLA. 
Rockford, 111. Kareivių sto- 

vykloj Camp Grant pranešta, 
kad tenai baigiama rengti mil- 
žiniška skalbykla kareivių skal- 
binių. Kiekvienas kareivis tu- 
rės pilną apskalbimą tik už vie- 
ną doliarį ant mėnesio. 

Skalbs moterįs ir merginos ir 
į skalbėjas pirmenybė bus duo- 
(iama pačioms ir giminaitėms 
kareivių, esančių stovykloje. 
Joms bus mokama geros algos 
i; jos gal.s tokiu budu buti ar- 

('iaus savo giminių kareivių. 
Skalbykla pradės darbą apie pa- 
baigą šio mėnesio. 

LIETŠVARKIŲ NEGAUSITE. 
New York, N. Y. — Kariško- 

ji vyriausybė pranešė visiems iš- 

dirbėjams gurrinių. švarkų nuo 

lietaus, idant jos nepardavinėtų 
civiliems žmonėms liėtšvYirkių pa- 
tol, pakol valdžios kariškieji at- 

stovai neatvyks ir nepadarys su- 

rašų. Valdžia reikalauja ir už- 

pirkinėja krautuvėse ir pas išdirbė- 
jus visus lietšvarkius, tinkamus 
kareivi'ams. 

Kol kareiviai nebus jais aprū- 
pinti, civiliški žmonės hrės apseiti 
bz jų. 

IS VISIl#, 
jį Osservatore Romano, 

oficiali* Vatikano organas, rašo, 
kad prezidento VVilsono nota Vo- 
kietijai su užklausimais padarė 
didelį įspūdį ant Vatikano. Popie- 
žius, sako šis laikraštis, geidžia 
karės užbaigimo, ir t -liaus sako, 
kad yra naturališku dalyku, kad 
talkininkai reikalautų gvarantijų, 
jeigu mūšiai butų pertraukti. 

Sulyg šito laikraščio nuomonės, 
Vokietijos kancler'o prakalba pa- 
rodo, ikad jis skaito save atsako-' 
mu prieš Vokietijos tautą — o 

nevien tik prieš kaizerį, kaip tas 

buvo iki šiolei. 

Į j Nekurie Vokietijos laikraščiai 

patalpino užsipuolimus ant kaize- 
10, kas buvo pirmiaus negirdėtu 

i. Viršutinis paveikslas parodo viską, kas likosi iš dailios katedros mieste Albert, kuo- 
met vokiečiai ji apleido. 2. Apatinis paveikslas parodo katedrą imeste Metz (Vokietijoj); Amerikonai, bombarduodami šitą tvirtovę, stengiasi katedros nekliudyti. 3. Parodo cechų 
gen. Janiu, kuris išvažiavo iš Amerikos Siberijon, apimti tenai vadovystę cechu armijos. 

dalyku ir būdavo baudžiama kai- 
po prasižengimas už įžeidimą 
majestoto. 

Bavarijos žymus laikraštis Mu- 
tiicli Po s t porą dievų atgal pa- 
talpino, pavyzdžiui tokį išsireiški- 
mą : 

''šisai žmogus [supi risk, \Yil- 
iielmas 11] valdytų Vokietiją, bot 
nepažįsta Vokietijos. Kaip rodosi 
jis pasidarė aklas ir kurčias" [su- 
prask : į žmonių reikalavimus] 

Kitas Berlino laikraštis Re- 
v i e w d i e H i 1 d e, redaguojamas 
Fredericho Naumano, tris savai- 
tes atgal patalpino straipsnį, kuria 
me atvirai užsipuolama ant kaize- 
rio. 

Tarp kit-ko jis aršo sekančiai: 
"Kuomet mūsų pratėviai reika- 

lavo imperatoriaus, tai jie turėjo 
mintyje vyrą, kuris butų vėliava 
nešėju laike debesiuotų padangių. 
Štai kodėl Bdsmarkis taip daug 
prerogatyvų suvertė tam urėdui. 

Prirodyjįię^valanda dabar atėjo" 
— kas reiškia, paprasta kalba ta- 
riant: mūsų protėviai, tverdami 
kaizerio urėdą, manė apie žmogų, 
kuris gailėtų buti geru vadu laike 
sunkių laikų ir Bismarkis todėl 
davė tiek galybės šiam urėdui." 
Dabar laikas parodyti, ar dabar- 
tinis kaizeris yra tokiu vadu. ( 
Jeigu ne, tai kam tas kaizeriš- 
kas urėdas reikalingas? 

Tokia yra mintis viršminėtoĮ 
pasakymo. 

įĮ Iš Šveicarijon pranešama, kad 
baronas Hussarek, Austrijos pre- 
mieras rezignavo, Austrijos cieso- 
rius, anot laikraščio Yr o s i s c h e 

Z e i t u g pranešimo, jo vieton pa- 
skyrė prof. Heinrich Laniniasch, 
kuris buk esąs pacifistas ir priešas 
Austrijos jungimosi su Vokietija. 

[j Amerika, pulkai Frtmcuzijoj 
randasi keliose fronto dalyse. Tas 
verčia vokiečių ne tik kareivius, bet 
ir aficierus manyti, kad ameriko- 

nų privalo buti Prancūzijoj nesvie- 
tiška galybė. 

Vienoj vietoj tapo paimtas be- 
laisvėn vokiečių aficieras. Jis pa- 
pasakojo taip: 

"Męs priklausome prie šturmo 
pulkų. Laike paskutinio mėnesio 
męs buvome atakuose tris sykius 
ir atskyrose fronto dalyse — ir 
kiekvieną sykj vis susitikdavom 
su amerikonais. Aš turiu laiškų 
nuo savo draugų išilgai frontą. 
Jie visi taip pat visur gaudavo ar 

gauna smugius nuo amerikonų, 
kurie yra visur." 

Šisai vokiečių aficieras todėl 
ir išvedė, kad amerikonų turbut 
yra Francuzijoj apie 4,000,000 
kareivių. Tas labai pakenkė upui 
vokiškų kareivių, kuriuos valdžia 
vis užtikrinėjo, jog su amerikonais 
,iėr ko nei skaitytis. 

^ !| Žinios, ateinančios iš Stock- 
holmo, Švedijoj, praneša, kad Pet- 
rograde išmirė daugiaus negu pu- 

,šė vaikų. 
Šią žiemą bijomasi, kad visi vai- 

kai gali išmirti. 
Tarp suaugusių mirtingumas 

taipgi siekia tūkstančių. Ypatin- 
gai miršta senesni ir silpnesni 
žmonės. Bolševikų valdžios valgyk- 
lose maisto negalima gauti. 

Il \Yaltcr Hines Page, buvusis 
Amerikos ambasadorius Didžiojoj 
Britanijoj, atvyko šiomis dienomis 
j New Yorką. 

M r. Page serga širdies liga ir 
apgulė ligonbutin. Jis dėlei savo 

nesveikatos, nesenai tapo paliuo- 
suotas nuo ambasadorystės Ang- 
lijoj. 

j| Serbų kariurnenė prisiartino 
prie miesto Nisli, Serbijoj, ir pra- 
dėjo jhirmuoti to miesto tvirtovs. 
Franko-seibiška kariurnenė pradė- 
jo apsupiniti miestu iš šonų. Kol- 
kas jame dar laikai austrai su 

vokiečiais. 

įj žinios iš Pskovo, Rusijoj, pra- 
neša, kad vokiškieji kareiviai, ku- 
rie tapo atsiųsti čia atsilsėti nuo 

Vakarų fronto, sukilo ir iškėlė 
raudonų vėliavą. 

Jie tapo nuginkluoti ir suareš- 
tuoti. 

įį Ispanija, kaip pranešama, nu- 

tarė užgriebti vokiškus laivus, 
esančius jos uostuose nuo pat 
karės pradžios. Šitą žingsnį Ispa- 
nijos valdžia daro, idant atsilygin- 
ti sau nuostolius už savo žuvusius 
nuo submarinų laivus. 

|| Laikraštis Frankfurter 
Z e i t u n g praneša, kad kaizeris 
mano atsisakyti nuo savo teisės, 
sulyg kurios jis pats galėjo ap- 
šaukti karę. 

Galim'a manyti, kad jis nereika- 
lauja su tuo skubintis, — nes kiti 
tai už jį padarys. 

Finliandijos valdžia paprašė 
Vokieti ją, idant ji ištrauktų savo 

, kari u menę iš Finliandijos. 
Republikoniški ir socialistiški 

Finliandijos laikraščiai pradėjo 
agitaciją, kurios tikslu yra suar- 

tinti Finliandiją su Talkininkais. 

|| Pereitą pėtnyčią buvo stiprus 
,žemės drebėjimas ant salos Porto 
Rico. Kiek iki šiolei žinoma, apie 

[150 žmonių žuvo mio žemės drebė- 

jime-. Beveik kiekvienam mieste 

vant šios salos padaryta nuostalių. 
Ant rytojaus vėl jausta žemės 

drebėjimą ir salos gyventojai yra 
išsigandę, kad neatsikartotų 186c; 
metų nelaimė, kuomet žemės dre- 

bėjimai tęsėsi keletą savaičių. 
Didžiausi nuostaliai nuo žemės 

drebėjimo buvo miestuose Mayag- 
unez ir Aguadila, kurie yra vakari- 
nfam salos pakraštyje. Mayague; 
mieste didesnė dalis namų išgriuvo 
Daugiausiai žmonių žuvo vieno; 
cigarų dirbtuvėj, 'kur dirbo kele- 
tas šimtų žmonių. 

Mieste Aguadilla daugiausia 
žmonių žuvo nuo jūrių sukilimo 
kuris po žemės sudrebėjimo už 

liejo dalį miesto. 

|| Anglų generolas Makedoni' 

joj, Balkanuose, po kurio vado 
vyste grekų kariumenė šturmą 

vo bulgarų pozicijas prie Doi- 
ran, išleido sekantį pagyrimą 
grekų kariumenei savo dienos 
prisakyme: 

"Prie šitos pirmos progos, 
i kuomet grekų kareiviai pirmu 
sykiu mušėsi šale britiškos ka- 
riumenės, aš noriu išreikšti sa- 

vo pasigėrėjimą. Su nepalygi- 
namu narsumu jus užėmėte vie- 
tas, kurias priešas smarkiai gy- 
nė ir buvo nuodugniai fortifika- 
vęs. Pasekmes jus patjs žino- 
te. Jų s sutruškinote bulgarus. 

"Aš dėkavoju jums už jusų 
apreikštą narsumą, kuris yra di- 
desnis už visus pagyrimus. Aš 
didžiuojuosi tv mi, kad turėjau 
^jus po savo komanda." i 

LIETUVIAI AMEliiKOJ. 
Iš WEST FRANKFORT, ILL. 

Sužeidė kasykloj. Per 20 me- 

tų dirt o anglių kasyklose J. T .i- 
sevičlua ir niekados jam nieko 
neatsitikdavo. Kaip ir daugelis 
senų mainierių, Jusevičius kitą 
syk sakydavo, kad po žeme dirb- 
ti yra saugiau negu ant viršaus. 
Ir 20 metų jo patyrimo liudijo 
už tokios nuomonės teisingumą. 

Bet štai ir jam pasitaikė ne- 

laimė. Apie pereito mėnesio pa-1 
baigą jis tapo sunkiai sužeistas 
kasykloje No. 18, Peabody Coal 
Co. Sudaužė jam galvą ir du 
šonkauliu nulaužė. Ligonbutyj 
išbuvo arti trijų savaičių, bet da- 
bar jau beveik visai pasveikęs. 

P-as Jusevičius yra senas 

"Lietuvos" skaitytojas ir "Lie- 
tuvos" dienraščio dalininkas. 

B. K. B. 

IŠ WATERBURY, CONN. 
Iš Laisvės Paskolos bruzdėji- 

mo. Cia susitvėrusis Lietuvių 
Komitetas užrašięėjimui Liberty 
bondsų kruta gerai. Iki spalio 
5 d. buvo jau išpirkta Liberty 
bondsų už apie $40,000.00. Bu- 
tume turėję jau mažiausiai tris 
syk tiek, jeigu musų Jjrolių ne- 

verstų pirktis bondsų dirbtuvė- 
se. Kiti lietuviai, kad pakelti 
lietuvių rekordą, perkasi ne tik 
dirbtuvėse, bet dar ir per Lie- 
tuvių Komitetą. 

Vietinis. 

IŠ KENOSHA, WIS. 
Spalio 5 d. mirė nuo ispaniš- 

kos influenzos Jonas Gasiunas, 
26 m. amžiaus vyras. Paėjo iš 
Kvietkų miestelio, Ukmergės pa- 
vieto.. Kauno gub. Velionis pri- 
klausė prie "Birutės" draugijos, 
prie. Šv. Petro ir prie "Lietuvos 
Balso" draugijų. 

Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis. Paskutinį patarna- 
vimą velioniui atiduoti prisirin- 
ko pilnutėlė bcjžnyčia. 

Velionis buvo geras vyrukas 
ir geras tautietis, mylintis savo 

tėvynę. Jis buvo vienas iš veik- 
■ lių "Birutės" narių, dramos sky- 

riuje ir buvo jos vice-pirminin- 
fcu per du metu. Liko nuliudi- 
me jo moteris ir duktė. 

Tą pačią dieną mirė Paulina 
Zezienė—po ipalago nuo dvynu- 

kų. Velionė buvo 34 metų am- 

žiaus ir pa "jo iš Ramigalos par., 
Panevėžio pav., Kauno guberni- 
jos. Ji taipgi prigulėjo prie "Bi-1 
rutės" draugijos ir abudu na- 
riai tapo sykiu palaidoti. 

Velionė Zezienė paliko vyni 
ir keturis vaikus. Lai buna 
abiems vėlioniems lengva ši šal- 
ta žemelė. 

Prie .šios progos meldžiama 
"birutiečius," gyvenančius kituo- 
se miestuose, prisiųsti priklau- 
sančias nuo jų už šituos du na- 
riu pomirtines. Siųsti reikia ma- 

no, arba pirmininko adresu. 
A. Kvedaras, rast., 921 Jenne 

St., Kenosha, Wis. 
P. Beišis, pirm., 182 N. How- 

land A ve., Kenosha, Wis. 
A. Kvedaras. i 

IŠ SCHUYLKILL APSKRIČIO 
PENNSYLVANIJOJ. 

Influenzos epidemija. Schuyl- 
kill Apskrityje siaučia baisi li- 
ga—vadinama "Ispaniška Influ- 
enza." Nėra to miesto ar kai- 
melio, kuriame nebūtų susirgu- 
siu. Kaip valstijos valdžia, taip 
ir apskričio valdžia labai tuomi 
rūpinasi ir deda visas pastangas, 
kad užkirsti kelią šitai naujai 
epidemijai. 

Iki spalio 9 d. įvairiuose mies- 
teliuose ir kaimuose, sulyg svei- 
katos departamento paskelbtų 
raportų, susirgimų jau buvo virš 
8,000. C^ji mirčių sulyginamai 
buvo neperdaug—virš 100. 

Labiausiai epidemijos užgau- 
tas miestelis, tai Minersville. 
Cia per dvi dienas (spalio 5 ir 
6)_ mirčių buvo 47, susirgimų 
čia buvo išviso j i,/OČ. Dr. J. 
Curran iš Xe\v Philadelphia čia 
užtiko vieną namelį, kuriame ra- 
do ant grindų gulinčius 8 vai- 
kučius ir jų tėvus—tai buvo 
Gustaičių šeimyna. Jie jokios 
pagelbos sau patįs negalėjo pa- 
iaryti; nei vandens paduoti tė- 

Įjvas vaikui jau nepajiegė. 
Jale miesto įtaisytos šėtros 

audeklo stogu, kur gydomi ligo- 
niai. Abelnai visam paviete gy- 
dytojų ir '"nursių" stoka. Dr. 
liankes, kuris darbuojasi Mid- 
dleport, Ne\v Philadelphia, Tus- 
carora ir Brocktone, per šešias 
dienas ir naktis ne tik negulė 
lovon, bet neturėjo laiko nusi- 
imti švarką nuo pečių. Spalio 
5 d. jis aplankė 184 ligonius. 
Jeigu gydytojas "pasisuka" ku- 
rion gatvėn, tai paeiliui ir eina 
į kožną namą. 

Kad greičiau ligai užkirtus ke- 
lią, didžiumos miestuose yra už- 

darytos smuklės, viešos mokyk- 
los, bažnyčios, šokiai, mitingai 
ir kliubai. Korespond 

IŠ GRAND RAPIDS, MICH. 
Du vaiku žuvo urve. S. Ras- 

lavičiukas ir R. Dirdukas buvo 
du jauni lietuvių vaikinai. Pir- 
masai turėjo 17 metų amžiaus, 
antrasai—15. Kaip sakoma, abu- 
du, o ypač Dirdukas, buvo pa- 
dykę vaikinai, tėvų mažai klau- 
sę. ^ 

Tas ir privedė juos prie 
nelaimės, kurioje abu nustojo gy- 
vasties prie nepaprastų aplinky- 
bių. Atsitiko štai kaip: 

Spalio 9 d. Dirdukas, kuris 
daižnai vengdavo darbo, o tu- 

rėjo, kaip tai sakoma, pramuštą 
galvą ant visokių prasimanymų, 
—išliko iš darbo. Keletas kitų 
vaikų, kaip sakoma, susikalbėję, 
taipgi išliko iš mokyklos. Tą 
dieną visi susitarę išėjo už mies- 
to ir nutraukė į didelį karklyną, 
arba krūmyną netoli geležinke- 
lio. 

Cia šitiems jaunuoliams šovė 
galvon nelaiminga mintis išsi- 
kasti sau didelį urvą-lendynę, 
kurioj jie manė pasislėpti, arba 
ir visiškai apsigyventi, idant iš- 

vengus neapkenčiamos mokyk- 
los ir darbo. 

pradėjo jie kasti urvą gilų. 
Iškasus tunelį apie septynias pė- 
das ilgą, liuosa žemė staiga 
įgriuvo ir jų tunelį užgriovė. 

Raslavičiukas ir Dirdukas bu- 
vo pačiam tunelio gale, giliai, ir 

juos žemės visai užgriovė. Kiti 

vaikinai, buvusie prie <rtunelio" 
inėjimo, gavo progą į laiką pa- 
sprukti laukan. 

Netoli nuo tos vietos ant ge- 
ležinkelio dirbo darbininkai. Iš- 

sigandę vaikai šokosi prie jų, 
rėkdami ir šaukdami pagelbos. 
Darbininkai skubiai nubėgo ne- 

laimės vieton, bet užėmė apie 
15 minučių laiko, kol jie žemę 

atkasė. Buvo jau pervėlu. At- 
kasta juos dar šiltus ir nesu- 

stingusius, bet pašauktas dakta- 
ras jau nerado juose gyvybės 
'ženklo. 

Kasiavičienė yra našlė. Nese- 
nai ji neteko savo vyro, o dabar 
ir sunaus, kuris butų galėjęs 
buti jai parama senatvėje. Dir- 
duko tėvai taipgi pasiliko di- 
deliam nuliudime. 

Ir mūsų miestą atlankė ne- 

prašyta viešnia — Ispaniška In- 
fluenza. Pirma mirtis nuo tos 

ligos pasitaikė 3 d. šio mėne- 
sio, o iki šiolei, kaip girdėtis, 
jau keletas yra mirę. Iš lietu- 
vių iki šiolei dar negirdėt buvo, 
kad kas butų nuo jos miręs. 
Gal ir aplenks mus šita epi- 
demija. Korespondentas. 

Žinios-Žineles 
Philadelphia, Pa, 

= SLA., sulyg pereito Seimo 
nutarimo, pasiėmė prie savo ofi- 
so užsitarnavusį savo narį, se- 

nelį Tanią Astramską, kuris jau 
išvažiavo Ne\v Yorkan. 

Philadelphijoj jis išgyveno 18 
metų ir, jam išvažiuojant, phi- 
ladelpfriečiai gražiai jį išleido, 
surengdami išleistuvių vakarėlį 
ir apdovanodami dovanomis. 
Tarp dovanų buvo sidabrinė ta- 
bakerka ir du laikrodėliai. 

Mahanoy City, Pa. 
= Atsibuvo laidotuvės jauno 

kareivio, Juozo Kasparavičiaus, 
kuris mirė Camp Logan, Hous- 
ton, Texas, Velionis, turėda- 
mas vos iO metų, pastojo liuos- 
noriu i kariumeiję. 

= Mirė Magdalena Tunilienė 
(buv. Šabrinskiutė) nuo plaučių 
uždegimo. 

= Čia, sakoma, serga ispaniš- 
ka influenza apie 600 žmonių. 

Philadelphia, Pa. 
= Ispaniškoji influenza labai 

išsiplatinusi. Miesto vyriausy- 
bės prisakymu uždaryta visi te- 

atrai, bažnyčios, saliunai, mitin- 
gų salės, kliubai ir kitokios su- 

sirinkimų vietos. 

Philadelphijoj, anot laikraščių 
pranešimo, spalio 6 d. mirė nuo 

tos ligos 903 ypatos, o spalio 
7 d.—jau apie 5,000 žmonių. 

Gloucester. 
— Šis miestelis yra arti Phi- 

ladelphijos ir turi 12,000 gyven- 
tojų. Subatoj. spalio 5 d., anot 

pranešimų, ta liga susirgusių bu- 
vo 3,000 ypatų, t. y. čielas 
ketvirtdalis visų gyventojų. 

Tamaąua, Pa. 
= Fradėta tyrinėti keistas 

priežastis mirties tulo Andriaus 
Višniausko, kuris rasta negyvu 
ant virvės bekabant. Nužiūrėji- 
mas yra, kad jis nc pats pasi- 
korė, nes tą pat dieną jis lan- 
kėsi McAdoo ir turėjęs su sa- 

vim keletą šimtų doliarių, gi la- 
vono kišeniuose rasta tik šeši 
centai. 

Wilburton, Okla. 
= Darbai eina gerai. Neku- 

rie uždirba į dvi savaites iki 
$100.00. Šalčių čia dar nebuvo. 

Nesenai Vincas Sakalauskas, 
farmerys, veždamas šieną, nu- 

puolė nuo vežimo ir susižeidė 
taip nelaimingai, kad antryto- 
jaus mirė. Paėjo iš Marijam- 
polės pavieto, Živavodės kaimo. 

Nanty Glow, Pa. 
=» Po trijų metų sunkios li- 

gos mirė čia Adomas Gudinąs, 
senas Amerikos pilietis. Velio- 
nis Amerikoj išgyveno apie 30 
metų ir turėjo gerą vardą tarp 
vietinių žmonių. Paėjo iš Gu- 
delių kaimo, Marijampolės pav., 
Suvalkų gub. Turėjo 50 m. am- 

žiaus. Paliko našlę. 

Clintorf; Ind. 
= Darbai eina gerai. Anglia- 

kasiai. sakoma, uHirbą nuo $5 
iki $10 j dieną. Jaisi brange 
nybė ant visko." 

Mt. Carmel, Pa. 
—'Nuo spalio 5 dienos pas 

mus uždarė saliunus, mokyklas 
ir bažnyčias, idant užkirsti ke- 
lią besiplatinančiai Ispaniškai 
Influenzai. J. Janulevičius. 
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Visi laiškai, korespondencijos ir 

rankraščiai, skiri* mi talpinimui laik- 
raštyje, privalo butl pažymėti auto- 
riaus parašu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
<«avo tikrą pravardę Redakcijos ži- 
niai. 

Redakcija pasilieka sau teisę pri- 
siųstus jai rankraščius taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui. bt» jam grą- 
žinami tik tuomet, jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai kra- 
soa ženkleliu. 

Reikia visada rašyti pluksna, pa- 
Mokant plačius tarpus torp eilučių. 

Apžvalga. 
DAR ŽODIS. 

Ar jųs jau pirkotės Liberty 
bonds«į? Atminkite, kad jusu 
bombas, įmestas šiądien ant pa- 
saulio svarstyklių, gali nusverti 
pergulės ir karės pabaigos pu- 
sėn. 

Pirk! Imk! Baig tuoj karę! 

PREZIDENTAS ATSAKĖ. 

Prezidentas VVilsonas davė 

Vokietijai vienatinį atsakymą, 
kokį galima buvo duoti. Jeigu 
Vokietija priima Amerikos pa- 
statytas taikos išlygas, tai ji pri- 
valo duoti ir neabejotiną užtik- 
rinimą, kad padaryta su talki- 
ninkais sutartis dėlei musių per- 
traukimo nebus "vien tik po- 
piergalis," kurį Vokietija galėtų 
suplėšyti ir mesti šailn, kaip tik 
jos dabar lūžtančios armijos čie- 

lybėje ir saugiai pasieks Vokie- 
tijos urježių. 

Duoti tokią progą Vokietijai 
butų kriminalis nusidėjimas, už 

kurį milijonai žuvusių žmonių 
prakeiktų musų vadus. 

Jeigu Vokietija tikrai nori tai- 
kos, kaip Bulgarija jos panorė- 
jo, tai ji privalo ir tokias pat 
kariškas išlygas priimti, kaip 
Bulgarija priėmė,—išlygas, ku- 
rios apsaugotų talkininkus, su- 

sėdusius prie taikos stalo, nuo 

netikėto įkandimo iš pasalų. 
"Pasiduok!"—štai Prezidento 

Wilsono atsakymas Vokietijai, 
—"o apie mūšių pertrauką pa- 
sirūpins gen. Foch su kitais tal- 
kininkų kariškais vadais." 

Ir tie vadai mokės pastatyti 
tokias išlygas, kad Vokietijos ar- 

mija neturėtų progos išnaujo at- 

sitaisyti. Pasitraukimas iš visų 
užimtų kraštų, demobilizacija 
vokiškos armijos ir užėmimas 
parubežinių vokiškų Metzo ir 

Strassburgo tvirtovių gali buti 

tartp išlygų, kurių gen. Foch 
reikalaus pirmiaus negu jis su- 

tiks dabar paliuosuoti kilpą, ku- 

rią jis taip pasekmingai užtrau- 
kė ant vokiškų armijų gerklės. 

KIAULIŠKAS APETITAS. 
Laikraštis C h r i s t i a n Sci- 

ence M o n i t or gavo i n t e r- 

v i e w (pasikalbėjimą) su p. Ma- 

ryan-u Seyda, nariu Lenkų Na- 
cionalio Komiteto Paryžiuje. 
Minėtas Komitetas oficialiu bu- 
du atstovauja lenkų politiką už- 
rubežyje ir todėl jo nuomonę ga- 
lima skaityti išreiškimu vado- 
vaujančios lenkų nuomonės. 

Minėtame interview ,p. 
Seyda išreiškia sekančią nuomo- 

nę kaslink Lietuvos (Ištrauką 
imame iš "Free Poland"): 

"Yra taipgi neatbūtinai rei- 
kalinga,—sako tasai lenkų at- 

stovas—idant Lietuva, esanti 
ant Lenkijos šiaur-ryčių, butų 
paliuosuota nuo Vokietijos val- 

dymo. Męs norime, idant Lie- 
fcutva gautų neprigulmybęf Ir 
dabar pažiūrėkit kokią ir kam. 
—"Lietuva."]: Vienok, tai yra 
toli permaža valstija, idant pa- 
ti viena galėtų atsilaikyti prieš 
Vokietiją. 

"Męs todėl tikimės, — sako 
toliaus p. Seyda,—kad Lietuva, 
kuri davė mums didžiausių 
musų genijų, bus sujiungta 
su Lenkija, pasiJaikydama sa- 

vo individualę laisvę sulyg se- 

nobinės ir garbingos tradici- 
jos. Absoliutiška gvarantija 
pastovios taikos ir Europinės 
lygsvaros gali huti atsiekta 
tiktai tuomet, jeigu Centralinė 
ir Rytinė Europa bus Talki- 
ninkų perstatytos (recon- 
structed) šitoje linkmėje — tai 
yra, jeigu suvienyta Lenkija, 

sustiprinta iš dešinės per Lie-j 
tuvą, iš kairės padarys aliansą 
^.susivienijimą; su Cecilija ir 

Rumunija. Tuomet Rusija, 
Lenkijos apsaugota, galės laip- 
sniškai pakilti į naują gyveni- 
mą." 

"Męs norime, idant Lietuva 
butų neprigulminga,"—bet "męs 
tikimės, kad ji bus sujungta— 
tėmykit: jau nei ne pati susi- 
jungs ateityje, bet bus sujrngta 
—su Lenkija." Su cechais pada- 
rysim aliansą Įjuos, matote, tal- 
kininkai jau neprigulmingais pri- 
pažino], bet Lietuva turi bu t 
sujungta. 

ir tas dar ne viskas. Lenkai 
panašia akim žiuri ir j Baltgu- 
diją, j L'krajitią ir Ruteniją, ir 
Į Sileziją, už kurią jie varžosi 
su Cechais. 

Dide'4 apetitą Lenkai turi. 

Jokia tauta, išskyrus Vokietiją! 
ir senąją cariškąją Rusiją, tokio 
liguisto apetito neturėjo. Jeigu 
ir ne visai ^ražiai, tai teisingai 
\ ienas vyras, turėdamas ome- 

nyje lenkus, pasakė: "Kas-žin, 
ar kiaulė turi didesnę apetitą, 
ar lenkai?" 

Šitokį savo apetitą lenkų po- 
!;*;kai stengiasi pateisinti rei- 
kalingumu sutverti stiprią ir ga- 
lingą Lenkiją, kuri butų siena 
tarp Vokietijos ir Rusijos. Tai 
yra jų visas argumentas, kuriuo 
jie tikisi Talkininkus įtikinti. 

Ir męs tikimės, kad dėlei pa- 
čios Len'cijos gerovės Talkinin- 
kai šitą principą priims tikroj jo 
šviesoj ir sulyg to jį išriš. Fak- 
tas yra, kad galimai stipriausia 
ir galingiausia Lenkija bus tik 
tuomet, kuomet, tariant Prezi- 
dento VV'ilsono išmintingais žo- 

džiais, ji susidės vien tik "iš 
plotų neužginčinamai lenkais 
apgyventų." 

'Prijungimas prie Lenkijos 
Lietuvos, Baltgudijos, Ukrajinos 
ir Rytinės <5alicijos plotų nesu' 
•stiprins Lenkijos, bet bus gyvu 
ir kruvinu akstinu Lenkijos kū- 
ne. Kas pažjsta lietuvius ir jų 
vis beaugantį, neatmainomą pa- 
siryžimą, tas negali abejoti apie 
tai, kad lietuviai greičiaus žus 

kruvinoj kovoj už savo nepri- 
gulmybę, negu nusilenks prieš 
neapkenčiamą bile kokią "uniją," 
ar "sujungimą" su Lenkija. 

Nėra joks sekretas, kad ir uk- 
rajiniečių sentimentai linkui 
Lenkijos yra nekitoki. Kaip 
blaivaus proto steitsmanai, to 

aky.vazidoje, galėtų statyti Len- 
kijos "galybę" rnt tokių moli- 

nių kojų—tas išeina iš sveiko 
proto rybų. 

Tokia Lenkija, kaip lenkai no- 

ri, but ne "galinga" viešpatija, 
bet naujas "Europos ligonis," ir 

daug pavojingesnis Europos ra- 

mybei už senąjj Turką. Nes 
esant tokiam ligoniui ipačiam 
Europos viduryj, politiškos ne- 

ramybės gargrena greit persi- 
mestų aplink į visas puses. 

Ne Europos lygsvara iš to bu- 

tų, bet cirkaus komedijanto ba- 
lansavimas ant virvės. 

Tikėkimės, kad Talkininkų 
steitsmanai aiškiai dalykų stovj 
mato ir ne tik pasaulio ramybės 
rėlei, bet pačios Lenkijos ge- 
rovės dėlei, apsaugos juos nuo 

to jų neprisotinamojo "kiauliško 
apetito." 

MUSŲ SOCIALISTŲ 
TARPE. 

Išlaukinė karė yra baisi, bet 
naminė karė paprastai buva daug 
baisesnė. Ta pati teisybė tinka 
ir kalbant apie srioves, arba par- 
tijas. Kova tarp partijų papras- 
tai buva smarki, bet sykį užs>" 
degusi kova pačios -partijos vi- 
duryj, tarp jos frakcijų, yra dar 
atkaklesnė. 

Pavyzdį mums duoda nors ir 

kova, dabar einanti tarp dviejų 
frakcijų Amerikos Lietuvių so- 

cialistų. Skilimas tarp jų jau 
buvo patėmytinas nuo poros me- 

tų, bet nuo pereitų metų tarp 
dviejų atskalų santikiai iš nesu- 

sipratimų pavirto į atvirą, at- 

kakliu kovą. 
šitas atskalas atstovauja: iš 

vienos pusės Lietuvių Socialis- 
tų Sąjunga su savo oficiozu (pu- 
siau organu) "Laisve" ir taip 
vadinamas Moterių Progresysčiu 
Susivienijimas su savo mėnesi- 
niu leidiniu "Moterių Balsu."— 
Tai yra kairysis, radikališkas 
Amerikos Lietuvių socialistų 

sparnas. Iš kitos (pusės yra 
"Naujienos"' ir "Keleivis." Šita 

frakcija neturi už savęs organi- 
zuoto kuno, kaip kad Liet. 1S0- 
cialistų Sąjunga, bet mėgina jį 
sutverti pavydale taip vadina- 
mos Amerikos Lietuvių Darbi- 
ninkų Tarybos. Tai dešinysis, 
konservatyvis Am. Liet. socia- 
listų sparnas. 

"D.pliomatiški ryšiai," varto- 

jant dipliomatišką išsireiškimą, 
tarp jų jau i pertraukti. 

"Jau netikime, kad kada nors 

pasieksime kryžkelį, ant kurio 
galėtume apsistoti ir j vienybę 
susieiti"—rašo "Laisvė," kalbė- 
dama apie "Naujienas," kurias 

ji įtaria vien "valkiojime so- 

cializmo vardo." O Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Pirmojo Ra- 

jono susivažiavimas, laikytas 
rugsėjo 29 d., išneša aštrų pro- 
testą prieš "Naujienas" už "klai- 

dinimą darbininkų ir ardantį 
tarptautinį darbininkų solidariš- 
kumą" ir "stengimąsi monopo- 
lizuoti tarptautinę darbininkų ži- 

niją." 
Protestu nepasibaigia, nes mi- 

nėtasai Rajono suvažiavimas 

grasina boikotu, savo minėtą re- 

zoliuciją baigdamas sekančiai: 
"L. S. S. i-mas Rajonas 

viešai paskelbia, kad dabarti- 

nė "Naujienų" ,pozicija ne tik 
blėdinga darbininku judėjimui, 
bet ir griežtai priešinga tarp- 
tautinio socializmo principams 
ir kaipo prieš tokj negeistiną 
elementą,—žinoma, jeigu grei- 
tai neatitaisys klaidu,—pasiža- 
dame griežtai ir energingai 
kovoti, kviesdami visus susi- 
pratusius darbininkus." 

Konservatyvi* socialistų spar- 
nas, "Naujienų" vadovaujamas, 
nepasilieka savo priešams sko- 

lingu ir nors vis dar kviečia vi- 
sus socialistus vienybėn, tačiaus, 
matomai, jau j tą vienybę taip- 
pat netiki, kaip kad ir "Laisvė," 
kurios šalininkus vadinama "bol- 

ševikais." 
Tas aiškiai matosi, ka.l ir iš 

sekančios nuomonės, kurią "Nau- 

jienos" išreiškia apie savo parti- 
'"inius priešus. Jos rašo: 

"Socialistus dabar pjauna 
bolševizmas. Visokie strak- 

čiotojai, pienburniai, trempai, 
buvusieji republikoniški "dir- 

ty" politikieriai, h-uliga ai ir 

provokatoriai "veikia" dabar 

socialistų kuopose po bolše- 

vikų vardu, ir savo rėkavi- 
mais ir provokacijomis trukdo 

kiekvieną naudingą darbą. So- 

cialistų darbštumas todėl da- 
bar pavirto j rietenes." 

B. K. Balutis 

Demokratine Vidurines 
Europos Unija. 

Ką Girdėjau Washingtone. 

Spalio i d. gavau iš YVashing- 
tono telegramą su pareikalavi- 
mu, 1 '^d "Jusų ir Dr. Šliupo pri- 
buvimas Washingtonan yra neiš- 
vengiamai reikalingas Tautu Ly- 
gos klausime ant 10 vai. išryto, 
spalio 3 d." Pakvietimas pri- 
siųsta sulyg prot. Millerio pra- 
šymo. 

Nedaug ką iki tam laikui bu- 
vau žinojęs apie tą "Tautų Ly- 
gą," kurios dėlei mane kviesta. 
Tačiaus pasikalbėjus su vienu- 
kitu ir atkreipus domą ir griež- 
toj formoj pastatytą reikalavi- 

mą, priėjau prie nuomonės, kad 
važiuoti visgi reikia. Padėjęs 
viską šalin, tą patį vakarą sku- 
biai apleidau Chicagą, išvažiuo- 
damas Washingtonan. 

Apie pusiaunakti antrytojaus 
pasiekiau Amerikos sostapilės. 
Nežiūrint vėlaus laiko, milžiniš- 
ka geležinkelio stotis mirdėjo 
nuo žmonių, vienon ir kiton pu- 
sėn šaujančių. Didelis nuošim- 
tis karininkų—aficierų, kareivių, 
jūreivių—puolė akin, kaipo ne- 

paprasta Amerikos miestui re- 

gykla. 
Bet juk tai yra sostapilė,— 

ir karės laiku. Tai pati širdis 
galingos tautos, atidėjusios šalin 
savo ramaus gyvenimo švarką ir 

apsišarvavusios ginklais prieš 
pasaulio tironą, sėdintį Berline. 
Ir vėlyvu nakties laiku toji tau- 

tos širdis išrodė plakanti stip- 
riu pulsu. 

Nežinojau, kad netrukus tu- 

rėsi'U) progą pats apie tai persi- 
tikrinti—ipats ir mano kišenius. 
Nuvargęs, vėlyvu nakties laiku 
skubinau greičiaus susirasti sau 

kampelį, kad atsilsėti ir prisi- 
ruošti prie rytojaus man dar ne- 

žinomo darbo. 

Apsivyliau. Nuo vieno prie 
kito viešbučio kalėdodamas, vi- 
sur gaudavau tą patį trumpą 
atsakymą: "Viešbutis pilnas, 
nei vieno kambario nėra." 

'Klausiau, ar nepasakytų, kur 

galima butų gauti. "Nuo Aino- 
šiaus prie Kajifošiaus" prisiėjo 
trankytis vidunaktyj po nepažįs- 
tamą miestą. Jau devynis v.eš- 
bučius apsukau—ir visur ta pa- 
ti dainelė. 'Pagalios dešimtam 
St. James Hotel užtikau,—ir nu- 

sidžiaugiau, išgirdęs: "Turime 
dar vieną kambarį." 

Kambarys—well, Chicagoje už 

jį daugiaus $1.00 nemokėtum. 
Washingtone gi — kas kita: 
"^4.50 is a very reasonable price, 
you knovv." Tuščia jo,—džiau- 
giausi, kad ant gatvės neprisiėjo 
nakvoti. 

Antrytojaus anksti išryto dū- 
linai į Lietuvių Informacijos Biu- 
rą, kuriame randasi ir mu' 1 

Tarybų Pildomasai Komitetas, 
žinomos vienu vardu "Lithua- 
nian National Council." 

703 Fifteenth St.—štai jis. Iš- 
tolo ant 3-čio augšto langų pa- 
mačiau didokomis raidėmis už- 
rašų: 'Lithuanian Information 
Bureau—Lithuanian National 
Council." 

Vieta yra gera ir patogi. 
Frontas išeina tiesiai j mažą Suv. 

Valstijų Iždo namo lyg skverą. 
Tiesiog už jo, už vieno blioko 
laržas aplink Prezidento Baltąjį 
Namą ir, jeigu ne medžių lapai, 
ir patį Baltąjį Namą bene ga- 
lėtum matyti. 

Biure jau radau Dr. Šliupą, 
kuris atvyko tą pat naktj, iš 

Chicagos ir Scrantono, p. Ces- 

nulį ir p. J. Kaupą. 
Pasisveikinęs, susipažinęs, ži- 

noma, pirmiausia klausiu kas gi 
čia bus. Čia nemėginsiu perduo- 
ti kalbėjimo žodis žodin, bet pa- 
duosiu mintis dialogo formoje. 

— Nedaug laiko turime. Ant 
dešimtos lygiai turime tenai bū- 
ti. Nueisim, pamatysim—atsa- 
kyta man.—Tveriama mažųjų 
tautų Lyga. Šisai si sirinkimas 
yra pirmas, organiza y vis—vis- 
ką nuo pradžių išgirsim. Daly- 
kas svarbus, nes, kaip rodosi, 
bus gvildenami šitų tautų kai- 
myniai santikiai. 

— Kas yra šitokios "Lygos" 
sumanytoju ?—klausiu. 

— Pamatysit patįs. Buvo jau 
pasikalbėjimų tarp šitų Viduri- 
nės Europos mažų tautų repre- 
zentantų. Turėjome ir męs, Lie- 

tuviai, nesenai pasikalbėjimą su 

Lenkais — Padarewskiu ir 
Dmovvskiu. Išrodo, kad šio su- 

sirinkimo tikslu bus sutverti or- 

ganizaciją, kurioj galima butų 
"iškulti" ir prašalinti, kiek tai 
galima čia padaryti, nesusipra- 
timus tarp pačių mažų tautų, 
jieškančių dabar sau neprigul- 
mybės. Žinote, šitas klausimas 
šiądien labai rupi ir Amerikai. 
Šisai susirinkimas yra šaukiamas 
profesoriaus Millerio pakvietimu. 
—Kur jis atsibus? 

— Italijos Informacijos Biure. 

Jau artinasi dešimta. Užsivil- 

kę švarkus, visi keturiese trau- 

kiame į Italijos Informacijos 
Biurą. 

Biuras rezidencijiniam miesto 
distrikte. Didelė Italijos vėlia- 

va, išpliekta fronte išlauko, ita- 
liški aficierai .besisukinėjanti pir- 
mam kambaryj, daro įspūdį, kad 
tai yra valdiška Italijos įstaiga. 

Inėjus vidun, kviečiama mus 

į antrąjį ruimingą kambarį, kur 

jau randame profesorių Millerį 
ir burį vyru. Pasisveikinus su 

profesorium, jisai supažindina 
n.umis su Biuro vedėju ir kitais 
jau esančiais ten vyrais. Jų tar- 

pe yra atstovai nuo finų, čecho- 
slovakų, rumunų, jiugo-slavų, ita- 
lų irredentistų. 

Besišnekučiuojant būreliais 
apie vieną-kitą, gi daugiausiai 
apie patį busiantįjį suisrinkimą, 

atvyksta dar prof. Masaryk, gal- 
va naujai pripažintos Cecho-slo- 
vakų valdžios, Ukrajiniečių at- 
stovas Sičinski, (pora serbų, ski- 

riančių save prie Jugo-slavų, Dr. 
Biankkii iš Chicagos ir keletas 
kitų. Lenkų nesimato. 

Dešimta jau išmušt kiek laiko 
atgal. Prof. Milleris kviečia prie 
darbo. Sėdame prie stalo. Ve- 
dėju p. Milleris. Patogioj vie- 
toj stenografistė, turinti užrašy- 
ti konferencijos nuotikius. 

(Toliaus bus) 

KIBIRKŠTIS 
Juo geriau šausi, juo greičiaus 

nušausi—taiką. 
.Geriausia kulka — Liberty 

Bondsas. 
* * 

Dar Velykos toli, o jau pre- 
zidentas \Yilsonas klausia Kai- 
zerio: "Kuom sugriešiejai ?" 

Ir juo kaizeris greičiaus tars 

"Mea culpa," juo bus Vokieti- 
jai sveikiau. 

* * 

Paltanavičius turi gerą ranką 
prie gimdymo, bet blogą prie 
auginimo: pagimdė jis gerą laik- 
raštėlį "Keleivį." bet išaugo jis 
į kreivą-šleivą biznierių; .pagim- 
dė jis antrą—ir-gi gerą "Ameri- 
kos Lietuvį," bet ir tas juo dau- 

giau pradeda vaikščioti, juo la- 
biaus virsta į "Keleivinį" inva- 
lidą... 

( Blogas laimikis, Paltanavičiau. 
¥ 

Lenkai, kuomet jie užsispyrę 
prašo Lietuvos, yra panašus j 
žmogų, kuris, sveikas būdamas, 
pats sau guzo j ieško. 

* * 
I 

Sprendžiant iš Amerikonišku 
peštynių, Lietuvių armija turė- 
tų buti pirmos kliasos s k r a- 

p e r i a i. 
* * 

Tarp Mikalojaus Lenino ir Mi- 
kalojaus Romanovo yra tiktai 
tas skirtumas, kad antrasai ga- 
lėjo porą lekcijų paimti 11110 pir- 
mojo. 

* * 
•> ClJ 

Jeigu pasiklaustum, ar socia- 
listiškas surėdymas yra geras, 
tai Trockis ir Leninas vienbal- 
siai ir dabar .pasakys, kad ge- 
resnio nei nereik. 

* * 

Kai paskaitai kai-kuriuos mū- 

sų laikraščius, tai noroms-ne- 

noroms turi pasakyti, kad jie 
vieton rimtą lietuvių tautos po- 
litiką vesti, turbut mano, kad 
vakaruškose šposus kratinėja. 

♦ * 

Žmonės serga Ispaniška Influ- 
enza, o musų "Draugas," kaip 
rodosi, rimtai susirgo Sliupiška 
epidemija. 

* * 

Gal ir "Lietuvos'' dienraštis 
susirgo Ispaniška Influenza, kad 
jo taip ilgai nematyt? 

[(Pamatysit, pamatysit i— jau 
endžinas užsuktas ir šoferiai pa- 
rinkti — reik tik užsisagstyti 
knypkius ir sėst automobiliun. 
Red.] 

Prie savo vakarinių ir rytme- 
tinių poterių niekados nepamiršk 
pridėti "Neprigulminga Lietuva 
—dabar, arba niekados..." 

* * 

Du dideli ofensyvai dabar 
siaučia: talkininkų kariškas 
ofensyvas, kaizerio—taikos ofen- 
syvas. Abudu yra pavojingi: 
pirmas—kaizeriui, antras—talki- 
ninkams. 

* * 

Kaizeris nori "maišytos komi- 
sijos," kuri nuspręstų, kaip jis 
turi pasitraukti iš Francuzijos. 
Męs vienbalsiai nominuojam j 
tą komisiją—tiktai gen. Foch. 

* ♦ 

Nedyvai, kad Bulgarija pasi- 
davė. Ji turi gerą uoslę—jos 
dabar ex-karalius Ferdinandas 
turi tokią milžinišką nosi, kad 
nors ant parodor. statyk. 

Lenkai nori Lietuvos, Lenkai 
nori Baltgudijos, Ukrajinos. Ga- 
licijos, Silezijos ir t.t. ir 1.1. 

Jeigu ir visą žemę jiems ati- 
duotum. tai jie dar mėnulio pra- 
šytų priedan. 

Jurgis Spurgis » 

THE LID'i 
down:! 

OBEY ORDEP«S.! 

GYVENIMO REIKMENŲ KAINA YRA KELIAMA, ARBA 
NATŪRALIAI PATI KILA. 

Gyvenimo reikmenų kaina yra keliama, arba natoraliai pa- 
sėti kila. 

Iš užjurio svečiai, kurie lankosi visokiais karės reikalais, nu- 

rodo, kad męs nejaučiame kares, sulyginant su padėjimu Euro- 
poje, męs čia gyvename taip, kad karės lyg visai nėra. Žmonės 
apeina savo biznius su ?viesiais veidais, daugelis jaunų, puikių 
vyrų visur matyt ne uniformuose. Dieninis biznio krutėjimas 
vis dar eina &avo paprastu greitumu, gatvės pilnos automobi- 
liais. Laikraščiai spausdina daugybės puslapių; mažiausiai yra 
karė jaučiam prie ruisų stalų, viešbučiuose, restauracijose, lunč- 
rumiuose, nevien privatiškuose turtingųjų namuose, bet taipgi 
ir pas paprastą darbininkų klesą. Duonos pridedama ant stalo 
perpilnai ir gali but sviestu tepama taip storai, kaip tas esti 
norima; daugelis mėsos yra pridedama ant stalo ir, viską pa- 
ėmus atydon, kainos nėra perdidelė. 

Tai taip musų gyvenimas >ia matomas per žmonės, kurie 
atvažiuoja čia iš tiesioginiai karės paliestų kraštų. Męs, žino- 
ma, viską matome kitokioje šviesoje. Męs visur matome ka- 
rės ženklus ir Europos mušiu laukai mums neišordo taip toli- 
mais, kaip jie mums išrodė metas atgal. Męs matome daug 
jaunų vyrų malitarėje uniformoje, ir, tolesniam prirodymui, 
kuomet męs einame gatvėmis, męs negalime nepamatyt didelio 
tarnystos žvaigždžių skaitliaus gyvenimų languose. Męs visur 
patėmijame mažėjimą darbo jiegos, kiekvienoje industrijoje. Ir 
labjausiai męs pajuntame augštas gyvenimo kainas musų pa- 
čių kišeniuse, tikras karės augštas kainas, kurios, rodosi, turė- 
tų but pakeliamos kasdiena. Męs žinome, kad karės laikai bū- 
tinai esti priežastimi kaino pakėlimo ant medžiagos ir darbo 
jiegos ir taipgi natūraliai—ant išdirbinių. 

Žinoma, męs esama labjausiai paliesti per vis kįlančią mai- 
sto kainą, būtent—mėsą ir mėsos produktas. Ir todėl, kaa pri- 
rengimas mėsos ir mėsos produktų yra daugiausiai kontroliuota 
ir geriausiai suorganizuota industrija, esti pirma, kad but pa- 
liesta per kiekvieną, kuris esti paliestas mėsos augštomis kaino- 
mis ir kitus skerdyklų produktus. 

Ir dar męs negalime prieit prie nepermatomo vidurio rei- 
kalų, prie visos mašinerijos krutėjimo bile industrijoje, taip ge- 
rai, kaip skerdyklose ir niekur taip lengvai męs n-.'galime ap- 
skaitliuot priežasties šio brangaus pragyvenimo taip gerai, kaip 
šioje šakoje. Bile su supračiu žmogus, kuris turėjo progą at- 

lankyt bile vieną iš šių įstaigų, gali suformuot nuomonę dėl sa- 

vęs, kaip didelis turtas, pavyždin, yra įdėtas į skerdyklas Chi- 
cagoje. Pavyzdžiu paimant vieną geriausiai žinomų įstuigų, 
\Yilson ir Co. įstaiga. Vien pamatymo didžiulių budinkų, jų 
aptvarų, elevatorių, tankų, darbaviečių parodo, kad daug mili- 
jonų ten įdėta į šitokį projektą, kurie turi ateit iš kokių nors 

šaltinių ir turi atnešt tulą nuošimtį. Ir tą daugybė pasamdytų 
darbininkų dirbtuvėse! Tūkstančiai žmonių: vyrų, moterų ir 
merginų kasdien ateina į -dirbtuvę prie savo dieninio darbo. Ir 
kiekvienas žino, kad šiądien, skerdyklų darbininkų algos yra 
pusėtinai brangios. Pridėjus prie šito kad darbo valandos buvo 
sutrumpintos taip, kad darbininkai kainuoja perdidelius pinigus. 
Bet tas visas yra matoma išpaviršio ir kiekvienam yra žinomas. 
Bet ten dar randasi ir tokių iškasčių, kurių nesimato, arba vi- 
sai neaiicreipiama jokios atyilos. 

Ir taip pavyzdi n—apsauga, darbininku sveikata, pailsio 
kambariai, valgyklos, drabužių spintos, išeigos kambariai, gydy- 
tojų patarnavimas sergantiems ir daug kitų institucijų, kurios 
priguli prie pirmesnio paminėjimo, aprašant firmos darbininkų 
priežiūrą dirbtuvėje Wilson ir Co. yra iškasčiai, kurie pasiekia 
tukstančius. Apart to, čia yra peržiūrėjimai, įstaigos privatiški 
peržiūrėjimai ir valdžios peržiūrėjimai, kurie visi turi but pa- 
dengti tais pinigais, kuriuos męs už perkamą mėsą užmokame. 
Ir procedūra su mėsa iš skerdyklos iki bučernei nėra taip leng- 
va ir paprasta, kaip ji atrodo. Visai keletas gali suformuot tei- 
singą nuomonę apie tai, kiek daug kainuos pjovimas, skrodimas 
ir sukapojimas gyvulių kaštuoja. Labai nedaugelis žino, kad 
mėsa turi but atšaldyta bėgyje kelių dienų, prieš ją išsiusiant, 
irba priimt apskaiton, ką užlaikymas tavorinių karų, refrigcra- 
torių kainuoja, kuomet jie kasdiena but ledu aprūpinti. Var- 
niai kas numano, kokios algos darbininkų, armijos, apart sker- 
dyklos ir dirbtuvės yra. Skailinės parodo, kad vien tik priren- 
^imas ir atšaldymas mėsos pagal modernišką budą taip, kad mė- 
sa but gera ir švieži, kuomet pasieks bučernę, tas pakelia mėsos 
leainą ant dviejų ir pusės cento ant svaro. 

Šitos skaitlinės nėra skiriamos apginimui skerdyklų savin'n- 
<ų. Bet jos yra taikintos musų skaitytojų žiniai, kad jie priva- 
o vartot savo sveiką aprokavimą pirm, negu jie skųsis ant ka- 
-ės kainų ir kad jie atskirtų priverstas nuo pakeltų kainų ir na- 

uralj kainų kilimą ten, kur yra lengva išrokuot bešališkai į tai 
iiurinėiam žmogui, kur jieškot šių šaltinių, šio nepaprasto rnu- 

;ų kišenių mums netinkamo užgavitno.—Apgars. 

Pirkite Daugiau Liberty Bondsų! 



Ką privalo žinoti, kurie yra 
šaukiami j karę. 

Yra nemažai dalyku, kurios k'aip 
šaukiamieji į karę vyrai, taip ir 

jų paliekamieji namiškiai turėtų 
žinoti. Cia paduosime keletą svar- 

besniųjų dalyku. Apie kitą ką, jei' 
atsirastų reikalas, reikia kreiptis į 
"Home Service Scction," kuri ran- ■ 

dasi prie Raudonojo Kryžiaus Ik- 
veik kiekviename mieste. 

Kiekvieno kareivio šeimyna nori 
žinoti apie pašalpą suteikiamą ka- 

reiviams ir jų giminėms; ką dary- 
ti, jei toji pašalpa neateina į laiką; 
ar jiems uri buti prisiųsta apdrau- 
dos (inšurenso) paliudijimai; ką 
dary i, kada Liberty Bordsai, ku- 

riuos jie užsirašo, nėra prisiunčiami; 
•kaip adresuoti laiškus į Prancūzi- 

ją ir tt., ir tt. Del to viso nereikia 
rašinėti j VVashingtoną, bet kreip- 
tis j Raudonojo Kryžiaus "'Homt 
Service Section" tame pačiame 
mieste, kur gyveni ir gausi grei- 
čiausia visus paaiškinimus. 

Priverstinoji Pašelpa Šeimynai. 
Kiekvienas karėn einantis turi 

žinoti, kad vos tik jis yra nusiun- 

čiamas j stovyklą—"kampe," tai 

jam paduodama spausdinta popie- 
ra, kurią reikia pripildyti ir pasi- 
rašyti. Ta popiera lytisi pašalpos, 
kurią turi gauti jo namie pasiliku- 
si šeimyna. Aficierai pamokina 
kaip reikia tas oopieras išpildyti, 
bet kiekvinas turi žinoti, jog yr*a 
reikalaujama, idant kareivis iš savo 

algos skirtų 15 doliarių j mėnesį ar 

tai savo moteriai, jei ji gyva, arba 

jo vaikams, j^i moteris yra mirus. 

Tos priverstinos pašalpos didumas 
nesimaino, nors kareivio alga butų 
ir pakelta. Prie tos sumos valdžia 

prideda nuo savęs 15 dolarių ka- 
reivio moteriai, arba $25.00, jei jis 
turi moterį ir vaiką, 32 dol. ir 50 
centų, jei turi moterį ir du vaiku 
ir po penkis doli'arius ant kiekviena 
viršum dviejų vaiko. Jei jis turi 

vaikų, o moteris mirus, tai valdžia 

prideda prie priverstinosios pašal- 
oos 5 dol. už vieną vaiką, $12.50 
v>. du, $2o už tris, $30 už ketu- 
ris ir po $5 už kiekvieną viršum 

keturių. 

Liuosa Pašelpa Tėvams, Bro- 

liams, Seserims, Tėvukams ir 
Anūkams. 

Nuo kareivių nėra reikalaujama 
duoti pašalpos tėvams, broliams, se- 

serims, tėvukams, artfa anūkams, 
t)#"- i ei kareivis nešelpia, nešelpia 
jų nei valdžia. Kad jiems suteikti 
pašalpą jis turi duoti I5 dol., j mė- 

nesį iš s^vo aigos, jei jis yra liuo- 
sas nuo priverstinojo davimo pa- 
šalpos, bet jei jis turi šelpti pačią 
ir vaikus, tai jis gali duoti tik 
penkis doliari'.is j mėnesį. Tuos 
pinigus gali paskirti visiems sy- 
kiu ir valdžia pati tarpe jų pa- 
dalina. 

Jei kareivis ir duoda šitą pa- 
šalpą savo giminėms, jie negauna 
nieko daugiau iš valdžios, jei jie 
negyveno iš jo uždarbio. Kareivis, 
reikalaudamas jiems pašalpos iš 
valdžios, '-ari pasakyti, kiek jis 
duodavo šeimynos užlaikymui. Jis 
prieš išėjimą iš namų turi apie 
tai apsižiūrėti. Jis turi išrokuoti 
netik kiek vidutiniškai duodavo 
jų užlaikymui, bet ir kiek jis iš 

jų atsiimdavo už kambarį, valgį, 
ir tt. Tik skirtumas tarpe duoto- 

sios ir atgautosios sumos, t. y. 
toji siuma, kuri ištikrųjų ėjo tė- 

vų arba kitų šeimynų narių užlai- 
kymu tes'skaito, ir tik pagal tai 
valdžia prideda pašalpą nuo s avęs. 

Prie tos pašalpos, kurią kareivis 
suteikia iš savo algos, valdžia pri- 
deda 10 doliarių į mėnesį šelpia- 
mamui tėvui ar motinai arba 20 

doliarių, jei kareivis turėjo abu- 
du užlaikyti, ir dar po 5 doliarius 
ant mėnesio kiekvienam broliui, 
seseriai, tėvui ar anukui. Jei karei- 
vis neturi šelpiamųjų tėvų, bet 
turi tėvukus, kuriuos jis užlaikė, 
tai kiekvienas iš jų gauna po de- 
šimts doliarių. į 

Valdžia nemoka pašalpos, jei 
visa pašalpa, kurią kareivis duoda- 
vo savo giminėms, buvo mažiau, 

negu kad kareivio ir valdžios su- 

dėtoji suma. 

Kareivis, pildydamas popierą, 
turi parašyti visus brolius, sese- 

ris, ir tėvus, kuriuos jis užlaikė 
ir kuriems jis nori gauti šeimynos 
pašalpą. Tik tie, kuriuos įvardi- 
ja, pašalpą tegauna. Kareivis gUli 
pats paskirstyti savo pašalpą, arba 

pati valdžia paskirsto kam kiek 

priguli šeimynoje. Tačiau s iš vi- 

sos šeimynai skiriamos pašalpos, 
inimant visas gimines, moterį ir 

vaikus, uaugiati neduodama, •k'ai 

50 doliarių, priskaitant ir valdžios 
skiriamuosius pinigus. 

Laisvas Šelpimas Kitu Asmenų. 

Kareivis g-tli, jei nori, suteikti 

pašalpą ir kitiems, kurie iš jo ne- 

gyveno prieš stojimą į kareivius: 
arba savo mylimajai, draugiai, 
giminaičiui, bankai ar kitam kam. 
Jis turi pripildyti kitą tam tyčią 
skiriamą popierą. Toks šelpimas 
priguli nuo paties kareivio ir val- 

džia nuo savęs nieko neprideda. 
Valdiškoji Apsauga (Insurance). 

Kiekvienas, eidamos iš namų, 
turi pasišnekėti su namiškiais kiek 
jam reikalinga ir butų naudinga 
imti valdiškosios apsaugos (insu- 
rance). Valdiškoji apsauga yra 
vienas svarbiausiųjų dalykų, kurį 
valdžia kareiviui suteikia. Ji yra 
netik naudinga kareivio šeimynai, 
bet ir pačiam kareiviui. 

Jei kareivis liktų visai ir ant 

visados sunegalintų (sužeisti'), 
jam bus mokama pašalpa kas mė- 

nuo tol, kol jis gyvas bus. Jis ga- 
li paskirti savo apsaugą išmokėti 
paliekančiai moteriai, vaikams, anū- 

kams, tėvams, seneliams, broliui, 
seseriai, bet ne kam kitam. Jis 
gali permainyti pašelpgavį kada 
tik nori, ir valdžia niek'am neiš- 
duos pašalpgavio vardo. Kiekvie- 
nas šaukiamas j kariutnenę turėtų 
paimti valdžias apsaugą. Gali imti 
nuo $1,000 iki $10,000 apsaugos, 
kiek jis g*ali išsimokėti, o išsimokė- 
ti daugumas gali už visą $10, xxv 

Vaklžia pati ima ant savęs tiek 

išlaidų, jog kareivis t .iri išmokėti 
tik dali to, ką privatinės apsaugo- 
jimo bendrovės (Insurance kom- 

panijos) paprasfai ima. Mokesnis 
keičiasi sul/yg kiekvieno amžiaus. 
21 metų kareivis gali gauti $10,000 
valdiškosios apsaugos, mokėdamas 
tik $6.50 į mėnesį iš jam prigulin- 
čios algos. 

Kaina yra padaryta taip žema, 
kad net ir paprastas kareivis (pri- 
vate), 'kuris šelpia pačią ir vaikus, 

(jęali imti $10,000 apsaugos ir dar 
pasilikti keletą doliarių mažoms 

Išlaidoms kas mėnuo. 

Apsauga yra išmokama dalimis 
per 240 mėnesių (20 metų), bet 

jei apsauga yra mokama už visišką 
sužeidimą, sunegalinimą, tai išmo- 
kėjimai tęsis pakol jis bus gyvas 
ir jei jis mirtų, neišgyvenęs dvi- 
dešimts metų, tai likusioji me iš- 
mokėta suirta bus išmokama da- 
limis kas mėnuo tam Šeimynos 
nariui, kuriam kareivis paskiria. 
Kareivis turi pasiimti t. y. užsira- 
šyti ant apsaugos nevėliaus kai 
120 dienų po įstojimo į kareivius. 

Norėdamas gauti apsaugą, jis 
turi pasakyti, kam nusiųsti tos 

apsaugos paliudijimą ir turi pra- 
nešti savo namiškiams, kad jie 
nesirūpintų, iei tas paliudijimas 
ineateitų net per keletą mėnesių, 
nes valdžia turi rekordus ir niekas 
nežus. Po karės 'kareivis turės 

teisę permainyti tą valdžios ap- 
saugą ant paprastųjų ajpsauigų, 
kokios gaunomas civiliškų žmo- 

nių ir tai bus galima gauti be jo- 
kių daktaro tyrinėjimų, nors toks 

buvęs kareivis ir įsigautų kokią 
nors ligą, bebūdamas tarnystoje 
ir del kurios šiaip jau butu ne- 

priimamas į aipsaugą. 

Atlyginimas Kareiviui, Jo mo- 

terei, Kudikiui, Negaliai Motinai 
ar Tėvui. 

Jei kareivis butų sužeistas, ar 

užmuštas, valdžia beto, ką išmo- 
kės paimtąją apsaugą, išmokės 
dar ir atliginimą, panašiai Į tai, 
kaip mokama sužeidus dirbtuvėje. 
Tas išmokėjimas yra vietoje taip 
vadinamųjų pensijų, kurios buvo 
mokamos Civilėj Karėje sužeis- 

BULGARŲ UŽKARIAUTOJAS PERŽIŪRI GREKUS. 
Gen. Franchet d'Esperey t alkininkų vadas Macedonijoj, po kurio vadovyste bulgarai tapo 

sumušti, peržiūri grekų Penktą diviziją prieš mūšį. 

tiems kareiviams ir jų šeimynoms, 
bet jis yra geriau pritaikintas prie 
kareivio reikalavimu. 

Jei kareivis butu visai sunegalin- 
tas ar tai sužeidimu, ar liga, at- 

liekant militarę tarnystę, kareivis 

gauna nuo $30.00 iki $100.00 į 
mėnesį iš valdžios, žiūrint j jo šei- 

mynos ir sužeidimo didumu. Jei 
jis mažai butų sunegalintas, jam 
bus išmokama proporcionaliai pa: 

g'al jo išgalėjimo užsidirbti ir pra- 
gyventi. Jei jis mirtų iš sužeidimo 
ar ligo»s laike militariškų prieder- 
mių tai, jo moteris gaus $26.00 
j mėnesį iki savo mirčiai, ar ka- 

kol ji neištekės už kito. Jei ji turi 

vieną vaiką, tai ji gaus $35.00 j 
mėnesį. Tas mokesnis yra didesnis, 
jei šeimyna yra didesnė. Jei nelik- 

tų našlės, tik vaikas, tai jis gaus 
$20 j mėnesį pakol jam sukaks 
18 metų. Jei liktų du vaiku, tai jie 
gautų $30.00, į mėnesį, ir t.t. 

Valdžia taip-pat mokės $20.00, Į 
mėnesį kareivio užlaikomam tėvui 
ar motinai, arba $30.00 abiem 

sykiu. 

Teisių Patarimas. 

Kareivis, iiseidama.s iš namų, 
turi paaiškinti namiškiams, kad jei 
jiems bus reikalingas koks nors 

teis miškas patarimas ir jei jie ne- 

turi iš ko užmokėti, jiems 'bus 

patarnauta veltui iš ''Home Ser- 
vice Section." Taip pat jei kareivis 

norėtų gauti kokių patarimų jau 
.būdamas stovykloje ("kanupeje"), 
jis visada ras žmogų Raudonojo 
Kryžiaus namuose, kuris duos jam 
,reikalingus patarimas. Jei kareivi- 

,pats nežinotų, tai jis turėtų pasi- 
klaust; S"avo komendanto. 

Testamento Darymas. 
Nors ir mažiausiu nuosavybę 

turėdamas, kareivis turi išeida- 
jnas į karę padaryti testameną. 
Šiaip, jei kas atsitiktų, jam išėjus, 
giminės norėdami paveldėti jo 
nuosavybės, mokesnius iš skoli- 
ninkų atsiimti ir panašiai, gali tu- 

rėti daug nemalonumu. Kareivis i O c 

turi nueiti į ''Home Service Sec- 

tion" savo mieste; jie susinešę su 

.advokatais padės kariviui sutvar- 

kyti kaip reikia. Tai visa turi buti 

gerai padaryta. Nereikia laukti 
kol nueisi į stovyklą, nes tas gali 
.buti geriausia atlikta mieste, ku- 

,riame gyvenama. Stovykloje (kam- 
pėje* viskas skubinasi, ir yra sun- 

kiaus tai gerai padaryti. Bet jjei 
nepaspėtų to atlikti namie, tai rei- 
kia nueiti j Raudonojo Kryžiaus 
"Home Service Skyrių," tai karei- 
vis ten ras žmogų, kuris padės 
.viską sutvarkyti. 

In galioj imas. 
Prieš išeisiant iš' namų, kareiviui 

dažnai reikia išduoti įgaliojimą 
savo moteriai arba kam kitam. 
Su Įgaliojimų toksai asmuo gali 
vesti visus esančius reikalus karei- 
vio vardti taip, kaip ir jis pats, 
kad butų ant vietos. Del įgaliojimo 
reikia taip-pat kreiptis į "Home 

Service Srction;" jie, padedant 
gerum advokatui, padeda viską pa- 

daryti. 

Teismiški Dalykai. 
Jei rokie nors teismiški reikalai 

butų užvesti prieš išėjusį į karę 

kareivį, tai k'as nors turi kareivio 
vardu pranešti teismą, jog jis yra 
paimtas į kareivius, ir jei teisėjas 
manys, jog reikalo apgynimas pri- 
guli nuo išėjusio kareivio, jis gali 
visą bilą sulaikyti iki trijų mėne- 

sių po pargrįžimui iš karės namon, 
arba ir trumpesniam leikui, kokis 
teisėjui pasirodys geriausis. 

Teismas kareivio nebaus, jam 
namie nesant be ypatingo teisėjo 
jsakymo. Teisėjas gali paskiiti ad- 
vokatą kareivio reikalų apginimui, 
bet toks advokatas negali kareivio 
priversti pildyti prieš jį padarytus 
nusprendimus. 

Namų Randa. 
Kareiviui išėjus iš namų, jo 

šeimynos niekas neturi teisės iš- 
varyti iš namų bc ypatingo leidinio 
iš t:\smo, jei randa, kurią moka 
už namus neišneša daugiau kai 
$50.00 į mėnesį. Jei namų savi- 
ninkas reikalautų tokio leidimo 
iš teismo, tai bile kas kareivio var- 

du turi tik pranešti teisėjui, jog 
kareivis yra tarnystoje ir, jei teis- 
mas matys, jog randos išmokėji- 
mas yra apsimkintas kareviui iš- 

1 ėjus, teismas <jali arba nukelti 
visą reikalą ant trijų mėnesių po 
kareivio sugrįžimui, arba gali taip 
padaryti, ikaip jam pasirodys tei- 
singiau. Kareivis gali, jei nori, 
paskirti dalį savo mokesnio kas 
an'muo randos išmokėjimui. Name 
,pasilikusi tkareivio šeimyna turi 
žinoti, jei kas norėtų juos išvary- 
ti iš namų bc ypatingo iš teismo 
leidinio, kad jie gali pašaukti po- 
licistą ir teisėtai reikalauti, kad 
tokį žmogų suareštuotų, nes tok? 
nelegališikas žmogaus pasielgimai 
butų prasižengimu prieš įstatymus 1 

I 
Nuosavybe Pirkta ant 

Išmokėjimo. 
Jei kareivis pirko nuosavybę 

ant išmokėjimo ir claivė ant ran- 

kos, ar pradėjo išmokėjimą, pirm 
nėg buvo pašauktas j kareivius, 
pardavėjas neturi galės tos nuo- 

savybės atsiimti be ypatingo iš 
teismo leidimo. Jei toks leidimas 
yra reikalaujamas, kas nors karei- 
vio vardu turi teismui pranešti, 
kad jis yra iššauktas į kareivius 
ir jei teismas manys, jog kareiviui 
išėjus išmokėjimas yra apsunkin- 
tas, tai jis gali pratęsti mokėjimą, 
arba liepti atmokėti pirkėjui įmo- 
kėtus pinigus, arba gali padaryti 
taip, kaip jam išrūdys teisingiau- 
sia. Kareivio šeimyna turi žinoti, 
jei kas norėtų tokią nuosavybę 
atimti be specialio leidimo iš teis- 
mo, fai tas prasižengtų prieš įsta- 
tymus ir gali buti suareštuotas. 

Morgičiai (Mortgage). 
Jei kareivis turi Mortgage 

j ant savo nuosavybės (prapertės), 
užtrauktą pirm Kovo 8 d. 1918 
tri. ir jei jis valdė tą nuosavybę 
prieš jo j kareivius išeisiąnt, tai 

mortgage negali buti atmestas 

.(forclosed) ir nuosavybė negali bu- 
ti parduota be specialio leidimo 
iš teismo. Jei kas norėtų tokj lei- 

dimą gauti, kas nors iš kareivio 

pusės turi teismui pranešti, jog 
jis yra iššauktas tarnyston ir teis- 

mas, jei matys reikalą, arba atidės 

visą dalyką, arba padarys taip, 
kaip išrodys teisingiausia. 

Apsisaugojimas, Draugijos. 
Jei kareivis prieš išėjimą iš namų 

jra apsisaugojęs (turi insurance), 
arba priguli prie fraternalės Drau- 

gijos ir nors vieną kartą butų 
mokėjęs prieš rugsėjo i d., 1917 
m., ir jis manytų, jog negalės iš- 
simokėti išėjęs, tai jis gali (jei 
tokie mokesniai užsivilkę neilgiau 
kaip už metus išgauti iš savo ko- 

mendanto (Commanding Officer) 
tam tikrą popierą, su kuria gali 
atsišaukti į Su v. Valstijų valdžią, 
kad ji neleistų, prašalinti iš apsi-Į 
saugojimo, arba fratarnalės d'aru- 
gijos narių pakol jis atgal sugjš. 
JCaip tai padaryti — patarimai 
yra suteikiami ant vietos. 

Pardavimas Žemės už Taksus. 
Jei kareiviui išėjus iš namų 

ateitų laikas mokėti taksas už nuo- 

savybę, kurią arba jis pats nrba 
jo užlaikomieji valdė ar tai gyve- 
nimui, ar tai bizniui dar prieš jo 
išėjimą į tarnystą ir kuri tebebūtų 
tam pačiam tikslui užimta arba 
jo šeimynos arba ir samdininkų, 
tai užtenka, kad kas nors kareivio 
vardu pripildytų afidavitą pas 
viršininką, kuris tuos taksus renka, 
nurodant, jog kareiviui išėjus įviy- 
ko permainos del kurių negalimą 
tų taksų išmokėti. Padarius toki 

afidavitą, nuosavybė negali buti 

jparduota, ir teismas gali atidėti 
išmokėjimą iki šešių mėnesių po 
karės. Jeigu teismas net ir leistų 
parduoti tokią nuosavybę, tai ka- 
reivis g'ali ją atgal atsimti nevė- 
liau kaip po šešių mėnesių karei 
.pasibaigus, užmokėdamas tiek, 
kiek prigulėjo už taksus ir šeštą- 

jį nuošimtį palukų. 

"Homesteado" Teises. 
Jei kareivis prieš išėjimą butu 

užsiėmęs "homesteadą," mainas, 
arba kitaip savintųsi publišką j ą 
žemė, toks savininkas nenustos ( 
vertės del išėjimo nuo žemės tol, 
kol jis militarėj tamystoj. Jei rei- 
kia jam padaryti kokį nors afida- 
,vitą arba darodymą, kad užtikrinti 
tokį savinimasi, kaip yra j statymų 

j reikalaujama tokiuose dalykuose, 
tai jis gali padaryti toki afidavitą, 
arba darodymą prieš kamendantą 
(Commanding Officer) su tokio- 
mis pat teisėmis, 'kaip kad tas bu- 

tų padaryta prieš Registrą the 
jU n i t e d Šates L a n d O f 
f i c e. 

Šeimyna lai Pasilieka Namie. 

Eidamas j stovyklą kareivis turi! 
j4peršnekėti savo šeimyną pasilikti Į 
,ant vietos ir nesidanginti į miestelį j kur nors prie stovyklos (kampės). 
Valdžia ypatingai geidžia, kad 
kareivių šeimynos nesektų i vyrų 
ei nacių į stovyklas (cantonments). 
Yra patrijotiška priedermė gyven-l 
ti ant vietos. Geležinkeliai dabar' 

yra užsiėmę vežimu vyrų ir įvai-j 
rių daiktų j pajurius. Valdžia jau| 
yra prašius noevartoti geležinkelių 
menkais reikalais. Miesteliai sto-j 
vykių apielinkės yra labai prisi- f 

v ► kimšę. Sunku gauti kambarių ir Į 
Į pragyvenimas labai brangus. 

Jei kas nors kereiviui atsitiktų, 
jog jam reiketų buti namie, jis j 

turi kreiptis j komendantą ir gauti 
leidimą grįžti j savo namus. Jis 
gali daug pigiau nuvažiuoti pas 
juos, negu jie pas jį. Mokesnis už 

geležinkelį keliaujantiems karei- 
viams yra valdžios padarytos že- 
mos, o kitiems keleiviams tos mo- 

kestįs augštos. 
Kiekvienas kareivis turi atsimin- 

ti gerbūvį šeimynos tiek, 'kiek jis 
gali. Jis turi neužmiršti apie svei- 
Kata ir mokinimę svao vaikų, su- 

raminimą ir pagerinimą tų, kurie 
įuo jo priguli. Jis turi atsiminti 

taip-pat ir savo draugus ar pažįstą- 
mus, kurie reikalauja jo patarimo, 
arba pagelbos, paliekant savo šei- 

mynas namie. 

Kur Galima Gauti Pagelbos, 
Reikalaujant. 

Jei kuriai nors kareivio šeimy- 
nai reikia kokios nors pagelios, 
ji g^l greitai ir patogiausiai gauti 
ją iš •'Home Service Section", kuri 

pagodos jų uzsitikėjimą ir jų jaus- 
mus ir niekam slaptos neišduos. 
"'Home Service Section" nesikiš 
ten, kur ji bus nereikalaujama arba 

nepageidaujama. Jei kokiame nors 

atsitikime kareivio giminėms rei- 

kėtų pagelbos, ar tai gauti dak- 

taro patarnavimą, ar tai teišmišką 
patarimą, ar darbo j ieškant, ar 

patarimo link auginimo ar moki- 
nimo vaikų, ar progos draugiškai 
pakalbėti apie įvairius nepasiseki- 
mus, ar net ir kokią nors pini- 
gišką pagelbą — tokie ir panašus 
dalykai bus jiems maloniai sutei- 
kiami to paties "Home Service 
Section." 

Nuėjus į Stovyklą (Kampę). 

Kaip tik kareivis pasiekia sto- 

vydclą, aficicrai urašo i o vardą 
ir daug kitų dalykų. Kiekvienas 
karesis turi buti labai atsargust 
paduoti savo Z'ardą kuotikriausia 

ir žiūrėti, kad jis butu teisingai 
parašytas. Kada aficieras klausia 

tvardo, jis gal parašyti taip, k'aip ;is 
jį girdį. Žiūrėk, kad butų parašytas 
taip, kaip reikia ir, jei kas butų 
neteisinga, tuojaus sakyk. Teisin- 
gas vardo ir paivrdčs padavimas 
yra labai svarbus dalykas. Jei ka- 

reivio, arba jo giminių vardai ir 

pavardės yra neteisingai parašyta, 
tai pinigai, kuriuos valdžia siun- 
'čia, gal buti visai negaunami, lai- 
škai gali neateiti ir gali atsirasti 

sdaugiau įvairių nemalonumų. 
[Štai kodėl lietuviai kareiviai pri- 
valo paduoti savo pravardės tik- 
,rai, lietuviai, nes permainus ar- 

ba suarmbrinussavo pravardę, fai 

'paskui nei jų giminių negali su- 

ieškoti]. 

Kaip Ilgai Reikia Pašelpos 
Laukti. 

Padarius reikalingas popieras 
del pašalpos davimo šeimynai, tie 
■raštai tuojau yra siunčiami į Wa- 
shingtoną. Namiškiai tenesitiki 
gauti pašalpos vos tik kareiviui 
Išėjus j stovyklą (kampę), nes 

p'ajprastai išeina nuo šešių savaičių 
'iki dviejų mėnesių po padavimo 
popierių iki gavimo pašalpos. Jei 
'namiškiai negautų čekio dviem 
mėnesiam praėjus, tai turi nueeiti 
ir pašnekėti apie tai su "Home 
.Service Section." 

Jei kas kareiviui rūpėtų apie 
namus, arba reiktų ko pasiteiriau- 
ti, jis gali sužinoti nuo saivojo ka- 
mendanto, kur tyra Raudonojo 
^ryžius "Home Ser\rice" žmo- 

|gus toje pat stovykloje. Kareivis 
gali viską jam pasisakyti, visa tai 
bus užlaikoma paslaptyje ir visur 
bus suteikiamas reikalingas patar- 
navimas ir patarimas. Jei jo na- 

miškiams ko nor$ reikėtų, tai jis 
pasiųs j namie esančią "Home 
Service Section," o tie jau susi- 
neš su namiškiais. 

Tą pktj gali padaryti ne tik tie, 
kurie yra Amerikos stovyklose, 
bet ir tie, kurie yra išplaukę j už 

*jurj. Ten Raudonojo Kryžiaus 
"Home Service" žmonės taip-ipat 
yra nukeliavę ir duoda visokius 
patarimus; kokie tik yra kareiviui, 
ar jo šeimynai reikalingi. Reikalui 
ėsant, jie pasiunčia ir kablegramą 
j Raudonojo Kryžiaus skyrius 
čia Amerikoje, o tie j "Home Ser- 
vice Section" į tą miestelį, kuriame 
gjyvena kareivio namiškiai. 

Delei Aficierų įveria- 
moj Lietuvių /iMiijoj. 

Neužilgo tikimasi, kad Su v. 

Valstijų vyr'ausybė nutars tver- 
ti Lietuvių Armiją. Lietuvių 
Armija negali apsieiti be lietu- 
viškų aficierų. Yra ne vienas 
Amerikoje tautietis, kuris tarna- 

vo aficierų rusų armijoje. Bu- 
ty gera, jeigu toki vyrai tuojau 
savo antrašus malonėtų paduo- 
ti, nesą reikalui esant galėtu- 
mėm juosna kreiptiesi, kad ga- 
lėtų susidaryti štabas ir kad 

galėtų organizuoti armiją. Be 
tų, kurie jau aficierais buvo ir 
yra, reikėtų gauti atsiliepimai 
ui jaunuolių, kurie norės patek- 
ti aficierų mokyklon; toki vy- 
rai turėtų pranešti, kokj mokslą 
yra išėję ir kur ir kada? 

Žodžiu sakant, tveriant Armi- 
ją, reikia turėti vadų. O tokius 
sudarys arba jau buvę aficierais 
arba toki, kurie dabar pereis afi- 
cierų mokyklą. Tad ir suskub- 
kite pranešti, kas galite ir no- 

r»te kokias vietas užimti Lietu- 

vių Armijoje. 
Tarybų Pildantysis Komitetas. 

Apie Gazines Maskas. 

Vokiečių kariumenė, kuri sten- 

giasi pastoti kelią nuolatos be- 
sistumianči'ai amerikinių linijai 
Lotaringijos fronte, vartoja vi- 
sas žinomas apsiginimo prieinones, 
moderniškoj karėj pasekmingo- 
mis laikomas. Vokiečiai ypač 
daug nuodingų gazų vartoja. 
Persiiingo karininkai nuolatos 
buvo bombarduojami "muštar- 
dinėmis" (mustard) bombomis 
ir visos pastangos dedamos, kad 
priešakines amerikiečių pozicijas 
mortingais gazais užpylus. Kredi- 
tas priguli chemiškam kariniam 

departamentui Suvienytose Valsti- 

jose už tai, kad tos vokiečių pas- 

tangas perniek nuėjo. 
Amerikiečių užpuolaatieji ka- 

rininkai nuo gazų apsaugojami 
yra maskomis, kurios išbandymo 
laukuose pasirodė apsaugos su- 

teikiu dvidešimts sykių daugiau 
negu vokiečių gazinės maskos. 
Ištiesgi nesama nei vieno už- 
rekorduoto nuotikio, kad Ame- 
rikos karininkas kristų gazų ata- 

koj auka, kuomet jis apsaugo- 
jamas maska, kurios Su vienuo- 
se Valstijose dideliame skaičiuje 
išdirbamos yra. Šis faktas taip 
gerai atkartotinais bandymais pa- 
tvirtintas, kad militariai virši- 
ninkai g*azais užsinuodijimą au- 

kos neatsargumui priskaito. Dau- 
gelis Suv. Valstijų armijos afi- 
cierų stovi užtai, kad vyrai, kurie 
del gazų suserga, turi buti tei- 
siann, o ne dekoruojami. 

Ant laimės, kiekvienas Ameri- 
kos karininkas, kuris Ftancuzi- 
jon važiuoja, yra gazinės maskos 
vartojime ekspertas. Jis yra iš- 
lavintas ją neįtikėtinu greitumu 
užsidėti. Maska uždedama vien- 
tik penkiais rankų judėjimais. 
Vyras, kuris to atlikti neišgali 
šSių sekundų laikotarpyje, pa- 
liekamas užpakalyj, kuomet jo 
būrys frontan eina. Nesenai pra- 
ktikos mankštinimuose, vienos 
Amerikos karininkų kompanijos 
rekordu,buvo keturios sekundos, 
nuo laiko, kuomet duota įsaky* 
nus maskas užsidėti, iki galuti- 
nam pritaikinimui nevikriausio 
vyro. 

{domus faktas, kad amerikie- 
tiškos įgazinės maskos atlaiko iš- 
bandymus, kokius vokiškos mas- 

kos atstovėti negali. Vokiškos 
maskos neapsaugoja nuo sutirš- 
tinto gazo. Tai buvo nesenai pa- 
rodyta, kuomet britai surinko už- 
tektiną prožektorių skaičių, kurie 
vienu sykiu atliuosavo septynes- 
dešimts tonų fosforinio gązo 
(Phosgene gas) su ta pasekme, 
ikoki vokiškam gcneraliatn šta- 
bui gerai žinoma yra. Nesamą 
tokios gazo tirštumos, kurios 
Amerikos maska neatlaikytų. Tai 
buvo priparodyta netik karės lau- 
ke. bet ir išbandymo stotyse šioj 
šalyj, kur užsispirimai gazų di- 
deliu sutirštinimu nugalėti Suv. 
Valstijų armijos maskas buvo 
visiškai nepasekmingi. 

Amerikos įgazinė maska. išvy- 
styta tiesiogine išdirby s te. Tam 



tikri viršininkai gavo pilną infor- 
tiiaciją apie franeuzų rr britų 
tnaskas ir pilnas datas apie jų 
gerumą, vokiečių gazinėse ata-! 
kose parodytą. Tomis žiniomis 
apsiginklavus, duota užsakymas 
.padaryti kelis tukstančius ga- 
zinių maskų šioj šalyj. 300 afi- 
cierų ir 2000 paprastų kareivių, 
•kuriems kreditas priguli šio 
moderniško arpsiginimo ginklo 
isdirbime, parodė savo persitik- 
riuiino '*rąsą. liuosnoriai bandy- 
mams pasiduodami. Užsidėję 
maskas, jie tiesioginėn gazų ata- 

kon išsistatydavo. Laikas nuo 

1aik) Amerikos genijališkumas 
ir išradimą palinkimas duodavo 

progos pirmesnius modelius pa- 
gerinti. Pasekmėje, musų talki- 
ninkų at'icicrai vienu balsu pri- 
pažįsta. kad Amerikos maskos 

yra geriausiomis vakariniame 
ironte. 

Gsatna klaidingo įspūdžio apie 
Amerikos karininkų vartojimą 
britų ir franeuzų maskų iš prie- 
žasties užsivilkusios šioj šalyj 
išdirbystės. Tiesa, pirmieji 200, 

000 Amerikos karininkų Prancū- 

zijoj vartojo britų maskas. Tuli 
amerikiečių pulkai prijungti prie 
Haig'o armijos buvo aprūpinti 
brit>j maskomis, nes vientik iš 

patogumo visos jų reikmenys, dar 

gi skalbiniai, buvo paimti nuo 

britų. V«enok galima autorite- 

tingai užtikrinti, kad pirm Lie- 

ipos mėnesio ofensyvoj prieš Vo- 

kitiją, amerikoniška gazinė 
maska buvo nusiųsta per Atlan- 

tiką kiekvienam Amerikos karei- 
viui Prancūzijoj. 

Nors gazinė maska tikrai ne- 

šioti neparanki, pirmuosius ke- 

lius sykius užsidedant, karininkai 

greitai pripranta prie naujo kvė- 

pavimo budo. Ji uždedama ant 

galvos panašiai kaip "base-ball" 
/.aislės "bolės" gaudytojas dėvi. 
Tam tikros žnyplės užspaudžia! 
nosį, Kad užtikrinus burnos kvė- 
pavimą triubcle, sujungta su indu. 
chemikalais pripildytu. Iškvėp- 
tas oras išeina lauk per užsida- 
rančią skylutę pastnakryj. Oras 
negali kitaip burnos pasiekti, 
kaip .pereinant per chemikalus 
inde. Išsamiausi bandymai rodo, 
kad tieji cln kalai visados nuo- 

dus išima. 
Šioj šalyj piiną lavinimą bai- 

igiant, Amerikos karininkai gali 
mas'.as nešioti veik neapribotai 
ilgu laiku ir užsiimti praktiškai 
visokios formos veikimu jas dė- 
viu.. Pershing'o vyrai, vientik 
kaipo "štuką," lošė svaidinj 
(base-ball), toot-ball ir kitus 

žaislus, dėvint Suv. Valstijų ar- 

mij maskas. Daugelyj atsitiki- 
mų karininkai darbavosi prie 
bate rėjų prie smarkaus bombar- 
davimo per dvyliką valandų mas- 

kų nenusiimant. 
Visiškas nuo vokiškojo gazo 

saugumas yra vientik gerame ;š- 
lavinime ir nuolatiniam prisi- 
rengime. Keletas gazu užsinuo- 

dijimo atsitikimų gali huti pri- 
skai tomai nelaimei, bet didžiuma 
gali buti priskaityta prie neat- 

sargumo ir nepaisymo. Ameri- 
kos veteranai Prancūzijoj iš tie- 
sioginio patyrimo žino. kad jų 
m'askos apsaugoja juos nuo gazų, 
vokiečių ..rmijos vartojamų. Dėl- 
to tai jie'nepaiso gazo debesų, 
ką atslenka nuo priešo linijų, ir 
tuo pačių laiku imasi už darbo 
stumti atgal tuos, ką gina įvedi- 
mą moderniškan k ariaviavitnan 
nuodingų gazų ir degančio skysti- 
mo, viso pasaulio tam besiprieši- 
nančios nuomonės nepaisant. 

M. Diemedis. 

APSIRIKO. 
Tik taką ,po savo kojomis ji 

matė. Pro šalį jos einanti, kaip 
kuris kartais. būdavo laimingu 
priviliot jos žvilgsnį, bet nedaž- 
nai tas pasitaikydavo. 

Dažnas rytmetis ir neretas va- 

karas ją sutinka prie Švento Pie- 
mens skliapo durų. Mat ji bėga 
ten melstųsi. Ji žinojo tą šven- 
tovę ir pirmiaus ją atlankydavo, 
/bet atlankydavo, kuomet laikas 
tai leido. O vis-gi, kiors kaltin- 
tume laiką, nors padą Emiliją 
visai pateisintume, o švento Pie- 
mens skiepą ji visgi, būdavo, lan- 
kė retokai ir meldėsi retokai, 
kaip ir kitos mergelės, kurios ne- 

sijaučia labai daug Dievą užrūsti- 

nusios. 
Laikas bėgo ir jis Emilijai įtei- 

kė n«->ują gyvenimą — moterystę: 
ji ištekėjo. Ar jos stubelėje vieš- 

patauja šventoji meilė tarp jau- 
naveažių, švento Piemens skiepo 
šventieji tik gali žinoti, kuriems 
ji viską įtiki, su kuriais daugiau- 
siai ji rokuojasj; žmones-gi nuo 

jos negirdi skundų, negirdi nei 

•pasklžiaugimų. įmones mato jos 
pusiaupaslėptą didelėje skaroje 
veidą, žemyn nuleistas akis. Žmo- 

nėse, tarp kiurių Emilija gyveno, 
^netrūksta nei pašiepimų, bet ki- 
tuose jos pažį. ^amuose, kartais, 
tyliai sukugžda klausimas, "Kas 

ją verčia taip daug melstųsi?" 
Kad ji žinotų kitus laimingam 

gyvenimui kelius, ji skubėtų 
Bračienę į ji išvest, 'bet ji tik 

žino — melstis. Ne tiek už save 

melstis, kiek už nelaimingą arti- 

mą, už» Bračienę, o ir už daug 
jai lygių. 

•Vėlus rytmečiai Bračienės vy- 

rą žadina keltų; vėlus labai vė- 

lus vakarai jį, degtinės sukraipy- 
tą polydi j lovą Bračienė savo 

vyrą bart mėgina už girtuoklia- 
vimą, gražiuoju prašo drauge su 

ją triusties apfc namučius, apie 
skaitlingą vaikučių būrelį, kurie 

dar visi maži; visą moters švel- 

numą iš mėgina, bet Bračys vis 
tas pats: be širdies, be gailesčio 
iprie šeimynos, kuriai jis turėtų 
priklausyti. Geriausiai, ką j it sa- 

vo šeeinrynai teikia, tai nedaug 
su savo moterimi barasi: tai su- 

keiks po truputj, tai vėl jai pri- 
ritins, kad jis esąs iš žmonių 
aukštesnės kilmės ir po tokių pa- 

sikalbėjimų jis pameta namus, 

ieimyną, išeina sau v.erias (pagy- 

ventų. Tokios Bračio išeigos bu-j 

vo nebenaujiena. Žmona nekuo- 
met nesivijo paskui jį. nei ne- 

pykdavo garsiai; kam jos širdis 

geriaus i žtikėdavo, kartais nusis- 

kųs, padejuos <r gal labai retas 

jos nepaguosdavo. Q jeigu kas 
ir neatjautė Bračienės vargu, tai 

vis-gi jos akyse nesityčioję iš 

jos, o tuom tarpu Bračienė jau- 
tėsi daug lengviau. Ji jautėsi, lyg 
sunki gyvenimo našta savo sun- 

kumo dalį šalyn numetė nuo jos, 
kuomet geram iš artimų išsipa- 
sakojo. 

Pats Bračius jau keletą kartų 
apleido inoterj, bet, ištuštėjus 
kišenėms, visai nusitrynus sermė- 

gėlei, vėl grįždavo prie šeimynos. 
Ne šeimynos meilė jį traukė at- 

gal prie savęs, bet gyvenimo ap- 

linkybės: pinigų neteko, dradu- 
ž's nuplyšo. Žmoną mylėt jis ne- 

mokėjo, — ne išmeilės jis ją vedė; 
jis jos turto jieškojo. O apsiriko.; 
Bračius su tuom sapnuotu turtu 

apsiriko; jis nepirmas, nei nepas- 

kutinis; daugybė randasi tokių, 
kuriems turtas reikalingas, o ne 

žmona. Dauguma tokių tik spąs- 
stus randa, tai ir Bračius rado. 

* * * 

Išaušo turtingas pavasaris ir, 
rodos, su tisais savo puošnumais 
apsigyveno Cirplių bažnytkiemy- 
je. Dienos inšilo, naktįs vien ra- 

mumą kaimiečiams neš' Gamta 
savo užduotį benuodemės atliko: 
visur buvo žalia. 

Garnienė pasijuto labai sušilu- 
si. Išvakaryje dar si.uduriavo, 
bet paskui visai išsibudino ir ne- 

bemanė apie miegą. Gegužio nak- 

tis, graži, rami, kuomet mėnulis 
iš augštybi* skleidžia blankia, 
malonią pilnačio šviesą. Iš lauko 
nebuvo girdėt nei mažiausios kreb- 
ždėjimo, tik pačioje stuboje pi- 
nėsi vienas su kitu miegančių vai- 
kučių šnirpavimai. Garnienė pa- 
kįlo iš lovos, pamaiželi nuklojo 
savo mažiausią dukraitę Lieputę, 
kad ja» nebūt labai šilta, o pariį 
išėjo iš miegamojo kambario ir 
atsisėdo po langu viduriniame. 
Paniuro ji mėnulio spinduliuose 
įmonių akių nematė, o mėnulio 
ji nesigėdijo, nors ir buvo tik 
vien naktiniuose marškiniuose, 
kurie mažai dangė jos turtingas 
kuno formas. 

Protas protu, o gyvenimas 
vėl bėga savo keliu. Garnienė, 
nori dar visai neužmiršo nabaš- 
ninko vyro, bet jau jos atmintis' 
dažnai buvo tai gyvenimo reika-1 

lais užimta, tai šiaip neišreikš-' 
tais sapnais. Tas pats atsitiko 
ir minėtą naktį. Kas apie ją ap- 
sirūpins? Pačiai vienai reikia vis- 

^ 
ką atsimint: ji, be nabašninko 
vyro, skaitėsi savo šeimynoje 
pati šešta. 

Jaunystė furi didelę galę. Nors 
ji ir buvo gražios šeimynėlės j 
motyna, bet jos anfžius vos per- 
svyro trisdešimtus. Kaip dažnai, 
taip ir šią naktj ji pasijuto visai; 
viena, lyg jos širdis ko laukė, ko] 
j ieškojo. 

Mat jieškoje gyvenimo drau-l 
go. 

Garnienė paskendo visokiose j 
svajonėse ir tik pinasi, audžiasi! 
ir vaizdžiasi jai, kad štai arti josi 
sėdi jai mylimas vyras, jai mie-J 
1 us, žingeidžius nutikimus pasatl 
koja, glaudžia ją prie savo jaut- 
rios, ją mylinčios krutinės. "Bet 
ko Dievas taip pavydus?" Gar- 
nienė pamislino. Mat, dingo mie- 
las paveikslas iš jos vaizdžios 
vaidentuves. Čia vėl nauja eilė 
tokių paveikslų bėga, tik slinks- 
,ta ir geros ir blogos — vis pro 
jos mintis ir lėtyn, lėtyn, galų- 
gale visai apsistoja ... Tai Bra- 
čit^s!... Dar vos tik kelios dienos 
atgal ,kaip ji, Garnienė, pirmą 
kartą Bračitį susitiko šventame 
Piemens skiepe, bet jis atkrei- 
|Jt jum a a. i.i { .save. 

Garnienė, gerokai padirbėjus 
savo mažoje ki įutuvėlėje iš ry- 
to, visuomet stengdavosi ir Dievą 
pagarbinti. Kaip ji darė kitomis 
dienomis, taip ir šią dieną. Nors 
jau daugokai darbelio buvo pa- 
dariusi, bet skaitlingo būrelio 
vaikučiu motinos pereiga drauge 
su jos jaunyste tėmytinai stipri- 
no ją, ji ir tį dieną atėjo išklau- 
sytų mišių. Kas Garnienės širdy- 
je buvo — tą tik ji pati galėjo 
žinoti, bet radosi ir tokiųvple- 
pių, kurie drįso pasišaipyti iš 
Garnienės; tie-gi drįso net abe- 
joti kaslink Garnienės maldingu- 
mo. Panašus abejojimai gal kar- 
,tais ir siekdavo Garnienės 
žinią, bet reikėtų manyt, kad 
visų piktų liežiuvių, Garnienė 
nedagirsdavo; o kad ir but ji 
viską žinojus, ką pašaliečiai apie 
ją kalba, kas-gi galėtų dabar 
tikrinti, kad Garnienė į tai butų 
pasakius ir ar ji but pamainius 
savo elgimąsi? Ji ėjo bažnyčion 
ir,, kaip ji pati neslėpė, meldėsi 
ir meldėsi... Šventųjų stovylos, 
kartai, jai vaizdėsi, gyvos esan« 

čios, kurios į visus besimeldžian- 
čius vien tik žiurėjo. Garnienė 
vis žemiau galvą lenkė, vis dau- 
giaus maldingų žodžių kalbėjo 
ir tik retkarčiais žiurėjo i laikan- 
tį mišias kunigą. 

Garnienė visai nesistebėjo, kad 
kunigas taip šventai ir taip jaut- 
riai kartas-nuo-karto prie alto- 
riaus užgieda labai maldingas 
giesmes jai nesuprantamoje kal- 
boje—latyniškai, bet jai kartais at- 

eidavo į galvą, kaip tas tokis 
paprastas žmogelis-vargoninkas 
dar-gi drįsta ir-gi latyniškai pra- 
gist prie vargonų? 

Moteris manė vienaip, antraip 
manė ir priėjo prie to, kad nors 

vargonininkas ir nera kunigu, 
bet vis-gi jis privalo but daug 
pagodoj amu žmogumi, nes jis 
gieda labai maldingas giesmes, 
geismes latyniškai laike mišių. 
Kasdiena ji lankė švento Piemens 
siklepią ir kas dieną nejučią 
ėjo, augo prie Bračio, Švento 
Piemens skiepo vargoni.nko. 

Garnienės širdis, buvusi skli- 
dina maldos, dabar pradėjo at- 

vėsti. Šale seno ugniakurio sužibo 
kitas. Šis naujasis vis plėtėsi, 
didėjo, kuomet senasis geso. 

Kartą Garnienė skaito mišių 
maldas, tą vietą, kur pasakyta, 
kad žydai ištempė Jėzų ant kry- 
žiaus, prikalė vinimis jo kojas 
ir rankas. Tuom tarpu suliulo 
vargonų balsas. Moterės pasku- 
tinė mislis pakjlo ant šventos 
muzikos sparnų ir, su gando te- 

km'>( nuskrido širdies keliu ten, 
iš kur tie balsai kilo. Staigus 
skambalėlių skambėjimas priža- 
dino ją; moteris pamatė, kad 
visi žmonės bažnyčioje žemai 
nusilenkė; ji, lyg pasijutusi kal- 
ta, galvą nusvėrė ir mušėsi j 
krutinę. Tai buvo pakylėjimas. 

Nors Bračiaus pavasaris tolo- 
kai nuslinko ir pati vasara arti- 
nosi j rudens globsti, bet jis va- 

saros akimis j gyvenimą žiurėjo, 
vėsam rudeniui nugarą grjžo. 

Tokiomis tai akimis jis žiurėjo 
ir j Garnienę. 

Nuo mažens prie bažnyčios 
augo, nuo mažens išmoko kuni- 
gams patarnauti; žodžiu caikant, 
pas B račių švelnumo netruko. 
Bračius greit sužinojo Garnienės 
gyvenimo pasaką; jam žmones 

papasakojo, kad ji našlė, kad ji 
turi mažius vaikučius, kad turi 

geroką turtą. O kad ji dar buvo 
graži, tą pats Bračius matė, ku- 
riam parupo našlės turtas ir šiek- 
tiek ji pati; su vaikais manyta 
kitaip. 

Garnienė buvo augus prie savo 

tėvų, prastų kaimiečių. Ji mokėjo 
dirbti, melsitis, mylėt. Apie pas- 
kutinį ji nedrįso kam nors pa- 
sitart. Barčiu-gi mokėjo gražiai 
pasakas jai pasakot apie meilę, 
gražius prisipažinimus, kuriems 
moteris visa atvira širdžia Įti- 
kėjo. Xors paties Bračio širdis 

Kaitriosios vasaros dienos ap- 
siramino ir tik gražus, malonus 
oras klastėjo. Dangaus mėlynė 
per ištisas dienas iš augštybių 
maloniai žiurėjo į cirptių bažnyt- 
kiemį. Naktimis ji išsipuošta 
mirkšiačiomis žvaigždutėmis ir 
tarsi skirstė, žadino po žemę 
vaikštančius vargdienių sapnus. 

Bračius pasidarė labai dažnas 
Garnienės švečias. Jie pasisakė 
vienas kitam, jog mylisi. Moteris 
piucio džiaugsme, kad taip jau 
gferą vyrą'gauna. I.račius pasiro- 
dė labai paslankiu, pats Garnie- 
nei gelbėjo, kuomet ši rengė 
stalą, kad jj patj vaisinius. Jis 
rado mandrų ir tėvišką žodi kiek- 
vienam Garnienės vaikui, jai pa- 
čiai paguodos žodžius pylė lyg 
iš kibiro. Taip viskas ėjo tviskan- 
čiu keliu. Moteris laukė vestuvių 
dienos, kaip užtekančios saulės, 
Bračius jos laukė neikiek nema- 

žiaus. Klausimas tik liko papro- 
čiu reikalaujame laike ir tinkama- 
me prisirengime. Perėjo ir tas. 

Išmušė taip laukta valanda. 
Švento Piemens skiepas švito 
nuo degančių žvakių, o jų neska- 
nus kvapas maišėsi su gėlių kva- 
pu. Susirinko sklepan keletas 
vyrų, daugiaus moterų, o visdau- 
giausiai vaikų. Prie vargonų mu- 

zikos prasidėjo sutuoktuvių ap- 
eigos. Jaiunas, storas klebonas 
dabar atsikreipė su klausimu prie 
Garnienė: 

— Ar prižadi mylėti?... 
Moteris taip noriai atsakė, lyg 

butų maldavusi leisti jai tą žodį 
daug, daug sykių kartot. Sutuok- 
tuvių apeigos visai nesujudino 
Bračiaus. Jam lyg nebuvo kuom 
nusidžiaugti, jam lyg labai pap- 
rasta komedija atsikartojo. Tiesa, 
Garnienei jis jau našliu teko. 
bet ji pati, būdama našlė, visai 
apie tai itižmiršo ir vienval jos 
akįs krypo jos naujo vyro linkui, 
lyg ji but bijojusi, kad jo kas 
nepagautų nuo josi Juomi džiau- 
gėsi, ji mylėjo. Tiek, rodosi, troš- 
ko moters širdis. 

J'o vestuvių. Dabar jau Bra- 
čienė. Labai greit praslinko tas 

susipažinimo laikas, mylėjimosi 
ir apsivedimo, nors dabartinei 
Bračienei, kartais kelios valan- 
dos virsdavo ajnžiais, kuomet ji 
tik dar buvo pradėjusi svajot 
apie Bračių, kuomet jo ateisiant 
laukė. Praėjo tos šventos dienos 
ir gyvenimas pradeda 'žiūrėt savo 

kasdieninėmis akimis. Greit po 
vestuvių Bračius pamažu pradė- 
jo prikalbinėt moterį, kad ji abi 
stubas užrašytų ant jo vardo. 
Jis moterei aiškino, kad taip 
busią geriau, naudingiau jų tur- 

tui, jis galėsiąs geriaus dalykus 
sutvarkyti. 

Moteris labai mylėjo savo nau- 

ją vyrą ,bet jo noras vis-gi jai 
pasirodė netokiu, kokiu jis tu- 

rėtų būti. Jai pagelbon atėjo pa- 
skutiniai nabašnininko vyro žo- 
džiai, "Onyte, neapleisk vaikelių." 

Barčienė, nors nuvargusi buvo 
nuoilgos dienos, bet negalėjo 
sumerkt akių, vis svarstė, misli- 
no, ką padarius su tuo užrašy- 
mu. Ko ji daugiaus apie tai gal- 
vojo, vis jai tas noras kreivesniu 
atrodė. Moteris turėjo savo senų, 
2[erų pažįstamų, kuriems ji ga- 
lėjo pasit.kėt, kad jos pasaka 
neišplauks j svieto liežiuvių ju- 
rą; ji taipgi pasitikėjo, gausianti 
pas jiuos teisingą ir gerą patarimą 
sunkesniuose savo gyvenimo 
klausimuose. 

Jai patarta jokiu užrašų neda- 
ryti, nes visas turtas, mirusio 

vaikų tėvo surankiotas, tik vai- 
kams priklauso. 

Bračienė nieko, o nieko del 
savęs nebegeidė, bet motinos 
širdis už vaikus buvo pasiren- 
gusi gyvent, vargt ir mirt. Sun- 
ku jai buvo ištart tą skaudų "ne," 
'bet vaikus prisiminus, su lengva 
širdžia ji tai padarė. 

Po to staiga Barčius atsimainė. 
— Jeigu aš negaliu gaspado- 

raut, tai bernaut nenoriu! — Jis 
moterei atsakė. 

X'uo tos tai valandos jo pas- 
lankumas žymiai pradėjo mažėt. 

Laikas bėgo; auksinės Garnie- 
nės viltjs djlo; nusiminimas ver- 

žėsi jos širdyn. Kuomet B'arčius, 
pametęs darbą, supykęs eidavo 
lauk, Garnienė liūdnomis akimis 
jiį pali dėdavo. Suspausdavo jos 
širdj tokis vyro elgimasis, bet 
visą. tą ji mėgino nuo žmonių 
žinios aiždengti. Ilgainiui akives- 
nės moterjs tai patėmijo, vienos 
pasigailėdavo Barčienės, kitos 
pasišaipydavo ir dar pridurda- 
mos, kad "taip jai ir reikėjo." 
Kam, girdi, ji ant vaikų kaklo 
tą sloguti užtraukusi — apsive- 
dusi. 

Barčienė, daug kartų apsivy- 
liusi, vis dar nenustodavo vilties, 
vis dar rytmečiais žadindavo 
savo vyrą prie bendro krautuvė- 
lėje darbo. Bet Barčius rytme- 
čius labai brangino ir moters 

priminimas apie gyvenimą ir jo 
pereigas, jam reiškėsi, lyg tai 
nuobodžios musės aplinkui žir- 

žėjimas; tokiuose atsitikimuose 
jis atsikeldavo iš lovos, užrakin- 
davo duris ir. raktu užsitikrinęs 
sau ramumą, paskęsdavo pata- 
luose. 

Barčienė buvo apsukri moteris, 
i Išduodavo rytmetinius pirkinius 
j ateinančioms is apielinkės mo- 

terims. Tiekė pusryčius. Rengė 
ir prausė savo mažuosius vaiku- 
čius, didesnieji patjs apsirūpino. 

* * * 

lokio margo gyvenimėlio Bar- 
čienei suėjo du metu. Paskui 
tuos du metu sekė liūdna moters 
liuosybe. Staiga ji susirgo. Čia 
ir jos vargų vainikas nutruko — 

ji mirė. svietui palikdama mažą, 
silpną gyvybę — kūdikį. 

Nauji vargai godžiomis akimis 
jieškojo kitos aukos, nes Barčie- 
nę jie palydėjo amžinau atilsiu. 

Kuomet Barčienė mirė, jos 
vvriausis sunus vos buvo per- 

žengęs septyniolktų metų slenks- 
tį, o pats jaiunasis ir šeštasis 
jos vaikų skaitliuje, tik buvo gi- 
męs. Dar visam jaunuolių buriui 

reikėjo motinos, užvis labiausiai 
jos įcikėjo mažiausiam, bet jos 
nebeliko. Tėvas šio mažutėlio 

kūdikio, Barčius, visai mažą da- 
li vtinią sau skyrė šiame valandos 
liudnumo verpete. Vargai vis 
dairėsi aplinkui, jie jieškojo nau- 

jos aukos. 
Štai ateina viena prastuolė, Ji 

jauna. Bet akimis, kurios ilsėjo- 
si ant našlaičio, mažyčio, drąsiai 
miniai žmonių pasakė, jog ji 
pasirengusi našlaičio motinos ta- 

kus išeit. 

Daugybė moterų gerai žinojo 
Barčienės gyvenimą. Vienos iš 

jų ją paguodė, kitos papeikė. 
Tarp jų buvo senų, biednų ir 
turtingų. Bet jos visos užgaišo 
moterų turguje. Emilija, kuri 
mažiausiai tose kalbose dalyva- 
vo, viena ištiesė rankas prie naš- 
laičio, dar nesuprantančio nei 
gero, nei blogo naujame pasau- 
lyje.' 

L)R. O. C. HifINE 
DENTiSTAS 

OFISAS; Kaiap. 3}lrjo.JgUt«d^ 
(Gy*en mas virš Aptiekos;. ChTŪAGO. 

| ŽINIOS IŠ EUROPOS. 
Ukraina ir Lietuva padarė prieš 

lenkus sutarti. 
Paryžiaus laikraštis 1 e 

"L e m p s" ii d. rugsėjo paskel- 
bė sekančią žinią: 

Rugsėjo 10 dieną įgaliotiniai 
Ukrainos ir Lietuvos Tarybos 
Brest-Litovske pasirašė po sutar- 

timi, kurioje pasižada dvi vals- 

tybės viena kitą ginti nuo lenkų 
ir atstovėti joms priderančias že- 
mes. Ši sutartis buvo ilgaai plia- 
nuojama ir apkalbama. Dabar 

galutinai po ja pasirašyta. 
Sulyg tai sutarčiai pasidaro 

bariera nuo Baltijos iki Juodųjų 
marių, kur incina apie 60 mili- 
jonų gyventojų. Reikalui atsiti- 
kus šios dvi šaljs galės išstatv- 
tyti apie 6 milijonus kareivių." 

COAl CCMSITMERS MUST 
mr vsteh sutpiy now 

Consumert must "bųy their 
Vinicr supply oi" Coai chirh^ i!te SjTrirį* ;:nd Suminei* fcr 
stor.-vte ifrrodiictior is tol» 

i "1 vi'Dlti inainiiincd at a 

j x 

tordnirmandtlui 
coix3±7 eiublcti 

/ ;.*{ b svoid a serbas 
i 1 V-'i J Coal sliorfcvte 

Į tKb \Vkjier'^ 
/<«/ ■'■■u 

r.r. ts. n/ri. ATMix:£Tfw c 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PlCUMASl 
Męd neesamo bankeriai, bet mes gvarantuojame Tamstai suCė- dymą o0% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- kotus nuo $30.00 iki §50.00 už pusę kainos. Truputėli nešiotus t.v- $25.00 iki $60.00 ant orderio darytus siutus ir orerkotus pardm>m me po §5.PO ir branginu. 
Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir trankai,*. Vaikų siutai $2.00 Iki $7.50r Skrynios Ir valyzai. 

S. G O R D O N 1415 EOUTH HALSTED STREET CHICAC- j, ILl 
Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatom.^ e*r; atdaras iki 11 vai. vaki-e Nedėldleniais—iki ** vai. vakare 

60 Dienų Išhandy- 
mui Dykai. 

Prisųsk 2qc. dabar 

Meskite netikusias gydoles! Jeigu turite dusulj. reumatizmą. neuralgiją, paralizius, nerviškumą, sluogos. bronchito, silpnumą pečių, silpnumą, užketėjimo ir daugybe kitų ligų, arba skausmo bilo kur. Prisius- kite 20c. del vyriško diržo arba 30c. del 
moteriško diržo, idant pagelbeti užmokėti 
prisiuntimo kaštus. J keletą valandų mano 
naudingas diržas rasis jusų pačte. Už- 
mokėkite rankpinigius $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal nu- 
rodimus per du mėnesius, tada bėgiję 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- kite diržą atgal, o aš sugražjsiu jusų $3.98 Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. 
Adresuokite: 

A. P. OVVENS. Dept. 50-E. 
152 W. 14 Street, Nevv York. 

NESIŲSK NEI CENTO. 
žitas puikus ir parankus paauksuotas laikrodėlis, kuris turi 21 akmenį ir nera nei permažas, nei perdi- delis, todėl kievienas privalo tokj turėti. Męs noriai išsiųsime Tmistai jĮ, bo jokio iškalno įmokėjlmo. Tu persitikrinsi, kad jis yra labai gražus ir parankus, ir labai teisingai parodo laiką., pirk ji nei valandėles ne- sviravęs. Iškirpk šitą kuponą ir prisiek ji mums. Kodėl tu turėtum brangiai mokėti už laikrodėli, kuomet tu gali gauti pas nnis už "fabriko kaina." Kaip kurie pardavėjai reikalauja $18.00 ir $20.00 už laikrodėli, kuris nesiligina šitam. Nelauk ilgai, bet tuojaus iškirpk kupaną, nes šitas pas'ulymas tęsi* tiktai 30 dienų. 

ŽI Jevvels., 

ftyJolendjE 

MUSŲ DIDELIS PASIŪLYMAS SU ŠIUO LAIKRODĖLIU. N Męs nejsigilinsime j smulkmenas, šio laikrodėlio aprašynėjlmui, nes ten tiek daug gerų nurodymų yra, kad tas užimtų perdaug laiko ir vietos, todėl męs tau paduosime tik gerų jo pusių principų, šitas laikrodėlis turi išrėžitus, paauksuotus lukštelius, su 21 akmeniu,laikų parodo teisingai ir neužbėba, nei nevėluoja nei minutes, nes jis turi speciali reguliatorių, kuris laikrodėli laiko vienodame judėjime ir turi labai gerų mecha- nizmų. Męs gvarantuojame lukštelius ir mechanizmų ant 20 metų. šitas laikrodėlis yra žinomas kiauriai Ame- rikoj, Kanadoj ir Europoj. Beveik kiekvienas žino, kad šitas yra vienas iš geriausių padarytų laikrodėlių, kuo- met tu ji nusipirksi, tuomet persitikrinsi. Pasiklausk pas blle ką, kiek kainoja 21 akmenio laikrodėlis, kuris yra ant 20 metų gvarantuotas ir tau jie pasakys, 1-ad jia kainuoja mažiausiai $25.00. Tu gali gauti jj pas mus tiktai už $13.95 drauge su 19 kitų naudingų sekančių daiktų: 1. Nauja patentuota britva su abipusi pagalas- tomis geležėlėmis. 2. Galastuvas. 3. Plaukų kirpimo magina. 4. Rašoma pluksna. 5. Retežėlis Ir raktų žiodąs. 6. Kaklaraiščiui segutė. 7. Pypkė. 8. Kombinacija — skut1mosi dėžė su veidrodžiu ir uolute muilo. 9. Plaukų še- petėlis. 10. Metalinė clgaretams dėžutė. 11. Paslaptingas partmanėlis, kuri tik žinantis jo paslaptj gali atidaryti. 12. Tabakierka. 13. Laikrodėliui retežėlis. 14. Cigaretnikas. 15. Kombinacija, — jrankiai kenų ir bonkų atidarymui, korkų ištraukimui Ir peilių galandimui. 16. žiedas. 17. Kombinacija — raktų žiedas, butelių atidarytojas, Sriu- bų sukėjas, cigarų nupjovėjas ir šviečiantis raktas. 18. Skurinis popieriniams pinigams ir dokumentams port- felis. Jis turi ant vienos pusės kalendorių ir tavo adresams vietų, ir kitoje pusėje ypatišką, kortelę. 19. Metalinę Liuosybės stovilų. Kiekvienas, kuris prisius mums užsakymų ant šito laikrodėlio, kurj męs parduodame už dirbtuvės kainų, gaus šiuos 19 daiktų, kurie yra labai naudingi. Nesiųsk pinigų su savo užsakymu, bet įdėk kuponų ir kuomet aplaikysi laikrodėli, tuomet apmokėsi $13.95. Jeigu nebusi juom užganėdintu kuomet aplaiky- si, tu gali grųžinti j{ mums, o męs sugrąžinsime pinigus. Ant tavęs neuždedama jokių pareigų. Taigi tuojaus siųskite mums kuponų. 

Union Novelty Co.Dept. 21 
671 N. CarpenterSt., ChicagO, UI, 

Kuponas geras tiktai ant 30 dienų. 
Union Novelty Co. Depot. 21 

671 N. Carpenter St., Chicago, 111. Gerbiamieji:— Bukite malonus, išsiųsti man su 21 akmeniu, paauksuotą, laikrodėli, kuri Jsu par- duodate už žemesnę kainą, drauge su 19 daiktų, kuriuoB Jus duodate dykai su laikrodėliu. Kuomet aplalkyslu siuntini, aš apmokėsiu $13.95. Jeigu aš nepasiganėdinsiu siuntiniu, Jus sugrąžinsite man pinigus. 
Vardas 

Adresas 



GARBINGAI KRITU 
UŽ LAISVĘ. 

ii ;— 
|| Šitie musų vyrai atidavė 
jį savo gyvastį už savo šalį 
II 

■Surašuose spalio 4 d. 1918 m. Į 
Anthony Dudis, iš Shenan- 

doah, Pa., — užmuštas mūšyje. 
Frank Sakowsky (gal lenkas), 

iš Keyport, N. J., — sunkiai 
sužeistas. 

Chas. Keizakevica, iš Phila- 
delphia, Pa., — sunkiai sužeistas. 

Jonas Vaitekūnas, iš Detroit, 
Mich., — sunkiai sužeistas. 

$ u r asuose spalio 5 d. 

Dominic J. Dundas, iš Nevv 
York, — užmuštas mūšyje. 

Athony Žanas, iš Davton, O. 

mirė nuo žaizdų. 
Alex. Mecievicz (Misevicz), iš 

Brooklyn, N. Y. — sunkiai su- 

žeistas. 
Alex. Staska, iš Camings, X. 

D. — sugrįžo prie tarnystos; pir- 
miaus paskelbtas prapuolęs 

Surašuose spalio 6 d.: 

Tonv Pargauski, iš Chicagos, 
— užmuštas mūšyje. 

Edvard Da^dis, iš Baldus 
Minn., — užmuštas mūšyje. 

Alexandra Olševskis, iš She- 
nandoah, I'., — sunkiai sužeis- 
tas. 

Jonas Čižus, iš Nevv ark, X. J., 
— sunkiai šužeistas. 

Frank Bartkus, iš \Vorcester, / I 

Mass., t— sunkiai sužeistas. 
Alexsandra Lukaševič, iš Bay- 

side, Long Island, N. Y., — 

pavojingai sužeistas. 
Thamas Migauckas, iš Boston; 

Mass., u/muštas mūšyje. 
Stephen Šunugala, iš Orie, Pa., 

— mirė nuo žaizdų. 
Vincas K. Sarpalius, iš Alden 

Sta, Pa, — sunkiai sužeisitas. 

J^'m M. Guęis, iš Philadel- 
phia, Pa. 

S u r a š v. o a e spalio 7 d.: 
Vicent Konapka, iš Buifalo, 

N. Y., — užmuštas mūšyje. 
Dominic kasparevič, iš Scran-į 

ton, Pa., — mirė nuo zaizdų. 1 

Juozas C. Chapasj iš Kenosha,! 
VVis., — mirė nuo zaizdų. 

■feter J. Matulevič, iš VVorces- 
ter, Mass., —sužeistas, laipsnis! 
nepažimėtas. 

Surašuose spalio 10 d.: 
Wiliam Kamaros (gal grekas), 

iš Mahanoy City, Pa., —užmuš-į 
tas mušyj. 

Nivhalas Spallas (korparalas), 
stoughton, Mass., — mirė nuo 

'žaizdų. 
Philip Braunies (Braunis*,, 

seržantas, Xew York City, — 

sunkiai sužeistas. 

Jurgis K. Kapalas (gal gre- 
kas), iš Nevy York City, — sun- 

kiai sužeistas. 
Juozas Matunis, iš Portage, 

Pa., — sunkiai sužeistas. 

jon'as J. Kvederas (Kveda- 
ras?), iš Yonkers, N. Y. — sun- 

kiai sužeistas. 
Mike Letanovski (Letanaus- 

kas?), iš Kangtay, 111., — sunkiai 
sužeistas. 

Dominik Kolotovvitz (Kolota- 
viėius?), iš Kingston, Pa. — už- 

muštas mušyj. 
Jurgis Žiedlis, iš New Bed- 

iord, Mass. — užmuštas mušyj. 
Su rašuose spalio 12 d.: 

Kazimir Volivicki (Volovickas), 
l iš Vilniaus, Lietuvoj — užmuš- 

tas musyj. 
James Bordelis, seržantas, iš 

Yourigstovvn, Ohio, — mirė nuo 

ligos. 
Mart*n Betfus (?), seržantas, 

iš Brooklyn, N. Y., — sunkiai 
sužeistas. 

Wolter BumHlackys, korporo- 
las, iš Chicago, 111., — sunkiai 
sužeistas. 

Juozas J. Ravgiala, iš Haver- 

hill, Mass., — sunkiai sužeistas. 

John Urban (Urbonas?), iš 

Prltaniki, Russian I.ithuania, — 

sunkiai sužeistas. 
Adam Wisniesk. (Višniaus- 

/ kas?), iš Brooklyn, N. Y., — 

sunkiai s-užeistas. 
Motiejus Maraulis, iš V/ater- 

bury, Conn. — "prapuolęs laike 
mūšio. 

Stanley M. Karlewicz (gal len- 
kas), iš Mihvaukee, \Yis., — pra- 
puolęs laike mūšio. 

Yaroslav Halaburda (gal sla- 

vas), iš Cleveland, Ohio, — sun- 

kiai sužeistas, pirmiaus buvo pa- 
skelbtas prapuolusiu. 

Joseph J. Lozoskie (Lazaus- 
kas?), iš Hazleton, Pa., — už- 

muštas laike mūšio. 
Pranas Tonelis, iš Nokoniis; 

III., — sunkiai stvieistas. 

Sąrašuose spalio 13 d.: 
William M. Mylius, iš Elkins, 

W. Va.,—užmuštas mušyj. 
Konstantas Žeimis, iš Brook- 

lyn, N'. Y.,—užmuštas mušyj. 
Antanas BarzdaiHs, iš Pana, 

111.,—sunkiai sužeistas. 
Frank Rogovisz (gal lenkas) 
iš Philadelphia, Pa.,—sunkiai su- 

žeistas. 
Joseph Davidowitz (gal len- 

kas, ar žydas), iš New York,— 
sunkiai sužeistas. 

Pranas Lillis, iš Chicago, 111., 
—mirė nuo .žaizdų. 

John Deršinski (gal lenkas?), 

iš Chicago, 111.,—sunkiai sužeis- 
tas. 

I-Ccras Polomis, iš YVausaukee, 
\Vis.,—sužeistas, laipsnis nepa- 
žymėtas. 

Moses Pūkis (gal žydas), liš 
Laporte, Ind.,—sužeistas, laips- 
nis nepažymėtas. 

Pranas D. Dublis, iš Summit. 
111.,—užmuštas mušyj. 

George H. Wallis, iš Olney, 
Okla.,—užmuštas mušyj. 

Leonas Lantis, iš Ottavva, 
Kan- mirė nuo žaizdų. 

Joseph A. Winslovich (Vin- 
slavičius?), iš Waterbury, Conn.1 
—mirė nuo žaizdų. 

Sustabdykit greitai šituos 
surašus, pirkdami Laisvės 
Bondsus! Nemislykit daug 
apie pinigus. Jie visi jums 
sugrįž, dargi su procentu. 
Pamislykit apie musų nar- 

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

I "tenai'' už musu visų 
I LAISVĘ! 

Lietuviai Belaisviai 
Vokietijoj. 

Gavome nuo Lietuvių atstovo 

Kopenhagęne, Danijoj, antrą su- 

rašą lietuvių bel'aisvių, esančių Vo- 
kietijoje. 

Prie jo pridėtas yra sekanti 
prierašas: , 

"Atradus savo pažįstamą ir pa- 
norėjus j j šelpti, meldžiame siųsti 
pinigų, mielu noru apsiimame j'am 
maisto čionai papirkti — apyskai- 
tos savo laiku bus atsiunčiamos. 
Panorėjus, atsiųsime visai smulkių 

.nuodugnių žinių apie kiekvieną 
belaisvį. Laiškus belaisviams mel- 
džiame siųsti per mumis. Iki šio- 
lei, deja, dar nepaleidžiama be- 

laisvių namon, neveizint Į rūpini- 
mosi." 

Jurgis Spviekas. 

Osterrieich Lageriuose. 
983. Alėjunas Jonas, iš Vilniaus 

gub. 
984. Adomavičius Karolis, iš 

Kauno gug., Keidainiai, Prašunai 

985. Bogušius Myko-las, iš Bal- 
si. gės, Gardino gub. 

986. Brinza Vincas, iš Vilniaus 
gub. 

987. Žėsna Jfuo/as, iš Kauno 
gub., Gailiai. 

988. Graižunas Jonas, iš Kau- 
no gub. 

989. Kietaitis Antanas, iš Kauno 
gub. 

990. Mačinskis Antanas, iš KaM- 
no gub., Raseinių apsk.( Šilinė. 

991. Namajuškas Vincas, iš Kau- 
no gub. Duštai. 

992. Pavlavičius Erinius, iš Vil- 
niaus gub. 

993. Sėgnis Juozas, iš Vilniaus 
girt). 

994. Vernyla Pavylas, iš Vil- 
niaus. 

Pr. Holland. Liogeryje. 
995. Kalinauskas Albinas, iš 

I^omžos gubv Vcngravo ips'kr., 
Kielčev sod2. 

Schloss Hdthausen Liegeryje. 
996. Alekna Jonas, iš Kauno. 
997. Azbis Bronius, iš Kauno 

gub., Šiauliai. 

998. Bičl-us Povylas, iš Kauno 
gub., Preiba. 

999. Dubinskis Domininkas, iš 
Kauno gub. 

1000. Gėdvyla Viktoras, iš Kauno 
gub. 
1001. Jankauskis Antanas, iš Su- 

valku gub. 
1002. Janušis Jonas, iš Kauno 

gub., Gaižunai. 
1003. Kvazis Aleksandra, iš, 

Kauno gub., Šiauliai. 
1004. Makuza Augustinas, iš 

Kauno. 

1005. Rudkevičius Mykol'as, iš 
Vilniaus gub., Caikovšči. 

Altdamm Logeryj. 
700. Misevičius Petras, iš Ma-! 

riampolės ap. Kreidos gminos Kini-' 
kūnų sodž. 

701. Miškinis Simas, iš Geliu 

sodž., Kauno gub. 
A rys Liogeryj. 
702. Dzenkauskas J uczas, iš 

Kauno gub., šaulių apsk., Papelio-' 
,nių vals., Cuinų sodž. 

Brandenburg Liogeryj. 
703. Kupstas Mikolas, iš Ukmer-, 

£ės. 
"04. Lapinskis Marijonas, iš 

Viduklėr sodž., Raseinių apsk. 
705. Puikinąs Juozas, iš Kauno 

,gub., Raseinių apsk.. Kelmės. 
Crossen Liogeryj. 
706. Adamavičius Jokūbas, iš 

Kadaginės sadž. 
Parebim Liogeryj. 
707. Savukaitis Mikolas Suval- 

,kų gub., \ ilkaviškio apskr., Bar- 

tininkų valse., Karpičių sodž. 
Doel>eritz Liogčryj. 
708. Ennavičius Povylas, iš Re- 

seinių apskr., Šidlavos valsč., Pa- 
raškinės sodž. 

Dyrotz Liogeryj. 
709. Petkus Martinas, iš Kau- 

no apskr., sodž., Jošioliiai. 
710. Sabalevičius Antanas, iš 

Vilniaus gub., Švenčionių apskr. 
71 r. Strabaikis Mikolas. iš Uk- 

mergės apskričio. 
Fratikfurt Liogeryj. 
712. Daniutias Vincas, iš Pane- 

vėžio apskr., Remigalos valsč., Pa- 
šilių sodž. 

713. Drusutis Antanas, iš Pane- 
vėžio apskr., Šidlavos s. 

713. Karoblius Povylas, iš Pane- 
vėžio apskr., Grisutskov, Beržinų 
sodž. 

715. Nareičis Antanas, iš Krake- 
navos. 

716. Narkevičius Antanas, iš 

Valkų sodžiaus. 

717. Plačekib Ignas, iš Naniunų 
valsč., Butninkų sodž. 

718. Ramonas Jonas, iš Seinų 
apskr., Kučiunų par., Lapegiškės 
sodž. 

7i<j. Vaičiulis Jonas, iš Telšių 
apskr., Krepstų sodž. 

Gruethal Sagan Liogeryj. 
/2o. Adomaitis Tadas, iš Šiat:1ių 

apskr. 
721. Alšauskas Jonas, Kalvari- 

jos apskr. 
722. Balčiūnas Antanas (felče- 

ris), Panevėžio apskr., Gubinės 
valsč. 

723. Baltrėnas Vincas, Ukmer- 
gės apskr. 

724. Batūra Jgnas, Vilniaus ap., 
Rozonų volsč., Maigų so-dž. 

725. Barauskis Viktas, Naumies- 
čio ap., Sudargu par., Keršiškių 

sodž. 
726. Beinartas Stasys, Reseinią 

apskr., Batakių miest. 40 metų. 
727. Brazauskis Jonas, Panevė- 

žiu apskr., (raišas) 45 metų. — 

728. Brezinskis Antanas Seinų 
ap., Serijų par., Krikštenių. 

729. Budvidas Kazys, iš Uk- 
mergės apskr., Valkininkų scdž. 
~3o. Burbulis Petras, iš Kibilčių 
sodž. 

731. černevičius Baltrus, iš Ma- 
riampolės ap.,, Taurakienio sodž. 

732. čiunčikas Antanas, iš Šven- 

čionių Vilniaus gub. 34 metų. 
733- Dagi s Juozas, iš Rokiškės 

parap. 
734. Dalgėda Adomas, iš Šven- 

čionių apskr., Zelaiburgaimis. 
735. Danilevičius Miikolas, iš 

Panevėžio ap., Kraknavos par. 
I! a i bok i u sodž. 

736. Gimbutis Antanas, iš Uk- 
mergės apskr., Svėdasų miestelis. 

377. Gricius (Gricas) Antanas, 
iš Telšių apskr. 

738. Grigarukas Jonas, iš Gar« 
(lino gub., Bielskio- apskr., Novo- 
ezerovskio valsč. 

73(J- Gurklis Albinas, iš Ukmer- 
gės ap., Subačiaus p'ar. 

740. Gurbelis Kazys, iš Utenos 
valsč., Jasionių sodž. 

741. Jakučiunas Antanas, iš Uk- 
mergėj apskr., Vaivodiškių dvaras, j 

742. Jankauskas Andrius, iš 
Trakųv apskr i., Valkininkų miest. 

743. Jankauskis Simas, iš Vilka- 
viškio aps., Vidurbalio miest. 

Adresokite: Įgaliotinis Ko- 

penhagoj Jurgis Savickas, 
Bo* 214, Copenhagen, Denmark. 

P. S. Kitų laikraščių meldžiame 
perspausdinti. 

Pastaba: Susirašant sn įga- 
liotiniu. ar siunčiant laišką belai- 
sviui jokio pačto ženklo dėti nerei- 
kalaujama. 

Severos Gyduoles užlaiko r 

seimynos-sveikata. 

; Strėnų Skaudėjimas, j 
! Kuomet užeina strėnų skaudėjimas ; 

tai tartum viskas prie jo prisideda. * 

Skaudėjimas darosi nepakenčiamu, ( 
, inkstai nukenčia, šlapimas sutirštė- 

ja ir jame yra nuosėdų. Ar reika- 
lauji gero vaisto ir negaii jo surasti? I 
Nejieškok jo ilgiau. Bandyk j 

Severa's ! 
Kidney and Liver 1 

Remedy 
(Severos Gyduolę nuo Inksi., ir Ke- < 
penų). Jis yra labai geras nuo daž- 

t 
no ir skausmingo šlapimo varymo 
ir vaikams nuo prišlapinimo lovos. ( 
Jis yra g7ras nuo geltligės, išvari- 
nėja atsiradusį rugStumą, sumažina 
tynimą kojuir prašalina skaudėjimą < 
iš strėnų. Pamėgink. Jis yra par- 
davinėjimas aptiekose visur. Kaina 
75c ir $1.25- ( 

GELBĖKITE NUKENTĖJUSIA 
Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka mo- 

kestis savo šalies palaikymui ir jos reikalų aprūpini- 
mui. 

Kiekvienas lietuvis privalo mokėti mokestis Nuken- 
tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ir jos 
žmonių aprūpinimui. 

Reikalaukite paaiškinimų ir siųskite pinigus šiuo 
adresu: 

už įmokėtus" pinigus). Lithuanian Central War Relief Committee, Inc. 
320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 1 valandą kai vakarai* 

Subatomi ir ocdSliomi 2 y>'. po pietr^ 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestjs 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui liuosolaiko 

Dr. P. G. Wiegner 
PiHbIiu vilnlM: nua • Iki įaU ryti 

Ir nu* 7 Iki t Tikin 

3325 S. Hilstod St Ckiust, BL 

BUK ŠOFERIU. 
tą. Niekuomet nebuvo toks dido- 
Laikas yra gauti sau tinkamą vie- 
li8 šoferių reikalavimai kaip da- 
bar. Męs duosime užsižmimų 
kiek vienam pabaigusiam kurcus 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas lr 
praktika va^lnfijime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistę ir suteiks tin- 
kamus patariiiius ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
b!ų automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikriname tamtetal kad tuojaus 
gausi leidimų. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Sngineers, 1214-16 Jackson Bld 
(Inc.) 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
(Lietu vii lydytojas Ir Chirurgą* 
Bia'J bo. tialGtcd SU Chlcago, IIL 

Gydo vlsukiaB Ilgas moterių, 
tr vyrij. Spociališkal gydo Lmpančlaa, 
aiiilBenCiuBlas lr paslaptinga* vyrų 
M gan > 

Amerikos Lietuviy Mokykla 
Mokinami', au&liskod it uoiuvia- 

kob kalbų arita.el.iko6, <u.ygvei>- 
htfis, itfeJiograiiJoa, typewritiu«,. 
pirklybov telBlŲ, Suv. Valat. iston- 
jOB, abeJnoB iatorijcs. geografijos 
poliitkiuėy enouomijoa, pilietyBtča 
daUlaraSyeuįa 

Mokinimo valandom: «iao 8 ryto 
iki O po pietų: vak. zio 7:30 iki 
»:S8 
1106 8o. Jalst.a«t 8t., diicagcr, Ui. 

— PIRKIT BONDSĄ! 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

Ofiso Tel, "anai 114 Nmį Tol. Cinai 21:8 
T«l.: I—I 10 pilt Nantl* dlsną 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Oy Vv/.lmaM 

731 W. 18& SU, netoli Htlsted St 
03aaat 

1900 S. Halsted St., kampas 19to« 
— ma 

— PIRKIT BONDSĄ! 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

Koncertinų Išdirbyste ! 

Pearl Queen Koncrrtlna 

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

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- < 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius < 

laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra-< 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau-< 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome] laikrodžius ir muzkališkus instrumentus at?ikan-| čiai. Kurie prisius trijų centų krasą-žeriklj gaus 
kataliogą veltui. 5 

! STEPONAS P. KAZLAWSKI j 
Į 4632 So. Ashland Ave. : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 • I 

ON \OUB~ 

POCKET BOOk: 
WHEN YOU BUY 

LIBERTY BONDS 
Your Dollars aro Fighting With the Soldiers of the United States 

Fcr Freedom and Democracy 
The3' ?re "Service Stars" on your 

Pocket Eook 
If you are Forci^n-born 

They prove your patriotism and loyalty to this 
country, v/hich you have chosen for your own. 
They prove thr.t you have a c take in this free 
Amcrica, and that you are determincd to be 
100% 

AMERICAN IN THOUGHT 
AMERICAN IN SPEECH 
AMERICAN IN HEART and 

A~n"rican in the Will to \V;n this War 

BUY LIBERTY BONDS 
Thn United Splite* Covernnm^nt 

thmu-h the 
D!?.1RT!i£NT CF T'.l INTCKCR B'JSEAU OF EDUCATTON 
vili cnopcrntc with rncinl foreign Hnpnnpe nri.l othrr nęencics for h twtter urd'-rEtnndinf; of Americ.l nrd thu promotion of lictt<»r rrlntions bet\vecu forciguborn aud unlive-borti Americaus. 

W'rite for suggestiont. 

I 

KUOMET PERKATE 

LAISVES BONDSUS 
Jusų Doliariai Kariauja, 

Sykiu su Suvienytų Valstijų Kareiviais, 
Už Laisvę ir Demokratiją 

Je yar "Tarnystos Žvaigždėmis" ant 

Jusų portmaneto. 
Jeigu esi Svetur-gimęs 

Jie prirodo jusų patriotiškumą ir ištikimybę šiai šalia!, kurią jųs esate pasirinkę sau. 
Jie pridodo, kad jųs užinteresuoti dalykais šioj laisvoj Amerikoj, ir kad esate pasiryžę buti 100% 

AMERIKONAS MINTYJE 
AMERIKONAS KALBOJE 
AMERIKOS ŠIRDYJE ir 

Amerikonas Nori Laimėti Šią Karę 
PIRKIT LAISVES B0NDS0S 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
per 

VIDAUS REIHALį DEPARTAMENTU — EDUKACIJOS OIURA 
sandarbininkaus su svetimkalbių orga- nizacijomis tikslui geresnio Amerikos pa- žinimo ir sutvėrimo geresnių santikių tarp svetimgimių ir čiagimių amerikonu. 
Rašykit, klausdami Informacijų. 



VIETINES mm, 
Influenzos epidemija. Ispaniš- 

kos influenzos epidemija laiko 
savo naguc^e sugriebusi Chica- 

g®s miestą. Daug žmonių mir- 

šta, o dar daugiau serga. Perei- 
tam nunieryj buvo ^paduota pa- 

tarimų, kaip nuo tos ligos ap- 

sisaugoti. Bet šiuo sykiu bene 

geriausis patarimas yra, kad 
žmonės nenusigąstų. Baimė yra 

geriausis tos ligos prietelius. 
Šita liga ne kuor.. skiriasi nuo 

seno, gerai pažįstamo visiems 
'"šalčio pagavimo." Ji yra už- 

krečiama ir lengvai pereina į 
pneumoniją, plaučiu uždegimą, 
i'ats baltis yra nepavojingas, bet 

"/eik sai.gotis, kad jis nepereitu 
j pneumoniją. Nekurie dakta- 
rai pataria pagavus šaltj tuo- 

jaus gulti lovon ir išgulėti; reik 

taipgi labai daboti vidurius, kad 

jie dirbtų reguliariškai. KarŠ- 
sčiai pakilus, tuoj aus šauktis dak- 
taro. Užvis labiausiai saugotis 
vietų, kur susirenka daug žmo- 

nių, nes liga yra užkrečiama. 
Teatrai ir krutomieji paveik- 

slai jau uždaryti visam mieste. 
Tas pats yra ir su baliais bei 

šokiais. 
Saliutui, kur prisirenka papras- 

tai nešvariu žmonių, reikia k..o- 

lal)iausiai vengti. "N'esugriešy- 
si," jeigu ir bažnyčią šiuo laiku 

apleisi; geriaus namie maldin- 

gas žmogus gali pasimelsti, ne- 

gu už tave paskui kiti turėtų 
melstis. Bažnyčiose prisigrudi- 
mas žmonių gelbsti šitai epide- 
mijai plėtotis. 

"Išrūkyk" savo namus, kad 

juose nesmirdėtų, laikyk švariai 
kambarius, patalines ir 1.1. 

Influenzos aukos. Pereitą sa- 

vaitę mirė gerai pažįstamas tarp 

I 

•Town of Lake lietuvių Beino- 
ris. Mirė nuo ispaniškos influ- 
enzos. 

Velionis buvo "Lietuvos" skai- 

tytoju ir Dienrašio Bendrovės 

šėrininku. 
— Tarp daugelio sergančių is- 

paniška influenza yra p. P. Gri- 

gaitis, ^Naujienų" redaktorius, 
kuris tačiaus jau pasveiko; p-ia 
P. Giraitienė, žmona "Lietuvos" 
Dienraščio Bendrovės direkto- 

riaus, p-o Juozo GiraiČio, sun- 

kiai serga ta pačia liga. 
— Influenzos epidemija taip 

yra išsiplatinusi, kad aukšta 
daktaru ligoniu prižiūrėjimui. 
Yra tokių daktarų, kurie per iš- 
tisas naktis nei akių primerkti 
negauna progos. 

— I.ifluenza buvo susirgęs, 
bet pasitaisė, ir Dr. A. L. Grai- 
čunas. 

DIRUT1ECIAMS ŽINO TINA. 

Kadangi Chicagos miesto val- 

džios prisakimų tapo uždaryti teat- 

rai, ^ntlciai ir susirinkimai, tai ne- 

kurie Birutiečiai suprato, kad ir 

Choro repeticijas negulima bus 

laikyti. Bet tas taip neįvyko. Choro 

repeticijos atsibana, kaip ir pap- 
rastai būdavo ir dar su didesne 

Į energija. 
Tad liirutrieči'ai nepamirškite 

į lankyti repeticijų reguliari.škai 
kiekvienu utarninką. Beje, įvyko tū- 

los permainos, t. y. bus repeticijos- 
laikomas du kartu į sąvaitę, utar- 

nike vyrams ir ketvecrge mergi- 
noms. 

Dar yia priimami nauji nariai 

ypač merginų pageidaujama da'.i- 

giau. 

— P-as Juozas J. Bačiunas, 
prezidentas "Lietuvos" bendro- 
vės taipogi susirgo ispaniška in- 

fluenza. 

— "Lituvos" redaktorius, p. 
R. K. Balutis, pereitą savaitę 

I W 
Yorko sirguliuodamas ta pačia 
liga. 

P-as Jonas Gaubas, "Lietuvos" 
Dienraščio Bendrovės direkto- 
rius, susilaukė .pereitą pėtnyčią 
pirmo ir dikto sunaus. Motina 
ir "jpėdinis" gerai laikosi. 

Kareiviu surašuose seredoj ra- 

dosi vardas jauno chicagiečio, 
Leono Dapševičiaus. Jisai yra 
apie 20 metų amžiaus, jstojo 
kariumenėn litiosnoriu kaip tik 
Amerika jstojo karėn. Jisai yra 
korporalas ir pažymimas kaipo 
sunkiai su-žeistas. 

Liberty Bondsų pirkimas. Li- 

berty bondsų pirkimas eina spar- 
čiai. nežiūrint ispaniškos influ- 
en/.os. Per "Lietuvos" Redak- 
ciją iki šiolei įplaukė jau penki 
tūkstančiai doliarių Liberty pa- 
skolos. 

Chicagai dar trūksta prie jai 
paskirtos sumos, ir šiomis die- 
nomis visi privalo ištempti visas 
savo jiegas, idant Chicaga sau 

paskirtą sumą pabaigtų. 
Lietuviai, kurie nesate dar pir- 

kę, manote imti daugiau, skubin- 
kitės pirki per ''Lietuvą." 

Pereit.-} savaitę per "Lietuvą" 
fnrko sekantieji: 

Kazys Vičas 

Sylvestras A. Zolp 
Chas. Kinder 
Mikas Dūda 

Charles Rupšis 
Dr-slė Šv. Kazimiero Kar. 

Rapolas Tamašauskas 

Ji m Leikauskas 
Tranas Pečiukaitis 
Šv. Augustino Dr-stė 
Baltos Rožės Lietuviu Kl. 
Kazimieras Kilevičitis 
Kazimieras Urbanavičius. 

Lituviai parodoje. Pereitą guba- 
tą vklurmiestyj atsibuvo hiilžiniš- 
ika 4~tos Liberty Paskolos paroda, 
.■kurioj dalyvavo ir lietuviai. 

Lietuviai 'turėjo s'avo puošniai 
.išrengtą vežimą (float), kuris buvo 
prirengtas po dailininko J. Šileikos 
priežiūra. Vežimas perstatė išgriau- 
,l,*j s t ubą su moterim ir mažais vai- 
dučiais, besisauketičiais pagelbos 
^iuo kaizerio kardo. Dėdė Šamas, 
gindamas nuskriaustus, suliaiko 
kaizerio nuožmų kardą. Vežimas 
,ipadarė gerą įspūdį ant publikos. 

Lietuviai turėjo -parodoj savo 

du geru benu. 
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į'LIETUVA' 
Dienraščio Kaina 

CHICAGOJE M TAM $6-oo 

pu^ei metų $3.50 
trims. mėn. $1.85 

1 KITUS MIESTUS ME- 
TAMS $5.00. 

pusei metų $3.00 
trims. mėn. $1.65 

1 KITAS ŠALIS $8.00 

KANADOJE METAMS $7.00 

SAVE SUGAR 
TGRTHli 

MAN / 
VHO \ 

FIGHTS 

ŠALIN SKAUSMAS! A 
Buriamas sveiku, darbo rasi smagumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų. 

Kiekvieno priederme j*rft saugot save nuo lipi. Turint šalti ir neb-imlant 
ji prHftnlint, nuli ilsirystyt i pavojingi) 11k«. Menkiau*!* niksterejimas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

PAIN- 
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na- 
muose. Išgydymui Šalčio krutineje, skausmu imtose ir uuga- 

roje, rumatiztną ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus- 
mus raumenyse ar sąnariuose Pain-Ėzpeller ira geriauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus dideleso bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Eipeller, persi- 
tikrink ar yra IKAKA, vaisbaženkils ant baksluko. VISU 
KITOKIU NKIMK. 35 centai ir 65 centai ui bonkutę. 
Gaunamos visose nptiekose ar tiesiog is laboratorijos, ^ 

DESTROYS ANY 

F. AD. RICHTER & C0„ 
74—80 Washlngton St., 

New York. 

Jeigu Jųs esate nžin- 
teresuoti Patentais 
tai užeikite ypatiškai ar rašyki- 
te pas: AMERICAN EURO- 
PEAN PATENT OFFICES Inc. 
Pacific Building (LA) 

Washington, D. C. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
« LIETUVIS ADVOKATAS • 
Veda visokias bylu vIsuom teismuose 

Ofisai: 
69 W. Washiogton Street 

Runi 1008*1009, T«L Cutnl 2570 
3214 So. HiUted St„ Tel. Yardi 7271 

• CHICAGO, ILL, • 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

315 So. Halstid Si., Chtcago, III. 
Tel. Boulevard 7179 

Stasys Šimkus 
MOKINA MUZIKOS 

STUDIO: 

903 W. 33-čios gat. 
TELEPHONE DROVER 3969 

Dr. K. Drangells 
Dcntistas 

3261 So. Halsted Street 
Ph*M Dravcr 5082 

Ch cago | 

DIENOSE. 
ŠITOSE INFLUENZOS 

Tarp auksinių influenzijos val- 
dymo vienas iš svarbiau- 
sių dalykų, tai ©rašalinimas vi- 
durių užkietėjimo ir užlaikyti 
vidurius veikmėje. Kasdiei.;?** 
vidurių veikimas padidina mūsų 
pasipriešinimo jiegą ir įteikia 
mums naudingiausiu pagelb.'į su- 
sikirtime su ligomis. 

Trinerio Amerikoniško Kar- 
taus Vyno Eliksiras yra atsa- 
kančiausiu šiame reikale vaistu. 
Netik jis yra labai nuveikiančiu, 
bet ir labai priimnus, kas jį pa- 
daro nepalyginamu prie kitų vi- 
durųi liuosuotojų. 

Gauna visose aptiekose. Kai- 
na $1.10. 

Kiti vaistai, kurie visuomet po 
; ranka turėtų rastiesi jūsų na- 

Įmuose, yra tai Trinerio Kosu- 
i lio Malšintojas peršalimuose ir 
,kosant (kaina 25 ir 50 centų) 
I aptiekose, per krasą (35 ir 60 
centų), nes nušalimas lengvai 
gali išisvystyti į uždegimą ir 
Trinerio Linimentas (kaina 35 
ir 65 centai) aptiekose, per kra- 
s% (.45 ir 75 centai), kuris pa- 
liuosuoja nuo skausmų reuma- 

tizme, neuralgijoje, strėnų gėli- 
me etc. Joseph Triner Com- 
pany, I333"I343 s- Ashland Av., 
Chicago, 111. (Apgars. 

Didelis Bargenas. Savininkas 
parduoda puikų akmenio pama- 
tu namą, 28 pėdų lotas, dide- 
lis ant barnes kambarys ir skie- 
pas, šildymui triubos, elektrikos 
šviesa ir apšildymui pečius 
(fumace) aržuolo grindis. Ge- 
ra transportacija. Atsišaukite pas 
Mrs. A. Meyisng, 835 W. 53 St., 
Chicago, 111. 

Laikyk Liuosybes 
Žiburi Šviečiančiu 

Jis priėmė tave ir tavuosius, 
kuomet tu priėjai Amerikos pa- 

kraščius. Laikyk jį šviečiančiu — 

priimančiu kitus, šviečiančiu liuo- 

siems žmonėms, liuosame pasaulyj! 
> v 

Kiekvienas vyras, moteris ir 

vaikas šiame Liuosybes--My!in- 
čiame krašte privalo pirkti bond- 

są. Pirk šiandien: parodyk kad esi 

vertu užtarimo ir liuosybes, kuria 

visi gėrisi šios sviesos aiškumojc 
ir po žvaigdždėta vėliava. 

Uzsirašymas pasibaigs Spalio 
19-tą, Neatidėliok. Parodyk pavyz- 

dį— netik patrijotiškumo, bet ir 

gero investmento. 

Atmink, Liuosybes Bondsai 

yra geriausis pasaulyj užstatas — 

tu sučėdai savo locnus pinigus 
♦ 

kuomet gelbsti apsaugot pasaulį 
nuo jiegos ir betvarkes. 

PIRK ŠIANDIEN 
4-tos Laisves Paskolos Bondsus 
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