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Žydu Pogro- 
mas Lenkijoj 

Vokietija kvies Wilsoną? 
iiollandija išduos Kaizerį. 

Vokiečių vadai esą susitaikę. 
LENKAI SKERDŽIA ŽYDUS. 

Berne, lapkričio 28 d. — 

Korespondentas laikraščio 
Chicago Tribūne tele- 
garfuoja, kad, sulyg keliau- 
ninkų pasakojimu, atvykusių-] 
jų iš Lenkijos ir Galicijos, 
lenkai surengė d'džiausias žy- 
dų skerdynes Varšavoje, ku- 
rios perviršijo net žiaurius, 
žinomus visam pasaulyj, Ru- 
sijos pogromus. Anot jų pa- 
sakojimų, tūkstančiai žydų: 
vyių, moterų ir vaikų likosi 
nužudyta laike pogromo vien 
tik už tai, kad jie pareikala- 
vo lygių politiškų teisiu. 

Prieš skerdynes lenkų val- 
dininkai nuginklavo visus žy- 
dus-kareivius, su tikslu, kad 
jie negalėtų duoti pasiprieši- 
nimą. 

Turtas, kuris siekia kelius 
milijonus doliarių, likosi iš- 
vogtas bei sudegintas ir da- 
bar tūkstančiai žydų randasi, 
be pastogės. 

VOKIETIJA UŽKVIES 
WILSONĄ. 

Kopenhacitias, lapkričio 28 
d.—Laikraštis Berlin Lokal 
Anzeiger praneša, kad Vokie- 
tijos valdžia mano pasiųsti 
užkvietimą Prezidentui Wft- 
sonui, laike jo lankymosi po 
Europą, kad jis atsilankytų 
ir Vokietijon. 

Vakarykščios žinios iš Wa- 
shingtono paskelbė, kad Pre- 
zidentas \Vilsot s atmes už- 
kvietimą, buvu ios priešinin- 
kų šalies. 

HOLLANDIJA IŠDUOS 
KAIZERĮ. 

Londonas, lapkričio 28 d. 
Savo pasikalbėjime su kores- 
pondentais, Hollandijos pre- 
mieras užreiškė, kacl \Vilhel- 
rnas HohenzoHern, ex-impe- 
ratorius, gyvena Hollandijoj 
kaipo privatiškas asnuio. Vie- 
ningumas likosi jam suteik- 
tas, sulyg tos šal ęs senobi- 
nių tradicijų. Jis gali pasi- 
likti Hollandijoj, bet tik pa- 
kol jo apsigyvenimas negras 
šalies gcrovei. 

Išreiškiamas pasitikėjimas, 
kad kaizeris ir jo sądraugai 
supranta savo padėjimą ir pa- 
sielgs taktiškai dėl jų pačių 
gerovės. 

Anglijos užrubežinių reika- 
lų departamentas patvirtino 
gandą, kad Angliia, su pilnu 

pritarimu Prancūzijos, pasiųs 
reikalavimą Iiollandijai, kad 

pastaroji išduotų talkininkams 
kaizerį; bet dar iki šiam lai- 
kui tame klausime nieko nčra 
Veikiama. 

VOKIEČIŲ VADAI SUSI- 
TAIKĖ. 

Berlinas, lapkričio 28 d.— 
IVvkutiniu dienu nuotikiai pa 
rodo, buk pilnas sutikimas 
viešpatauja tarp vadovų įvai- 
rių grupių, išskiriant sparta- 
kus, kurie sudaro mažai reiš- 
kiančią dalį. 

Vadovai iš įvairių .Vokie- 
tijos dalių laike savo konfe- 
rencijos išnešę rezoliucija se- 

kančio turinio: 
1. Bendras veikimas visų, 

kad palaikius Vokietijos Res- 
publiką nuo išsiskirstymo į 
dalis. 

2. Įnešimas, kad Steigia- 
masai Susirinkimas butų su- 

šauktas kuogreičiausiai, lieka- 
si vienbalsiai paremtas. 

3. Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos atstovauja žmonių 
valią, pakol nebus sušauktas 
Steigiamasai Susirinkimas. 

4. Kuogreičiausias padary- 
mas pastovios ir tvirtos Tai- 
kos." 

Municho socialistų vadas, 
Kurt Eisner persergėjo kon- 
ferenciją prifeš bandymą įves- 
ti pilną socialistišką formą: 
jis prirodinėjo, kad dabarti- 
niame laike, kada visoje ša- 
lyje siaučia betvarkė, toks 
bandymas atneštų daugiau 
blogo, negu gero. 

KAIP FOCH PATIKO 
VOKIEČIUS. 

Amsterdamas, lapkričio 28 
d.—Berlino laikraštis Vos- 
s i s c h e Z e i t u n g talpina 
ilgą aprašymą vieno iš vo- 

kiškų delegatų apie tai, kaip 
juos patiko gen. Foch, kuo- 
met vokiečių delegacija atvy- ko prašyti musių pertraukos 
šio mėnesio pradžioje. 

; Anot šito delegato pasako- 
jimo, derybos tarp vokiškų pasiuntinių ir Maršalo Foch 
buvo vedamos bizniškiausiu 
budu. 

Atvykus vokiečių pasiunti- niams su balta vėliava prie 
traneuziškų linijų, juos paso- dinta j automobilius ir vežta 
dešimts valandų iki vietai, ku- 

NEBŪK RIJUKU! 
Kaip męs galime perdaug valgyti, ir maistą eikvoti, kuomet išbadėjusi Europa šaukiasi 

musy pagelbos? , i 

.' In'ilo nuskirta susitikimui 
Maršalo Foch. Vokiečių de- 
legatas taip aprašinėja minė- 
tam laikraštyj apie savo ke- 
lionę : 

"Man rodėsi, kad kelionė 
buvo tyčiai padaryta ilga, 
idant pervežti mus per sunai- 
kintas provincijas ir tokiu bū- 
du prirengti mus prie sun- 

kiausių išlygų, kokių gali rei- 
kalauti neapykanta ir kerštas. 
Vienas francuzas parodė į 
krūva -griuvėsių, sakydamas: 
"Žiūrėkite ant St. Quentin!" 
[ St. Qucntin buvo gražus 
francuzų miestas; laike karės 
jis tapo sulygintas su žeme]. 

Sutiko Juos Šaltai. 

"Vakare męs inėjome Į trau 

kinj, kurio langai buvo už- 
traukti, ir rytmetyj atsikėlė- 
me viduryj Compiegne mi:- 
ko, aplink apsunti kareivių. 

"Čia buvo du traukiniu: 
į vieną turėjo užėmęs genero- 
las Foch ir jo štaoas, kitą— 
męs, vokiečių pasiuntiniai. Ši- 
tuose traukiniuose męs gyve- 
nome, dirbome ir vedėme de- 
rybas per tris dienas. Visa- 
ko męs turėjome pilnai! Ant 
nieko negalima nusiskųsti. 
Vienok didelė neapykanta bu- 
vo parodyta pačiomis derybo- 
mis ir pastatytomis mums iš- 
lygomis." 

Toliaus šitas vokiečių dele- 
gatas pastebi, kad Britanijos 
atstovas Vice-Admirolas We- 
myss, buvusis su Maršalu 
Foch, užs.«aikė šaltai, "nie- 
kados draugiško žodžio ne- 

tardamas." 
"Maršalą Foch — pasakoja 

jis toliaus—męs matėme tik 
du sykiu: derybų pradžioje 
ir pabaigoje. Jis yra papras- 
tos išžiuros vyras. Nei vie- 
no žodžio jis netarė mums tuo 
budu, kuriuo pirmiaus pasi- 
žymėdavo elegantiška francu- 

zų tauta. * 

"Yra neteisybė, buk gen. 
Foch pasakė mums, kad ne- 

dali buti jokios kalbos apie 

derybas, o kad tik męs turi- 
me priimti pastatytas išlygas, 
o jeigu jis parodė bile koki 
šaltuma linkui mušu, tai tas 

4/ c' 

niekuomet nebuvo rodoma 
grubijonišku, arba netinkamu 
budu. 

"Ištikrųjų, ten nei nebuvo, 
apie ką derėtis. j\Jęs nuro- 

dėme technišką nekuriu išly- 
gų negalimybę. Galų-gale męs 
turėjome pasirašyti. 

"Laike šitų svarstymų frau 
cuzai padavė vokiškiems de- 
legatams Paryžiaus laikraš- 
čius, kuriuose pranešta apie 
kaizerio \Yilhelmo abdikaciją 
(atsisakymą nuo sosto). Šio 
straipsnio rašytojas pasakoja, 
kad jie temijo šiuo laiku fran- 
cuzų veidą ir sako: 

"Męs nepatėmijome ant jų 
veidų triumfo šypsos, bet ga- 
lėjome matyti jų neapykantą." 

$20,000 UŽ KAIZERIO GALVĄ. 
Vokietijos Kareiviai siūlo $20, 
000 dovanų už buvusio Kaizerio 

Galvą. 
Paryčius, lapkričio ?7 d.— 

Ypatos, pribuvusios per llol- 
landiją iš Reino provincijų, 
praneša stebėtinas žinias. Mie 

; ste Cologne, vaikščiodamos 
gatvėmis, didelės minios žmo- 
nių šukavo, reikalaudamos 

į kaizeriui ir kronprincui baus- 
mės. 

Po visą miestą išlipinta, 
kur tik galima, atsišaukimai 
su parašais pildančiojo komi- 
teto kareivių sąjungos, kur 
pasiūloma, maž-daug, apie 
$20,000. atlyginimo kiekvie- 
nam, už kaizerio ir kronprinco 
galvas. Dovana kiekvienam, 
kurs užmuš "tuos archi-kri- 
minalistus, esančius Hollandi- 
joje," ar pristatys juos gyvus 
atgal į Vokietiją, kur jų bu- 
vusieji žmones, išneš jiems 
dekretą. 

WILSONAS IŠPLAUKS AT- 
EINANČIAME UTARNINKE. 

New Y orkas, lapkričio 28 
d.—Spėjama, kad Prezidentas 

Wilsonas ir jo visa delegaci- 
ja, išplauks į Taikos Konfe- 

rencija ateinančiame utarnin- 
ke. Tam tikslui laivas George 
\Yashington Hobokeno porte 
yra prirengiamas. Laivą ly- 
dės amerikoniški kariški lai- 
vai Pennsylvania ir du nauji 
naikintojai. Laivo įgula su- 

sidės iš apie 1.000 aficierų ir 
paprastų jūreivių. 

CUROS DELEGACIJA SU- 
VIENYTOSE VALSTIJOSE. 

Kubos delegacija, pakeliui j 
Taikos Konferenciją, randasi 
jau Suvienytose Valstijose. 
Delegatais* yra Fablo Desver- 
ne, valstijos sekretorius, Cas- 
111c de la Tarrientd ir Anto- 
nio Sanchez Eustinante, pro- 
fesorius tarptautiškų teisiu 
Havanos universiteto. 

10,000 JANKIŲ APSIVEDĖ. 
Nczv )'orkas, lapkričio 28 

d. — Savo prakalboje Ne\v 
Yorko Apgarsinimų Kliube, 
kapelionas Charles Stedman 
McFarland, kuris tik-ką su- 

grįžo iš Prancūzijos, pranešė, 
kad daugiaus negu 10,000 
amerikoniškų kareiviu apsive- 
dė Prancūzijoj. 

4oo DELEGATŲ Į TAIKOS 
KONFERENCIJĄ. 

Londonas, lapkričio 28 d. 
Pagelbininkas sekretoriaus 
maisto ministerijos Towle sa- 

vo pasikalbėjime su korespon- 
dentais pranešė, kad Anglijos 
valdžia pasiųs j Taikos Kon- 
ferencija delegaciją iš 400 
žmonių. 

Tam tikslui valdžia jau tu- 
ri nusamdžiusi hotelį M a- 

j e s t i c, kur visa delegacija 
mano apsistoti. 

KOLČAK UŽMUŠTAS. 
Honolulu, T. H., lapkričio 

2& d.—Žinios, ateinančios iš 
Japonijos ir pagarsintos laik- 
raštyje N i p pu J i j i pra- 
neša, buk admirolas Kolchak, 
Sibiro diktatorius, likosi už-1 

muštas Omske. 
Ant kiek tos žinios yra tei- 

singos, sunku pasakyti, ka- 
dangi ofieiališkai jos nėra pa- 
tvirtintos. 

LIETUVIA KYLO PRIEŠ 
VOKIEČIUS. 

Iš Paryžiaus ateina žinių, 
jog lietuviai valstiečiai labai 
neužganėdinti vokiečių veiki- 
mu ir tas pereina net j pasi- 
priešinimą su ginklu. Ypač 
jie priešinasi, kuomet vokie- 
čiai stengiasi alinti Lietuva, 
išvežant j Vokietiją įvairias 
reikmenis. Buvo atsitikimų, 
kada lietuviai, susidarę j bū- 
rius, slėpdavosi girioje ir lauk 
davę traukinio, einančio j Vo- 
kietija su maistu ar kuo kitu, 
idant sulaikius traukini. Kar- 
tais tas pereidavę Į ginkluotą 
susirėmimą, kur žttdave šim-' f c 

tai gyvasčių. 

DEMOBILIZUOS STUDENTŲ 
LAVINIMO KORPUSUS. 
Maj. R. L. Dauer, instruk- 

torius Chicagos Universiteto 
ir Rusli Medical kolegijos, 
£avo prisakymą iš \Vashing- 
tono, kad jis pradėtų demo- 
bilizaciją studentų lavinimosi 
<orpusų gruodžio 2 dieną. 

Iki šiam laikui visi jie gau- 
d;.vo nuo Dėdės Samo pa- 
prasto kareivio mokestį, bet 
nuo gruodžio 3 d. mokestis 
ixis panaikinta ir jie turės sa- 

vo kaštais užsimokėti už toli-! 
mesnį lajikymą mokyklų ir sau 

pragyvenimą. Apskaitliuoja- 
na, kad virš 5,000 tokiu stu- 7 'i, 

dentų randasi vien tik Chi- 
cagos mieste, panaikinus gi 
mokestį dalis iš jų turės ap- 
leisti mokyklas. 

Instruktoriai iš įvairių Chi- 
;agos universitetų išreikia pa- 
sitikėjimą, kad virš 65 pro- 
centai studentų pasiliks mo- 

kyklose po demobilizacijai. 
Demobilizacija paliečia šiuos 
Chicagos universitetus: l.o- 
vola, DePaul, Northwęstern, 
University of Chicago, taipgi 
instiius Aromur ir Levvis. 

SUGRIOVĖ KAIZERIO 
PAMINKLĄ. 

Strassburgas, lapkričio 28 
d. — Strassburgo gyventojai 
nelauki pakol francuzų armi- 
ja įžengs į miestą, kad išreiš- 
kus savo džiaugsmą. Jie pasi- 
skubino. Kaip tik paskutinie- 
ji vokiečių pulkai apleido mie- 
stą, minia žmonių, po vado- 
vyste pono Senmeyero, senu- 

ko, kuris laike karės buvo ne- 

laisvėje Vokietijoje, nusidavė 
j* kaizerio palocių, kuris dabar 
vadinasi Respublikos Palo- 
cium, ir sugriovė ex-impera- 
toriaus Wilhelmo paminklą, 
dalį kurio minia nunešė prie 
paminklo Klebero ir padėjo 
po jo kojom. (Kleber, garsus 
Francuzijos generolas, gimęs 
Strassburge). 

Taip-pat likosi sugriauta pa 
minklai VVilhelmo Pirmojo, 
Fredricho Trečiojo ir Wilhel- 
mo Antrojo. 

114 SUBMARINŲ PASIDAVĖ. 
Haru'ich, Anylija, lapkričio 

28 d.—Dvidešimts septyni vo 

kiečių submarinai pasidavė 
alkininkams šiądien, kas su-4' 

daro 114 submarinų, kurie 
likosi perduoti i talkininku 
rankas, sulyg padarytos su- 

tarties. 

GRASINO KULKASVAI- 
DŽIAIŠ. 

Xew )'orkas, lapkričio 2S 
d.—Policijos viršininkas En- 
right pasiuntė laišką miesto 
majorui Hylan, kuriame jis 
grasina pavartoti kulkasvai- 
džius prieš kareivius ir jūrei- 
vius, kurie priešintųsi poli- 
cistams, laike pildymo jų pa- 
reigų. 

Šitokj New Yorko polici- 
jos viršininko pagrasinimą iš- 
šaukė sekanti aplinkybė: 

Porą dienų atgal Ne\v Ypr- 
ke atsibuvo socialistų mitin- 
gas. Kareiviai tuomi labai 
pasipiktino ir jie norėjo išar- 
dyti mitingą. Socialistai krei- 
pėsi prie policijos, kad ji pa- 
laikytų tvarką ir numalšintų 
įsikarščiavusius kareivius. 
Pribuvus ant vietos policijai, 
paveikslas nepersimainė, nes 
kareiviai atsisakė klausyti "po 
licmonų." Ištiko peštynės, lai- 
ke kurių keletas ypatų likosi 
gan smarkiai sumušta. 

POPIEŽIUS NENORI 
VALDYTI. 

Rymas.—Nuo senovės po- 
piežiai buvo ne tik dvasiškais, 
bet ir svietiškais tikinčiųjų 
valdonais. Bet italai, kuriuos 
jis vėlesniais laikais valdė, 
jam pasipriešino ir atėmė nuo 

popiežiaus svietišką valdžią. 
Nuo 1871 m. italai pripažjsta 
svietišką valdžią popiežiui tik 

| Vatikano rybose. Vatikanas 
tai milžiniškas palocius, turįs 

j apie vienuolika tūkstančių 
kambarių su sodais ir parkais 
viduryje. Jame sukoncentruo- 
ta augščiausia valdžia ir įstai- 
gos katalikiško tikėjimo. 

Bef popiežiai vis dar skaito 
save Italijos valdovais. Jie 
dar turi, taip sakant, preten- 
isjos prie Italijos svietiškos 
valdžios, norint apie atgavi- 
mą jos, tur but, ir patįs po- 
piežiai senai yra nustoję vil- 
ties. 

Dabar ateinančios iš Rymo 
žinios tvirtina, kad Vatikane 
svarstoma, ar ne laikas jau 
butų atsisakyti popiežiui nuo 
svietiškos valdžios. Tuomi 
mat tikimasi pagerinti sąty- 
kins tarp Vatikano ir Itali- 
jos valdžios, kuri vis dar šnai- 
riai žirui į Vatikaną. 

ČECHO-SLOVAKŲ 
MOBILIZACIJA. 

Vyrai iki 40 mcių po ginklu. 
Amsterdam, Lapk. 27 d. 

Čecho-Slovakų tautos apsigy- 
nimo komitetas sum. >iiizavo 
visus rezervistus nuo 1895— 
1899 m. ir įsakė visiems vy- 
rams iki 40 metų pasilikti tar- 

nystėje. Taip praneša žinios, 
gautos iš Pragos. 

(Tąsa ant 5-to pusi.)' 



Lietuvos Atstatymo Bend- 
rovės Kampelis. 

Kuomet Lietuvos gyveni- 
mas karės viesulos tapo su- 

ardytas, iškilo musų tarpe 
galingas obalsis —"Atstatyki- 
mc Lietuvį." Supratome, 
kad tauta nukentėjo, ir kad 
tas nukentejimas turės blogai 
atsiliepti ant musų visų padė- 
jimo. 

Lietuvą Atstatyti... Ką 
tai reiškia? Ar vien tik ka- 
rės nuostolius išlyginti, mie- 

stus ir ukes atstatyti taip, 
kaip jie buvo praeityje? Ne, 
—to neužtenka. Ši karė 

liuosuoja iš amžinos vergu- 
vės prislėgtas tautas. Ir Lie- 
tuviams jau švinta nauja 
Aušrinė. Ir šiandien, kal- 
bant apie Lietuvos Atstaty- 
mą, turime omenyje daug 
platesnę mintj,—būtent pa- 
statymą lietuvių ekonorr.! 
nio gyvenimo ant naujų, to- 

bulų, ikišiol nežinomų 'mums 

dar pamatų. 
Pasaulio pažangiųjų tau- 

tų ekonominis surėdymas 
remiasi šiandien—ir atei- 

tyje remsis dar labiau—ant 

kapitalo, tai yra ant varto- 

jimo vietoje žmogaus spėkų 
—mašinų, įrankių, įvairių 
prietaisų. Ir pasekmėje turi- 

me šių laikų pramonę, pirkly- 
bą, kur didelės dirbtuvės ga- 
mina visa, kas reikalinga yra 

musų gyvenimo palaikymui, 
gi didelės pirkiybos įstaigos 
daro tą visą prieinamais pla- 
čioms minioms.—Ir Lietuviai, 
jei nori buti lygiais kitoms 

tautoms, turi bandyti pana- 
šiai sutvarkyti ir savo ukę. 
Reikia sutverti lietuvių pir- 
kly bą ir pramonę ir tai vi- 

sur, kur tik lietuviai randa- 

si,—Lieuvoje ir čia, Ame- 

rikoje. Tam tikslui reikia 
visur steigti lietuvių biznio 

įstaigas, kurios savo rimtu- 
mu galėtų buti pavyzdžiu 
svetimtaučiams, gi mums 

galėtų nešti neapkainuota 
nauch.—Ir kuomet lietu- 
vių pramone bei pirklvba 
sutvirtės, kuomet lietuvių 
įstaigos galės pilnai lenkty- 
niuotis su panašiomis sve- 

timtaučių įstaigomis,—tad 
drąsiai pasakysime, kad su- 

pratome tikrąją Lietuvos 
Atstatymo darbo prasmę. 

Darbuotis ir pirklybos 
srityje,—gelbėti steigti Lie- 
tuvos Atbudavojimui reika- 
lingas įstaigas, k. a. medžio, 
plytų ir kitas dirbtuves, tvar- 

kyti musųv tautos (Lietuvoje 
ir Amerikoje) bankinius rei- 
kalus,—tai Lietuvos Atstaty- 
mo Bendrovės uždavinvs. 

Lictuvos Atstatymo Ben- 
drove, kaipo mūsų tautos 

bankas, bus lyg širdis, kurii 
tvarkys ir reguliuos lietu- 
vių ekonominį gyvenimą ir 
ves musų tautą prie skaisčios 
ateities. Nes juk ant ekono- 
mijos remiasi visas žmonių 
gyvenimas. Ir kur tas pama- 
tas yra geras, tai dirvoje iš- 
dygsta kultura, progresas, lai- 
mė. 

Lietuviai,—dėkitės prie Lic 
tuvos Apstatymo Bendrovės, 
—jei norite savo tautai lai- 
mes- •• •'MšžiS 
Pirkite Lietuvos Atstatymo 

Bendrovės Šerus. 
Galite už šėrus mokėti: vi- 

sus pinigus antsyk, arba da- 
limis per 10 mėnesių. 

Už šėrus priimama ir 
LAISVES BONDSAI visu 

į keturių paskolų už pilną kai- 
ną. •4i 

Reikalaujant platesnių in- 
formacijų, rašykite j 

LIEUVOS ATSTATYMO 

BENDRAVĘ. 

(Lithuanian Development 
Corporation) 

4 320 Fifth Ave., 
New .York, N. Y. 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS LENKTY- 

NIŲ REIKALE. 

Sekanti LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES 
Įgaliotiniai Lapkričio 1 d. pradėjo plačiojoj Amerikoje lenk- 

tynės prirašinėjime musų organizacijai nauju narių: 
Iki Naujų Metų turi jie padidinti LIETUVOS AT- 

STATYMO BENDROVĘ bent ant $40,000,—taip kad mū- 

sų Organizacija jneis j 1919 metus su kapitalu $100,000.— 
Valio—įgaliotiniai 1 Geriausias Jums 'doties!—Gi Jųs-- 
Lietuvių visuomenė,—remkite gerą darbą! 

pavarde 
1. K." Abyshell, • 

2. K. Aksomaitla, 
3. J. Alenskas, 
4. S. Ambrasas, 
5. J. Ambraziejus, 
6. L. Apsego, 
7. J. M Baltrukoniutė, 
8. J. M. Biliūnas, 
9. Frank Bukantla, 

10. L. Braškis, 
11. J. Butkus, 
12. P. Giula.«, 
13. J. A. Janulis, 
14. J, Ku aras, 
15. M. Kasparaitis, 
16. A. Kazlas, 
17. V. Karevičius, 
18. R. Kruopla, 
19. B. Kundratavičia, 
20. P. Kupstas, 
21. P. J. Lala*, 
22. I. liinąle, 
23. J. Lietuvninikas, 
24. J. O. Lukauskis. 
25. J. Montvila, 
26. J. Mikalauskas, 
27. A. P. Osteikaf, 
28. K. A. Orlausku*, 
29. P. A. Raškauskas, 
30. S. J. Radavičia, 
31. M. A. Rafiinskas. 
32. Rimkus. 
33. P. Sarpalis, 
34. M. Semlun.is, 
35. W. Shaiikli*, 9 
36. M. Skriabia, 
37. M. VilkeviČius, 
38. .T. Vnukauskas, 
3f>. J. Čičinskas, 
40. J. Wlse, 
41. J. Žemaitis. 

MIESTAS 

204 Cardoni Ave., Detroit, Mich. 

P. O. Box 933 Alliance, Ohio. 
105 S. Sherman St., Wilkea Barre, Pa. 

100 Voorkees 8t., Amaterdam, N. Y. 
168 Orand St., ^rooklyn. N. Y. 
13116 Bcnvvood Ave., Clpveland, Ohio 
2112 St. Clalr Ave., Cleveland, Ohio. 

2i04 E. First St., Sioux City, Io\va. 
68 Orahain St., St., Lee Park, Pa. 

% Morton House, Grand Rapids, Mich. 
262 Walice St., Nevv Haven Conn. 
657 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y. 

1914 Merriman Alley, Pittsburgh, Pa. 
139 E. 4th St., Wyoming, Pa. 
309 — llth St., Ilacine, Wis. 
442€ Carpentcr Aev., Wakefield, N. Y. 
948 N. Main Ave., Ccranton, Pa. 
1188 DallaaRd., Clevelaud ,Ohio. 
34 R4ver St., Plalns, Pa. • 

( 
47 W. Field St., Nanticoke, Pa. 
10 Swan St., Amaterdam, N. Y. 

182!) N. Lincoln 8t.. Chicago, 111. 
850 Hollina St., Baltimore, Md. 
161 W. 6th St., So. Boston, Mass. 
3319 Luther Ave., Cleveland, Ohio. 
323 Main St., New Britaln, Conn. 
60J Washington Ave., Waterb»ry, Conn. 
159 Merrlmac St., Rochester, N. Y. 
73 E. Palmer St., Detrolt, Mich. 

130 Wooat.er Ave., Akron, Ohlo. 
33l» Railtod St.p Plymouth, Pa 

2004 St. Clair Ave., N. E. Cleveland, Ohio. 
93 Robertą St., Alden Sta., Pa. 
P. O. Box 96, Wllson, Pa. 

5 Liberty St., Ansonia, Conn. 
P. O. Box 195, Springfield, Mass. 

225 N. Pronprct 3t„ Youngstown, Ohlo. 
14 Pnlaski St., Kingston, Pa. 
416 Simith Ave., Steubenville, Ohio. 317 — 84th St., Brooklyn. N. Y. 

1459 Philip St., So. Bethlehem, Pa. 

[Apskelbimas] 

Prusu Lietuviu 
Reikaluose. 

Chicago, III.—Išrinktasai 
pereitos subatos Prūsų Lie- 
tuvių susirinkime komitetas, 
kaip pranešama, pradėjo 
smarkų darbą,v kurio tikslu 
yra išreikšti organizuotą Prū- 
sų Lietuvių reikalavimą, 
idant Prusu Lietuva butu at- 

L. W 

gal sujungta su Didžiąją Lie- 
tuva j vieną neprigulmingą 
valstybę. Prūsų Lietuviams 
tan^p darbe širdingai pagelb- 
sti jų broliai, lietuviai protes- 

į eonai iš Didžiosios Lietuvos. 
Pagaminta tam tikros petici- 
jos, po kuriomis yra renkami 
Prūsų Lietuvi ų pa- 
rašai. P e i t i ci j o s busti pa- 
siųstos Washingtotian ir vi- 
sur kitur, kur bus reikalinga. 

Chicagos Prūsų Lietuviai 
rengiasi siųsti specialę. delc- 
gatystę i Collinsville ir East 
St. Louis, 111., kur yra (liktos 
Prūsų Lietuvių kolionijos. 

Chicagoje trumpu laiku ža- 
dama surengti didelį mass- 

mitingą Chicagos ir apiclin- 
kes Prusu* Lietuviams. Vie- c 

ta ir laikas bus pagarsinta vė- 
liaus. Labiaus ištautejusius 
Prūsų Lietuvius žadama už-, 
interesuoti šituo judėjimu 
per vokišką presą. 

Prūsų Lietuvių reikaluose 
galima susinešti su Chicagos 
komitetu, kurio pirmininku) 
yra p. Jonas Ilgaudas, sekre- 
torius p. Kasparas Gavėnia, 
iždininku Mikas Macaitis. 
Šiuose reikaluose susirašinė- 
jant, reik adresuoti šitaip: 
Jonas Jlgaudas, 220 So. State 
S t. Room 1422, Chicago, PI. 

EIS PRIE SVETIMTAUČIŲ 
SU JUDAMAISIAIS 

PAVEIKSLAIS. 

Natūralizacijos biuras var- 

tos judamuosius paveikslus 
pilietybės kliasose. 

Šią žiemą judamieji pa- 
veikslai bus vartojami, kad 
pasekmingiau suamerikoni- 
zuoti čia esančius ateivius. 

Sykiu su pilietybes kle- 
soms, kurios yra įrengtos 
prie viešųjų mokyklų įvai- 
riuose Suv. Vai. miestuose, 
po priežiūra R. F. Crist, Na- 
tūralizacijos Komisijos depu- 
tato, bus suteikiamos aiškios, 
visiems suprantamos filmos, 
kurios aiškins vertę Ameri- 
kos pilietybės. 

Jau ir dabar apie 75 di- 
džiųjų čentrų viešose moky- 
klose randas judamųjų pa- 
veikslų aparatai ir tas skai- 
čius neapribuotai didinamas. 
Yra spėjama, jog kooperaci- 
ja vietos valdininkų su natū- 

ralizacijos Mūrais daugelyje 
vietų padės nupirkti apara- 
tus, o kitose vietose yra ma- 
noma gauti perkeliamus iš 
vietos į vietą aparatus. 

82 METU MOTERIS IŠMOKO 
ANGLIŠKAI. 

Natūralizacijos billras su- 

žinojo, jog pusamžiai ar 

Senesni žmones lengvai 
ejali išsimokinti. 

Pusamžiai ir senesni vyrai 
ir moters gali išmokti naujus 
dalykus taip lengvai, kaip ir 
kas nors kitas, jei tik jie sten- 

gias išmokti. 
Taip sako R. F. Crist, Na- 

tūralizacijos Komisijos Depu- 
tatas prisimindamas puikias 
pasekmes, kurios pasirodė 
"iešose mokyklose prie natū- 

ralizacijos biurų. Įdomiausia 
iš visų buvo ateivė moteris 
82 metų amžiaus, kuri pęr 
trumpą laiką išmoko angliš- 
kai kalbėti, skaityti ir -asyti. 

Viršum 35 metų ateiviai 
išmoksta taip greitai, kaip ir 
jaunesnieji, jei jie yra taip 
pat prisirengę. Žmogus, ku- 
ris nori išmokti, išmoksta, 

neturint, kokio amžiaus jis 
nebūtų. 

LENKŲ UPAS NEKOKS. 
Amerikos lenkai ketino su- 

rinkti auką Lenkijos reika- 
lams net $10,000,000 bė- 
gyje vieno mėnesio. Bet 
jiems sekasi nekaip, jau pra- 
slinko daugiau trijų sąvaičių, 
o surinkta vos $800,000. 
vors tai suma didoka, bet 
atsižvelgiant į jųjų didelę agi- 
tacija ir parankias agitacijai 
sąlygas (juk Lenkija, beveik, 
jau neprigulminga), taipgi 
lenkų skaičių Amerikoje, tu- 
rime pripažinti, kad jie turi 
pasekmės menkas. 

i 
VALDŽIA INFORMOS APIE 

DARBŲ BEGI. 
P-nas J. H. Evans, direk- 

toriaus pagelbininkas darbo 
biuro Washingtone užreiš- 
kė, kad Valstybės darbo de- 
partamentas ir Komisija ka- 
riškų darbų plianuoja išleidi- 
nėti savaitinį biuletena dar- 
bo reikaluose. 

Jame bus pranešama ži- 
nios apie darbų bėgį visoje 
šalyje. 

Sulyg p. J. H. Evans žo- 
džių, visu šalis bus padalinta 
į industrialius distriktus. Kas 
Antradienis dntriktai turės 
pristatyti Darbo Biurui Wa- 
shingtone raportus apie dar- 
bų stovį distrikte. Pasire- 
miant tomis žiniomis ir ži- 
niomis, kurios priguli tiesio- 
giniai nuo valdžios, kaip tai: 
užsakyti ar atšaukti darbai 
karės departamento ir kitų 
valstybinių įstaigų, darbo biu- 
ras leis savaitinius biulete- 
nus, kuriuose bus nurodoma 
laipsnis darbininkų pareika- 

lavimo įvairiuose industria- 
I liuose distriktuose. 

Sis naujas darbo biuro 
(žingsnis, bėabejonės, daug 
prigelbės ir lietuviams orien- 
tuotis j ieškojime darbo, nes 
tūlose apielinkėse, atšaukiant 
kariškus užsakymus, darbai, 
nors laikinai, kiek sumažės. 
Tuom tarpu darbai kitose 
apielinkese. padidės. "Męs 
stengsimės informuoti savo 

skaitytojus apie įvykstančias 
pei mainas darbų srytyje. 

AMERIKA PADĖS ATEI- 
VIAMS. 

Informacijos Biurai bus Įsteig- 
ti Miestuose, kame Randasi 
daug svetimtaučiu, kad Apsau- 

goti Juos nuo Išnaudojimo. 

Dėdė Šamas steigia informaci- 
jos biurus savo sumani s ir dukte- 
rims. 

Tie biurai bus pirmiausiai Dė- 
dės Šamo insuniams. nes jie vra 

rengiami kaipo dalis didžiulio 
sumanymo amerikonizuoti sve- 

timtaučius, kurie čia gyvena 
Amerikoj, suteikti pirmą, pagel- 
bą ateiviams daugybėje jų rei- 
kalu, kuriuos jie susitinka sve- 

timoje šalyje. 
Ant nelaimės nuo senovės yra 

įsigyvenęs tarp kaikiurių kliasų 
jausmas, jog ateiviai tik dėlto ir 
yra, kad juos išnaudoti ir ap- 
gauti. Toks visuotinas nežino- 
jimas Amerikos papročiu tarp 
kaikurių svetimtaučių grupių, jų 
palinkimas pasitikėti svetimiems 
ir pasirengimas išnaudotojų tuo 

pasinaudoti, visa tai padaro jų 
gyvenimą labai nemaloniu, pa- 
kol jie brangiai atseinančiais mė- 
ginimais neįgauna prityrimo. 

Kaikurie ateiviai turi giminių 
Amerikoj ir dauguma jų turi 
na draugų; dideliam jų skaičiui 
suteikia pegelbą tokios organiza- 
cijos, kaip Hebrevv Sheltering 
Aid Association, ir kitus turin- 
čios tokius ipat tikslus. Bet su 
visu tuo. ką draugai ir labdarybė 
gali suteikti, ateiviai dažnai turi 
sunkų gyvenimą čia Amerikoj, i 
ir. kad sumažinti jo kaikuriuos | 
skaudžius ir nemalonius prieti- 
kius, Suv. Valstijų 'Valldžia ren- 

gia "biurus po visą šalį, kuriuose 
galėtų sumažinti jo vargus. 

iDaugelyj krautuvių, turinčių 
nckokj vardą, yra paprastai dau- 
giau paimama nuo ateivio. Ad- 
vokatai, iš neteisingųjų advoka- 
tų — kurie, lupa ,nuo jo labai 
didelius mokesnius už menknie- 
kį, ar ir bejokio reikalo, ir apga- 
vikai "nunncriai" išnaudoja jį, 
kur tik galėdami. < 

Atėivys yra išnaudojamas net 
laike ligos, ar jam numirus, jei 
yra taip nelaimingas, kad pa- 
tpuola į rankas .nesanžiningo dak- 
taro, ar graboriaus. Xet perdaug 
dažnai yra priimta, jog čia gimę 
piliečiai labai mažai tekreipia do- 
mos i troškimus ir reika'lus atei- 
vių ir to pasekmė yra" ta, kad 
ateivys lieka nepatenkintu savo 
buviu Amerikoje. 

Natūralizacijos komisariaus, ku 
rio biuras yra dalymi Darbo 
Departamento' turi prieš akis vi- 
sa šj padėjimą. Informacijų biu- 
ras stengsis parodyti amerikie- 
čiams jų atsakomybę prieš atei- 
vius ir parodyti ateiviams, kaip 
jie gali palikti netik amerikie- 
čiais pagal įstatymus, bet ir pil- 
nai persisunkusiais Amerikos 
dvasia. 

Kad ipasiekti ateivį bus varto- 
jama apskelbimai, judamieji pa- 
veikslai, spauda ir viskas kuo 
bus galima prie jo prieiti. Jam 
bus aiškinama jo kalboje ir anglis 
kai, jog Su'v. Vai. nori jam pa- 
dėti, jcrg jis turi tik paprašyti ir 
bus jam reikalinga pagelba su- 

teikta. 
Informacijų ofisai padės atei- 

viams persikviesti savo gimines 
Amerikon, atsiimti pinigus, ku- 
riuos kas nors butų nuo jų per 
apgaulystę išvytliojęs ir kitu kuo. 
kad ipadaryti gyvenimą Ameriko- 
je ramiu ir naudingu. Ateiviai 
galės klaustis apie visą, ko jie 
nežinos ar apie k.-Į abejos ko- 
kiuose nors reikaluose. 

Kur galima puti Dienraštį 
"Lietuva" 

"Lietuvą" galite pirkti kiekvie- 
ną dieną sekančiose vietose, kur 
randasi "Lietuvos" Dienraščio 
stotįs Chicagoje: 
3903 S. Halsted St. 
Halsted ir 31st. St. N. \V. 
Halsted ir 18 St. S. W. 

į 633 W. 18 St. 
Halsted St. ir 14th St. 
Halsted Ir Maxwell St. S. E. 
Halsted St. ir 12 St. N. W. 
Jefferson ir 12 St. 
Halsted ir YanBurcn St. 
Halrted ir Jackson Blvd. 
Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Mihvaukee Ave.* S. E. 
Chi. ave., ir Mihvaukee Ave. S. E. 
Itacine ir Milwaukee S. E. 
Noble lr Milwaukee N. E. 
Divisiou ir Mihvauk :o prieš Bauk;} 
Robey, North Ave., ir Mihvaukee 
Paulina ir Mihvaukee 
Lincoln ir Milwaukee 
Westeru Ave. ir Milwaukee 
Kedzie ir Arthington prieš Sears 

Rouback 
Homaa avc» ir 12 St. prieš Sears 

Rouback 
26th St. ir Western Ave. 
2246 S. Leavitt St. 
2214 W. ?3 St. 
4638 W. 22nd St. prieš Western | 

Electric 
3013 S. Kedaio Ave. 
Wabash ir Polk St. N. W. 
Madison ir State N. W. 
Madison ir Frankiin S. E. 
State ir VanBuren St. N. W. 
VanBuren ir Clark St. N. W. 
VanBuren ir Frankiin St. N. E. 
Washington ir Clark N. E. 
VifnBuren ir Wells N. W. 
Adams ir LaS'.lle 
Wella ir VauBuren St. 
Wells ir Jackson Blvd. S. E. 
State St. ir 18 St. S. W. 
556 W. 3oth St. 
35tli ir Ashland Ave. S. E. 
43rd ir Ashland Ave. 
Ashland ir Gross Avc. 
47th ir Wenthworth Ave. S. W. 
4563 Wenth\vorth Ave. 
10701 Michigan Ave. 
11624 Michigan Ave. Roseland 
720 W. 120th St. W. Pullman 

Dr. P. 6. Wiegaer 
PHCata* valandos; nu* tikt 1211(7* 

Ir aw Iki 9 vakaro 

3325 S. Kalstei St Chicaso, BL 

DISTR1KTU KAPITONAI 

Pas sekančius distrikot kapito- 
nus galite krtiptis su visokiais 
reikalais: užsirašymo laikraščio 
apgarsinimų ir spaudos darbų 
padarymo Chicagoje: 

BRIDGEPORT 

Jurgis Lukas 
3429 So. Union Ave. 

Jonas Vaišvilla 

3j20 Auburn Ave. 

TOWN OF LAKE 
Leonardas ir Aleksandra* 

Butkevičiai 
4537 "So. Hermitage Ave. 

WEST SIDE 
Rafolas Zaura 

2050 W. 23 St, 

18 IR UNION 
Petras Jokubonis 

733 W. 19 St. 

NORTH SIDE 
Matcušas Klioštoraitis 

1557 Girard St. 

BRIGHTON, PARK 
J. S. Vitkus 

2856 W. 39tli St. ir 

Augustas Salditkas 
4414 S. California, A ve. 

CICERO 

Juozapas Karpus 
1435 So. 49H1 A ve. 

SO. CHICAGO. 
Petras Šimaitis 

R. 9, 9101 Commercial Ave 

ROSELAND 
V/m. Banis 

10609 Edbrooke Ave. 

KESNSINTON 
M. G. Valaskas 

373 Kensington Ave. 

ENGLEWOOD 
K. Grigaliūnas 

8009 Vincennes Ave. 

DISTRIKTU AGENTAI. 
Jie Jums gali užrašyti 'Lietuvą.' 

• ■ 1 

WEST SIDE 
J. Tamašonis 
P. Bagdonas 

P. Ulis 
J. Žilis 

18 IR UNION. 
Alex Dargis 

NORTH SIDE 
V. Šliauteris 

CICERO 
Pranas Zajauskas 

-l'arslduoda lal»ai pigiai 2 mediniai namii 
ani vieno lolo, lietuvių apgyventoje apy- gardoje. Pryšakinis namas ant 2 pragy- venimų ir ant antrų lubų yra 8 ruimai, ant j.irmų lubų yra storas su "f:xturef 
ir 6 ruimą* pragyvenimui. Antras namas 
ir ant 2 augštų, po 4 ruimus kiekviename 
augste. Prekė abiejų namų tik $2500.00. 
CIalite įmokėti nuo $300.00 iki $500.00, o 
likusius lengvomis išlygomis. Namai ran- 
dasi ant 3514 Emerald A ve Kreipkitės 
adresu: 

M. G. VALASKAS 
Į 373 Kcnslngton Ave. Chicago, 111. 

Phone Pullman 3417 

Taipgi galite ir randavoti, randa j mėne- 
sį vik $16.00 už 8 ruimus tik dar naujai 
:.}?2'syt'is visas (Flatas). 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

po visas lietuviškas kolionijas Suv. Valst. 
Darbas prakilnus, pelningas irparam| us 

kiekvienam. Del informacijų atsišaukite į 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St. Chicago, III. 

PIRMAS IŠKILMINGAS 

ROŽINIS BALIUS 
Ptranjtas 

..LIETUVIŲ LAISVES KL1UB0.. 
Subatoje, Lapkričio-November 30tą, 1918 

MICKEVIČIAUS SVETAINE J E 
3308-10-12 So- Morgan Street 

SALE ATSIDARYS 6 VAL. VAK. INŽANOA 25 CENTAi 

Gramafonas 

Gramafonas padarydas sulyg naujausos metodos, išduoda aiškų 
balsą, graina garsiai visokius rekordus. Išgraina 2 rekordus vienu 
užsukimu, padarytas labai drūtai. Specialiai nužeminta kaina su 
4 dubeltavais rekordais ir 300 adatų, $18.50 bu prisiuntimu. Prie 
gramafonoprlsidčda sekantieji rekordai: E2356 ''Lietuva Tėvynė 
Musų" ir "Tikiai Nemunėlis Teku, E3840 "Aut Kalno Karklai Siūba- 
vo" ir "Šių, Naktelę, per Naktelę. E3091 "Ani. Mariu Krantelio" ir 
"Saulutė Tekėjo," E2360 "Varpelis Valcas ir ''Mano Miela-polka 
Lietuvių orkestrą, šitio rekordai yra gražiausi ir kiekvienam patik 
Tikrai manysite, kad jusų namuose dainuoja p M. Ptrauskas, p. 
šiiauskas ir garsų musų kompozitorių Dr. V. Kudirkų. Suteiks jums 
daug smagumo ir sveikatos, smagiai laiką pralelsitę ir išgirsite savo 
prigimto krauto daineles ir muziku. 

Pinigus galeite prisiųsti iš kalno, arba atsiųskite $2.00 doliarių rankpinigių, o męs tuojaus prisiusime gramafoną, 
Didžiauso rekoriių ir gramafonų krautuvo Cbicagoje. 

JUOZAPAS F. BUDRIK 
3343 So. Halsted Street Chicago, 111. 



IŠ A L. T. SANDAROS 
SEIMO. 

Amerikos Lietuviu Tautinė 
Sandara — tautininkų sriovės 
organizacija, — laikė savo metinį 
Seimą So. Bostone Mass., Lie- 
tuvių svetainėje. 14, 15 ir 16 dd. 
šio mėnesio. Žemiaui telpa to 

Seimo protokalas. 

PROTOKOLAI 
1) Suvažiavimą atidarė ALTiS. 

pirmininkas S. F. Vitaitis 2:00 

v. p.p. lapkr. 14 d. 1918 m. api- 
plėšdamas dabartinį Lietuvos 
padėjimą ir pabrieždamas tas 

•pareigas, Varias ALTS, turi at- 
likti linkui Lietuvos. 

2) -Delegatų mandatus piimti 
tapo paskirti St. Mockus ir J. 
Balionis. 

3) Kuopų įnešimų sutvarkymo 
ir rezoliucijų komisijon išrinkta 
V. Norkus, K. Sidabras, J. Ver- 
siackas. 

4) Delegatų mandatus priiėmus 
pasirodė, kad pribuvo nuo šių 
kuopų delegatai: 

1 kp., Brookl>n, X. Y. — P. 
Norkus ir J. Ambraziejus, 

7 kp., So. Boston, Mass., — S. 
Mockus ir M. Biekša. I 

9 kp., Cambrige, Mass.# — P. 
JBartkevičia, K. Sidabras ir J. 
.Yers'ackas. 

ukp. VVaterbury, Conn., — 

Kazys Blazaitis. 
12 kp. Lavvrence, Mass., — p- 

nia Ona Ramanauskienė ir Kas- 
tant. Norkus. 

'i8 kp. Cleveland, Ohio, — Mi- 
kas Vasiliauskas. 

24 kp. Montello, Mass., — Jo- 
nas Balionis. 

49 kp. Lovvell, Mass., — K. 
Kindaravičius. 

5) Nuo Centro Valdybos da- 
lyvavo: 

Centro pirm. — S. E. Vitaitis, 
Sus. Sekr. — K. Jurgeliunas, 

Apš<,:etos kom. narys — J. 
SekeviČius. 

6) Slaptu balsavimu išrink- 
tas Seimo prezidiumas: pirm. J. 
Ambraziejus, vice-pūm. St. Mo- 
c .u:«; pirmoju sekr. K. Norkus- 
antroju — K. Jurgeliunas. Mar- 
šalka ir svečių registravimui iš- 
rinktas M. Biekša. 

7) Pinu. J. Ambraziejus, už- 

ėmęs rvietą, pasakė prakalbėlę, 
apipiešdamas organizacijos pa- 
reigas. 

8) Pribuvo delegatas nuo to 

kp., p. J. Butkus iš New Haven, 
Conn. 

9> T ♦'skaitytas ir priimtas pro- 
tokolas pereito ALTS. suvažia- 
vimo. 

10) Pirm. pianešė, kad. pe- 
reito Seimo delegatas ir veiklus 

narys J. Aidukonis numirė nuo 

influenzos Waterbury, Conn. 

lapkričio mėn., 7918 m. Seimo 

delegatai atsistojimu atidavė 

paskutinę pagarbą mirusiam 

draugui. 
Jt; | Raportai. 

ii) įduoda raportus Centro 

Valdyba. 
a) ALTS. pirm. S. E. Vitaičio 

raštiškas raportas priimtas. Štai 
svr.rbesnėji dalis: 

"Iš mano uar1>ų, Sandaros la- 
bui nuveiktų, pažymėtini yra se- 

kanti : • 

"i. Nuo gruodžio i d. 1917 me- 

tu, iki lapkričio 10 d. 1918 metų 
išrašiau įvairiuose organizacijos 
reikaluose 346 laiškus; daugiau 
siai surištus su agitacija. Taipgi 
laike Visuotino Amerikos Lietu- 

viui Seimo šj pavasarį, kuomet 

mūsų partijoj iškilo nesusipra- 
timai ir ipaūdarč -dvi griežtos 
•viena kitai frakcijos, dėjau visas 

pastangas, kad išvengti skilimo 
ir užgesinti tą ugnj. Šitame reika- 

le išrašiau 68 laiškus i įvairius 
musų sriovės veikėjus. 

"2. Atlaikyta vienuolika įvai- 
rių Centro Valdybos posėdžių, 
iš kurių didesnę dali turėjau su- 

šaukti aš, rašinėdamas laiškus 
arba kitus C V. narius, gyvenan- 
čius New Yorko apielinkėje, per 
telefoną sukvečiau. 

"3. Perleista per Centro Val- 

dybą apie 13 krivuli*', kurių di- 

desnę dalį man prisėjo suruoš- 

ti, o tilpusias laikraštyje sure- 

daguoti,, 
"4. Sutvarkiau ir suredagavau 

Sandaros įstatus, sulyg 4-to sei- 
mo pataisymų ir dapihlymu. ši- 
tame pagelbėjo man ir gert). J. 
O. Sirvydas. 

"5. Parašiau 28 straipsnius 
Sandaros agitacijai, ir kituose 
reikaluos'-. Taipgi ir šiaip san- 

•-arbininkavau "Sandarai" kiek 
tai man leido laikas ir kitos ap- 
linkybės. 

"6. Pasakiau 8 prakalbas San- 
daros agitacijai. 

"7. Du kartus prisiėjo voži- 
nėti Bostanan Sandaros organo 
pirkimo reikalu. 

"Sandaror." Pirkimas. 
"8. Pildant 4-to seimo nutari- 

mą, referendumu didžiumos san- 

dariečių .užtvirtintą, tapo nupir- 
ktas Sandaros nuosavas arga- 
nas. šitas iygis organizacijos 
gyvenime yra svarbiausiu. Įsi- 
gijus nuosavą organą, Sandara 
pradėjo įeiti j tikrasias vežes. 
Tuomet pradėjo auklėtis orga- 
nizacijos ir partijos disciplina 
ir 'didesnis judėjimas apsireiškė 
Sandaroje. 

Kadangi reikėjo nupirkti laik- 
raštį su spaustuve, ižde turint 
vos .porą šimtų doliarių, tai aiš- 
ku kiekiveinam, jog sunki pra- 
džia buvo» ir todėl ne kartą rei- 
kėjo šauktis visų sandariečių pa- 
gelios. Tafbi dar ir dabar neuž- 
baigta visos bėdos su "Sandaros" 
išpirkimu. Dar yra apie 4 tūks- 
tančiai dol. suviršum skolos, ku- 
ri reikia kuogreičiaisiai išmokėti. 
Ir šitas butų galima lengvai at- 

likti, jeigu tik sandariečiai to pa- 
norės ir nepatingės pasidarbuo- 
ti. Nupirkta spaustuvė ir kny- 
gynas vertės $8,746.31 už $5.886. 
77. Iki šioliai išmokėta skolų 
$815.85, liekasi dar išmokėti $5,- 
071.12. Taigi man užėmus San- 
daros prezidento vietą ir išmo- 
kėjus visas bilas, Sandaros ižde 
liko apie 5200, o dabar Sandaros 
turtas sieką $3,675.19. 

"Sandaros nuosavas organas 
— tai partijos ateitis. Partija be 
nuosavo organo tinkama gyvuo- 
ti negali. Todėl jeigu sandarie- 
čiams yra miela sulauki skais- 
tesnių dienų, tai ,pareiga kiekvie- 
no sandariečio yra dėti visai, 
.pastangas, kad "Sandara" kuo- 
greičiausiai taptų liuosa nucr 

skolų. Jeigu musų partija ne- 

įstengtų išlaikyti nuosavo orga- 
no, tad butų aišku, kad tautinin- 
kai-demokratai dideli žmonės tik 
žodįiais, o darbu — praktišku 
darbu — mažais pasirodytų, ir 
tuomet su musų partija niekas 
rimtai nesiskaitytų. 

"Esant arti partijos širdies — 

pačiame jos vaire, teko pastebė- 
ti vienas labai nemalonus ir tie- 
siog pragaištingas apsireiškimas 
tautininkų tarpe. 'Mat- pas mus 

vis dar tebemanoma, kad užten- 
ka save pasivadinti tautininku- 
demokratu, o dar ir sandariečiu, 
ir daugiau jau. nieko nereikia 
Kadangi <!:dižumoje tautininkų 
tokia mintis įsivyravus, tad ir 
nenuostabu, kad musų partijoje 
nėra tos ugnies, kuri kurtų mu- 

myse užsidegimą prie darbo, prie 
gyvenimo veikimo partijos bu- 
davojime. Todėl musų partija ir 
negali pasiekti tos papėdės vi- 
suomenės gyvenime, kokią iš- 
tikrųjų turėtų užimti demokra- 
tijos idealų auklėtojai. 

<4Musų partijoje taipgi trūks- 
ta disciplinos ir pagarbos virši- 
ninkams. Kuomet nesiskaitoma 
su nustatyta tvarka ir kuomet 
kiekvienas jaučiasi augštesnis 
už kitus, tuomet išeina nenuo- 

seklumas musų darbuose. Iš to 

kyl.abetvarkės, barniai ir tas 

duoda progą ypatiškiems piktu- 
mams. 

"Akyvaizdoje to, kas augščiau 
pasakyta, laikas sandariečiams 
stoti darban. Jeigu norime iš- 
auklėti rimtą ipartijnę organiza- 
ciją, tai turime pradėti tvarkų 
ir suderintą organizatyvj darbą 
ir tik tuomet susilauksime tin- 
kamų /vaisių iš savo darbo. Lai 
sandariečiai visą savo veikimą 

[pradeda ir baigia per savo par- 
tijos organizaciją. Lai Sandara 
pastoja tąja verpste* apie kurią 
suktųsi visas nnisų veikimas, visi 
mušti žygiai, o tuomet mūsų 
partija išaugs j milžiną, sutrauk- 
dama po savo sparnu Amerikos 
lietuvių išeiviją. Ypač Sandaros 
kuopos turėtų atkreipti savo (lo- 

mą i agitacijos skleidimą tarpe 
vietinių lietuvių. C) tas atsiekti 
galima tik tuo kielių — Sanda- 
ros kuopą padarant vietos veik- 
liausiu centru. 

"Baigdamas, laikau pareiga 
tarti širdingiausi nčių visiems 
sandariečiams, kurie tik rėmė 
organizaciją kuomi išgalėdami. 
Garbė tiems .sandariečiams, kurie 
per šiuos metus nesigailėjo pi- 
nigų ir triūso auklėjimui musų 
partijos ir skleidimui prakilniųjų 
demokratijos idealų. 

"Tikiuosi, kad ateinantis 
metas pražydės sandariečių vei; 
kimu ir Sandara, išbujuojus į 
milžinišką organizaciją, nušvies 
Amerikos lietuviams kelius, ku- 
riais jie pasieks laisvą, demok- 
ratišką Lietuvą — pasieks atei- 
tį, kurie nuvargintą darbo žmo- 

nių .luomą nuves prie laimės ir 
gerbūvio! 

Su augšta pagarba, 
S. E. Vit2.itis> 

A LTS. 'Prezidentas." 

Sekretoriaus Raportas. 
b) Buvusio susinėsimų sekre- 

toriaus, p. R. Adžgausko raštiš- 
kas raportas .priimtas, 
c) Buvusio iždo sekr. J. Sagevi- 
ėiaus raportas priimtas, šai jo 
dalis: 

"Užbaigus iždo tvarkos reika- 
lus, visomis jiegomis pradėjau 
varyti agitaciją kuopose, susira- 
šydamas su to laiko kuopų val- 
dybomis ir vi kliais nariais. Pa- 
sekmės to viso darbo tuojaus 
pasirodė, ir ALTS. atbudimas 
tęsėsi ,pusėtinai per pirmuosius 
šešis mėnesius. Paėmus Sandaros 
vairą naujiems valdininkams, pir- 
mą mėnesį pasirodė gyvomis 
tiktai penkios kuopos; pagaliaus 
kuopų skaitlius tuojaus didinosi, 
ir laike šešių mėnesių jau 'buvo 
-pilnai stiprių ir veiklių 22 

kuopos. 
"Kuopų ir abclnai Sandaros I 

reikaluose iprisiėjo iparašy'i 427 
laiškai ir 41 atvirutė, neminit 
kitokių darbų. 

"Apart kitko, dalyvavau apie 
penkiuose Centro Valdybos su- 

važiavimuose, perleista gana di- 
delis skaitlius krivulių įvairiose 
Sandaros reikaluose. 

*'Nors daug prisėjo dirbti 
Sandaros reikaluose pirmame 
pusmetyje, bet yjenok nesijau- 
čiau nuvargintu* kuomet, vi.'kas 

ėjo ramiu ir teisingu keliu. An- 
trame pusmetyje del tulų prie1- 
žasčių prisiėjo atšalti. 

"Perleisdamas vietą naujam 
raštininkui, linkiu jam rames- 

nio ir pesekmingestiio darbo. 
J. Sagevičus, 

Iždo rast. 

<1) J. Ambroziejaus, ALTS. 
kasieriaus raportas priimtas. 

e) K. Jurgęliuno, ALTS. ad- 

misistratoriaus ir dabartinio fi- 
nansų sekretoriaus bei kasie- 

riaus,raportas priimtas. Pertik- 
rint Administracijos knygas iš- 
rinkta komisija iš St. Mockaus, 
J. Butkaus ir K. Sidabro. 

12) Redaktorių1 raiportai: 
a) Pijaus Norkaus, išrinkto 

(pereitame seime redaktoriaus, 
raportas priimtas. 

b) Kastanto Norkaus, dabar- 
tinio "Sandaros" redakcijos ve- 

dėjo, raportas primtas. 
<13) Apšvietos Komisijos ra- 

portą išdavė p. J. SekeviČius, iš 
kurio 'pasirodė, kad komisija 
daug negalėjo nuveikti del ne- 

susižinojimo tarp savęs ir del 

daugybės permainų1 organo re- 

dakcijoje. 
Apie L. N. Fondą. 

14) Lietuvos Neprigulmybės 
! Fondo raportą išdavė LNF. se- 

kretorė, p-lė P. Jurgeliutė. Štai 

įsvarbesnėji jo dalis: 
"Darbai, atlikti nuo 15 d. ko- 

vo iki 1 d. lapkričio: 
"1. Agitacijos tikslais palaiky- 

ta, kiek tai Ibuvo galima, ryšiai 
su atskiromis kolionijomis; siun- 
tinėta specialiai atsišaukimai-laiš- 

kai į SLA. kudp.as ir šiaip Į žy- 
mesnius mūsų žmones, kuriu 
adresus buvo galima gauti. Agi- 
tacijos laišku išsiuntinėta tarp 
700 ir 800. 

2. Prie buvusiųjų nuo pernai 
LNF. Skyrių laike pastarųjų 8 
mėnesių susitvėrė dar nauji se- 

kančiose vietose: 10-tas skyrius 
— l'atavia 111.; 11 -tas skyr. — 

Tamaqua, Pa; 12-tas skyr. — 

Newark, N. J.; T3-tas skyr. — 

Kearny, N. J.; 14-tas skyr. — 

Wilkes ,Rarre. Pa.; 15-tas sky- 
rius — Rocliester, Ns Y.; 16-tas 
skyr. — Passaic, N. J. Tų sky- 
rių nariai moka nuolatinės mė- 
nesines mokestis politikiniems 
Lietuvos darbams. 

"Man likus L. X. Fondo Sek- 
retore, Fondo Finansinis stovis 
buvo sekantis: nuo 3 d. spalių, 
1914 m., Įplaukimų buvo $9.597. 
83; per tą patį laiką išmokėjimų 
buvo $5,431.61. Nuo 10 d. kovo 
iki 1 d. lapkričio, 1918 m., t. y. 
per 8 mėnesius, Įplaukimų turė- 

jome $4,362.24; išmokėjimų tuo 

pačių laiku turėjome $3.605.77. 
Kitaip sakant, L. 'N. Fondo sto- 
vis dabar, t d. lapkričio. 1918 111., 

yra sekantis: 
"Jplaukė: 

Iki 10 d. kovo, 1918, ..$9. 579-83 
Per 8 paskutinius mėn. $4.362.24 

iViso $13.942.07 
"Išmokėjimai: 

Iki 10 d. kovo 1918, ..$5,431.61 
Per 8 paskutinius mėn. 3.605.77 

Viso $9-037-33 
i d. lapkričio, 1918 111. 

lieka Fonde .... $4,904.69 
"Dabar L. N. Fondo dirbamieji 

darbai: 
/tV- 

1. Amer. 'Liet. Yisuot. Seiino 
nutarimu, Amerikos Lietuviu 
abidvi Tarybos sutarė bendrą 
Piklomąjj Kįpmitetą \Vashingto- 
ne, kur reikalinga (buvo ir tauti- 
ninku atstovybė. Sugrįžus Dr. 
J. Šliupui iš Europos, Amerikos] 
Lietuviu Tautinė Taryba, gavu- 
si sankciją Lietuvos iNeprigul- 
mybės Fomlo, nutarė siųsti \Va- 
shingtonan savo atstovą, ir ats- 
tovu pakvietė Dr. J. Šliupą. 

"2. Prieš LN. Fondo Valdybos 
akis dabar sustoja visa eilė la- 
ibai svarbių darbų, kuriems rei- 
kia didelių sumų pinigų. Tie 
darbai yra sekantie: a) Lietu- 
vos lietuviai reikalauja iš Ame- 
rikos 1 miliono frankų vien Tai- 
kos Konferencijos reikalams; 
pati .Lietuva ketinanti sudėti ki- 
tą milijoną; b) Lietuviai daly- 
vauja Dem. Vid. Europos Tau- 
tų Unijoje, — čia reikia ir-gi 
sumokėti labai daug pinigų; c) 
YV'asbingtone reikalinga užlaiky- 
ti rimta atstovybė; d) kuogrei- 
čiausiai reikia siųsti atstovai 
Europon; e) Karei pasibaigus, 
atsidarius susinėsimo keliams 
su Lietuva, reiks daug pinigų ir 
Lietuvos žmonėms, pradėjus 
jiems gyventi nauju gyvenimu. 
Akivaizdoje to viso, reikia kad 
Liet. Nepprigulmybės Fondą da- 

bar plauktų pinigai ne desėtkais 
ar šimtais, kaip dabar yra, bet 
desėtkais tūkstančių, nes nuo 

dabartinio musų pasidarbavimo 
ir duosnumo tautos reikalams 
priklausys gal buti visa tautos 

ateitis. Todėl ir L. N. Fondo Se- 
kretorė prašo Seimo atstovų, 
kad jie panaudotų visus prieina- 
mus ir teisėtus budus kuodi- 
džiausiai agitacijai už LN Fon- 
dą, — o kartu su tuo ir už Lie- 
tuvos ateitį. 

"Lai gyvuoja 'Neprigulmyibės 
Fondas! Lai gyvuoja -galutinis 
visų Amerikos Lietuvių tikslas 
— Laisva, Demokratine* Lietu- 
vos Respublika! 

P. Jurgeliutė, 
L'NF. Sekretorė. 

15) ALT. Taryboje atstovy- 
bės raportą, išdavė p. J. Ambra- 
ziejus. Raportas priimtas, o AL. 
T. Tarybos klausimas palikta 
apsvarstymui. 

16) Laikraščio pirkimo komi- 
sijos raportu išdavė tos komisi- 
jos nariai. Ponis P. Norkus 
užreiškė, kad ALTS. pirm. pa- 
sielgė tinkamai ir gerai su San- 
daros organo nupirkimu. S. E. 

Yitaitis paaiškino apie tarimąsi 
su "Ateities" B-ve, "Am. ] lie- 
tuviu," "V. L." ir kitomis Ben- 
drovėmis kas-link nupirkimo 
Sandarai organo. Patogiau iomis 
išlygomis Sandarai pardavė savo 

laikraštį ir spaustuvę "Ateities" 
1 PI vė, nuo kurios laikraštis t ipo 
I ir nupirktas. J. Ambraziejus taip- 
Įgi patvirtina, kad su organo pir- 
kimu išrinkti žmonės elgėsi kaip 
galint geriau. 

17) (Skaitoma laiškai su pas- 
veikinimais. 

t8) Pirmoje dienoje Seimą 
aplankė šie svečiai: M. Puolis, 
M.Zavanskas» iK. Ziurinskas, 1'. 
Kalvelis, A. Jokubauskas, P. 
Barevičia, Lepetinskas, K. Sun- 
gaila, M. Gučis, M. Vinis, P. Ma- 
lijonis, P. Kazlauskas, I). Sapa- 
lius. 

19) Sesija uždaryta 6:15 v. v., 
nutariant susirinkti 9 v. ryto. 

II. Sesija. 
1) Antrą sesiją atidarė Sei- 

mo pirm. J. Ambraziejus 9: 45 v. 

ryto, lapkr. 15 <1. 

2) Perskaityta pereitos sesi- 
jos protokolas ir pritilta su ma- 

žu pataisymu. 
3) Pridavė mandatą naujai 

prbuvęs delegatas V. 'Ambra- 
zevičius nuo 19 kp. iš Nevvark, 
N.. J. 

4) Pribuvo 12 kp. delegatė, 
ponia O. Ramanauskienė iš La\v- 

rence, Mass. 
5) Suteiktas sprendžiamas bal- 

sas kontrolės komisijos nariui, 
p. P. Kazlauskui. 

6) Pribuvo 9 kp. delegatas p. 
P. Bartkevičius iš Cambrage> 
Mass. 

7) Svarstoma kuopų jnešimai 
ir padaroma šie nutarimai: 

a) Organo pakraipoje pada- 
rė įnešimus šios kuopos: 7, 9, 18, 
25, 46 ir 48. Tame klausime iš- 
nešta sekanti rezoliucija: 

"Organas turi but rinitai ve- 

damas tautiniai demokratinėje 
dvasioje, dedant pamntan ALT. 
S. priimtus principus ir konsti- 

tuciją." 
(Užbaiga bus) 

K 

NESIUSKIT MUMS PININGU 
NEPAPRASTA NAU- 

JIENA. 
JUDAMUJŲ PAVEIK- 

SLŲ CAMERA! 

Tiktai $4.50 Camerą ir Filmos 
Su ftita camera gali rodyti visokius judamuosius 

paveikslus savo namuose. Nereikia nei jokio prityrimo, 
— net ir mažas vaikutis gali tą. padaryti. I.ampa yra 
taip pataisyta, kad net stipresne už pačia elektros švie- 
sų. Jis neužima daug vietos, ^ali butt pastatytas bijo kur. Visi reikalingi dalykai ir 10 filmų su 500 paveiks- 
lų duodami dykai. 

Filmos duodamos su cnmera yra tos pačios kaip yra 
rodomi visuose judamujų paveikslų visuose teatruose. 
Jus galite matyti tuos pačius aktorius savo namuose. Si 
camera rodo tuos pačius paveikslus. Mef duodame vi- 
sas instrukcijas .* a camera. 

šl camera yra parduodama už $10.00 ir daugiau, — 

nuo mus gausite už $4.50 ir prie to dar 10 filmų su 500 
paveikslų DYKAI., Alės duodame filmas visas kitokias 
kaip tai: meilės, liudnumo, juoko, karės Ir kitus. Jeigu 
norėtumėt daugiau filmų, visuome galite nuo mueų gau- 
ti, nes mes turime suvirS 1,000 visokiu filmu. Mes 

nenorime pinigų iškalno — iškirpki- 
te šitą kuponą ir pripildę prialųsklte 
mums; pinigus $4.50 tuomet užmo- 
kėsite, kaip gausite camerą. Tiktai 
per tris mėnesius, mos pardavinfist- 
ine šitas cameras, todėl kurie nori- 
te pasiskubinti, ir prlsiųskito kuponą 
tuojaus. 

Roya! Sales Company, 
Dept. 195 

1015 West Huron Str., Chicago 

KUPONAS 
ROYAL SALES COMPANY, 

Dcpt. 10". 
1015 West Huroo St., 

C'lUcngo, m. 
Meldžiu man prisiųsti juda- 

mujų paveikslų caraera kartu 
su visais reikalingais dalykais 
ir 19 filmų su 500 paveikslų. 
Ant aplaikymo aš užmokėsiu 
$4 50, bet jeigu man nepatikiu 
— sugražinkite man pinigus 
atgalios. 
Vardas 
Adresas 
Mictsas ir valstija 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama ui "cash," arba paskoli- 
nams Jums pinigu ant jųjų ant legaliu-islvgų, arba išperka- 
ma Jus įmokė j imą ant bondsų, kontrakto. 

CARL M. WHITE 
56 W. WASHINQTON ST., ROOM 411 

Ar šia busit, ar Lietuvon Grjžšit? 
Lietuviams yra svarbu ir žingeidu žinoti, kiek Lietuvių žada po 
šios karės grįžti atgal Lietuvon. "Lietuvos" Dienraštis norėtų 
šitas žinias surinkti, kad šitą klausimą išrišti. 

Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiųsskite ją atgal. Jusų var- 

dai ir jusų čia paduotos žinios bus užlaikomos vien tik Redak- 
cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinamos- nei niekam iš- 
duodamos. Todėl galite rašyti atvirai ir su pilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravardė ... 
2. Adresas i 

3. Pavienis, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj? 
4. Ahižius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gautų Jaisvę? 
6. Ar grjžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės?.... 
7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 

8. Kokion vieton grįžtute? 

9. Kuom čia užsiimate? 
10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 

11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigų su 

savim parsivežtut 
Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuorni, kad galima tn 
tu maždaug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Li< 
tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos įgerbuvj padidintų. Š 
tas jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškc 
paslapty j, kiek tas lytisi jusų ypatos. 'Jeigu kartais nenorėtur 

jo atsakyti, praleiskit j j nieko nepažymėję. 

12. Kaip greit manytute grįžti Lietuvon? 
Atsakę šiuos klausimus šitą kuponą ir sugrąžinki! "Lietuvos" Dienraščiui, 
adresuodami taip: 

" * 

Statistikos Skyrius, 
"Lietuva" Daily, 

3253 S. Morgan St., Chicago, 111. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI BEI PAŽĮSTAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 



The Lithuanian Daily 

LIETUVA 
Published daily, except Su..days, by the 

Lithuanian Publishing Co., Inc. 

3253 So Morgan St. CHICAGO, ILLINOIS. 

Telephone: Boulvard 4250 

EDITOR, B. K. BALUTIS. 

"Lietuva" eina kasdien, išskiriant nedžldienius. 

Leid^al: Lietuvos Dienraščio Benrovė. Redaktorius: 

Adv. Bronius K. Balutis. Adresas visoms karesponden- 
cijoms: 

Lithuanian Publishing Co. 

3253 So. Morgan St. Chicago, 111. 

Telefonas: Bulevard 4250 

Prenumeratos kaina apgarsinimu skyriuje. Apgar- 

sinimų kaina suteikiama pareikalavus. 

Prisiųsti Redakcljon ir nesunaudoti rankraščiai grę- 
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Biznieriai ir dabartinis 
Momentas. 

Šiuo laiku, kuomet visa lietuvių visuo- 
mene pradeda kilti kovon už Lietuvos laisvės 

išgavimą, daug kalbu yra apie mūsų biznie- 
rius. 

Apie juos kalbama privatiškai, kalbama 

prakalbose, rašamo laikraščiuose. Ir abelnai 
paėmus, jie gauna daugiaus išmetinėjimų ir 

papeikimų, negu pagyrimų. Juos kaltinama, kad 

jie neuztektinai užjaučia musų tautos reikalus 
dabar, kuomet Lietuvos likimas yra padėtas 
ant svarstyklių. Juos peikiama, pravardžiuoja- 
ma ir net koliojama už tai, kad jų aukų Lie- 
tuvos laisvės išgavimui dabar nesimato—ar- 
ba matosi ne tiek, kiek sulyg žmonių manymo 
nuo biznierių priderėtų. 

Aišku, kad tokių apkaltinimų mesti į akis 
visiems musų biznieriams butų negali- 
ma. Nes teisybė yra, kad tarp musų biznierių 
yra ne vienas ir ne du, kurie remia tautos 
reikalus su visu širdingumu, — ir remia juos 
gausiai. Tokius biznierius męs ir šioje valan- 

doje turime A-r pavyzdžiui, nekuriuos biznie- 
rius Shenandoah, YVaterbury, Chicagoje ir 
kit.iose miestuose, kur jie šimtinėmis ant tau- 

cos aukuro kloja. Ir tokius pavyzdžius laikraš- 
čiai mielai pažymi, nes toki biznieriai yra ver- 

ti pagarbos ir žmonių paramos. 
Teisybė vienok yra ir tai, kad toli-gražu 

ne visi niusų biznieriai tokius gražius pavyz- 
džius duoda. 

Neužginčinamas faktas, kad yra tokių 
biznierių, — kurie iš t autos reikalų 
sau nieko nedaro, kurių aukų tautos reikalams 
•visai nesimato. Ir ant tokios rūšies biznierių 
visuomene ir musų laikraščiai turi teisę savo 

akį atkreipti. 
Laikraščiai turi teisę akį atkreipti jau 

Tiors todėl, kad jie daugiausiai prisidėjo prie 
mokinimo ir raginimo žmonių, idant jie remtų 
lietuvius biznierius. Kalbėtojai turi teisę nu- 

peikti nepatriotingus biznierius, nes jie — kal- 
bėtojai — daugiausiai kalė žmonėms galvon 
obalsį: "Savieji pas savuosius." Visuomenė 
turi teisę pakolioti tokius skupuolius, storžie- 
vius biznierius, nes — kaip ten nebūtų — kuo- 
ne visi musų biznieriai, daro sau pragyveni- 
mu, — daugelis .jų ir gerą pragyvenimą, — 

iš tos musų lietu viii visuomenės, kuri klausy- 
dama obalsio "Savieji pas savosius," tuos biz- 
nierius remia. 

Ismusė valanda, kuomet visi lietuviai pri- 
valo pasišvęsti didžiam darbui, kuriuo yra iš- 
gavimas laisvės Lietuvai. 

Atėjo laikas, kuomet visuomenė neprašo, 
nemaldauja auKii, bet vardan tėvynės, jų rei- 
kalauja nuo kiekvieno. 

Nuo biznierių reikalaujama daugiau ne- 

gu auk.i. Nuo jų reikalaujama gero pavyzdžio 
kitiems, nes juos visuomenė skaito "augštes- 
niais," į juos žiuri, kaipo į tūlos rūšies savo 
vadus. 

.Kitais laikais visuomenė gal neatkreipė 
tokios didelės atydos j biznierius. Dabar, kuo- 
met atėjo 'didžiausi* Lietuvių tautos reikalas, 
— išgavima* Lietuvai laisvės, — visuomenė 
nenuleis savo akių nuo biznierių ir abelnai nuc' 
tų, kurie, galėdami ateiti su didesne pagelba 
tėvynei, to dabar nedaro. 

Gal dar niekados biznierių, kaipo luomo, 
vardas ir garbė nebuvo pastatyta ant tokio 
visuomenės egzamino, kaip ji yra dabar pas- 
tatyta. Kai)) tą egzaminą jie išlaikys? 

Nekurie biznieriai gal -pyksta, kad apie 
juos rašoma, kad juos prieš visuomenės aki? 
statoma. Jie velvtų buti šešėlyj, kad apie juos 
geriaus nekalbėti. 

Geri biznieriai, tikri tėvynainiai pykti ne- 

gali, nes tie išmetinėjimai ir barimai jų nepa* 
lyti. Jie, be abejonės, ir nepyksta. 

Kas pyksta, tai tie, kuriems tas botagas 
pereina ir per jų rambų kalį; kurie ant tėvy- 
nės reikalų spjauna, kurie neina tidkon į didį 
darba sykiu su visa visuomene. 

Bet kaip sykis, tokiems ne tik botagas, 6et kuolas reikalingas. Juos privalo plakti ne' 

tik visuomene, bc't ir patįs gerieji biznieriai, 
nes jie jų vardą gadina, ant biznierių luomo 
neapykantą ir panieką užtraukia. 

Tauta nori palaikyti savo biznierius, lai 
biznieriai palaiko ir savo tautą. "Ranką ran- 

ką plauja, kad abi butų baltos." 
Ką sakėme apie biznierius, tą pati gali 

ma pasakyti ir apie mūsų profesijos žmones. 
r\ 

Žinios apie Vokietiją. 
Žinios, kurios dabar ateina apie Vokie- 

tiją, yra ir neaiškios ir prieštaraujančios. Šią- 
dien jos yra vienos, rytoj kitos—dažnai visai 
priešingos vakarykščioms. 

Lygiai tokios žinios būdavo,—iš dalies 
dar ir dabar yra—apie Rusiją, kilus tenai 
revoliucijai. 

Nekurie skaitytojai tuomet net buvo pa- 
linkę manyti, kad tokios "sumaišytos" žinios 
yra tyčiai pučių laikraščių "išmislytos" ir pa- 
duotos, idant žmones labjaus "sufulyti" — 

"kad jie gazietas daugiaus skaitytų." 
Toks vienok laikraščių įtavimas yra ne- 

teisingas. Laikraščiai paduoda žinias taip, 
kaip jos ateina, pažymėdami, iš kur tokios 
žinios ateina ir kokios jos yra: oficialės, pa- 
tikėtinos, ar tik paprasti gandai. Skaityto- 
jai. jeigu jie nori gerai suprasti dalykų stovį, 
visuomet privalo atkreipti atydą į tai, prie 
kurios iš viršminėtų rųšių paduodamas ži- 
nios priklauso. 

Vienok buva tokių atsitikimų, kur žinia 
šiądien neabejotinai teisinga, rytoj pasirodo 
"klaidinga." Tas buvo laike revoliucijos Ru- 
sijoj, tas yra ir dabar, laike revoliucijos Vo- 
kietijoj. 

Ir tžbs y:a pilnai suprantama. Kuomet 
męs žiūrime, pavyzdžiui, į ristvnes, męs ma- 

tome, kad štai vienas ristikas yra viršuje ir 
sakome' ;'is ims viršų; už valandėlės tas, ku- 
ris buvo apačioje, atsiduria viršuje ir męs 
vėl sakome: anas ima viršų. Kuris jų tik- 
rai laimės, to negalime pasakyti, kol ristynės 
nėra užbaigtos. Laike revoliucijos kaip sy- 
kis eina smarkiausios politiškos ristynės tarp 
įvairių partijų. Šiądien viena partija viršuje, 
rytoj kita. Kuri bus pergalėtoja—tas tik re- 

voliucijai pasibaigus tikrai bus žinoma. 
Laikraštis, ypač dieninis, yra nelyginant 

tas krutomas pavekslas, kuris savo skaityto- 
jams rot1 o paveikslus, paeiliuj taip, kaip jie 
atsitinka. 

Žinios iš Vokietijos, per tulą laiką dar 
mirgės labai greitai, ir j Vokietijos padėjimo 
paveikslas todėl per tulą laiką bus neaiškus. 

rv r. 

Lenkai. 
Vokietija niekados neturėjo daug gerti 

draugų. Jos išdidumas ir puikybė atstum- 
davo nuo jos \:lus jos kaimynus. Teisybė, 
buvo daug tokiiį. kurie jai pataikaudavo, bet 
tai daryta baimės, ne iš meilės. Pagalios 
Vokietija savo gašlumu ir arrogancija sukėlė 
prieš save visą pasiulį—ir subyrėjo j dalis 
po to pasaulio rūstybės smūgiais. 

Tai geras pavyzdis ir. geras pamokini- 
mas, kad gašlumo politika yra bloga politika, 
kaip privatiškame asmens gyvenime, taip ir 
tautos gvvenime. O tačiaus, kaip rodosi, ne 

visi t^Viu pamokinimu sugebi pasinaudoti. 
Pavyzdžiui, Lenkai. 

Męs, kurie nuo senai lenkus pažįstame, 
žinome, kad lenkų gašlumas beveik neturi 
sau lygaus. P>et šiądien ir akyliems tėmy- 
fojams iš 'alies *as pradeda pulti akiu. Net 
Amerikos spauda vis dažniau atkreipia atydą 
j lenkų aristokratiškumą ir jų imperialistiš- 
kus palinkimus. 

Jeigu tie, kurie kelia lenkus į padanges, 
I asiteirautų geriaus, jeigu lenkų klausimą 
jie panagrinėtų arčiaus, jie pamatytų, kad 
tarp savo artimiausių kaimynų lenkai neturi 
nei vieno draugo. Cechai, rusinai, lietuviai, 
ukrajiniečiai— visi jie negali sugyventi su len- 

kais, nes visus juos įstumia lenkų gašlumas. 
Dar p.atjs iš nelaimės neišlindę, lenkai jau 
šiądien tiem nagus prie svetimų tautų že- 

mių užgriebimo. Garsiai kalba apie demokra- 
tiją, o pas save namie klaupia prieš aristo- 
kratiją, visoj Europoj labjrfusiai sutrūnėju- 
sią. Kitas tautas, kurias nori pavergti, jie 
monija prie savęs, kaipo "lygius su lygiais," 
d pas save namie žydams rengia pogromus, 
nes įu ištautinti negali. 

Tarp savo kaimynų lenkai niekur neturi 
jero vardo. Gero vardo jie pradeda pamažu 
nustoti ir tarp kitų tautų, kurios pradeda 
lenkus geriaus pažinti. 

Lenkai yra apdumę akis nekuriems steits- 
manams Prancūzijoj ir Anglijoj, kurie pri- 
taria lenkų ambicijai sutverti "Didžia" Len- 
kija, prijungiant prie Jos kaimynes tautas. 

Męs šiądien drįstame pranašauti, kad to- 
kio pliano pasekmė butų, vieton sugriautos 
Vokietijos, statymas kitos gašlios valstybės, 
kurios apetitas gali prilygti buvusios Vokie- 
tijos apetitui. 

"Didi" Lenkija reiškia didi vėžį pačioj 
Europos širdyje. "Didžios" Lenkijos šali-. 
ninkai mano,—ir mano sąžiningai,—kad jie 
tuomi Europos ramybę užtikrina. Jie taip 
mano todė", kad lenkų tikrai nepažįsta. Jei- 
^u pažintų, jie žinotų, kad statant "Didžią" 
Lenkiją, jie savo locnomis rankomis ateinan- 
čiai Europos ramybei kapą kasa. 

Lietuvos Ministerija. 
"Darbininko" No. 134 til- 

po p. Pakšto, kataliku atsto- 
vo Šveicarijoje, pranešimas 
apie svarbius nuotikius Lie- 
tuvoje. Pranešime sakoma: 

Lietuvoje suorganizuota 
ministerija iš sekančių ypatų: 

Valdemaras—premieras ir 
užrubežinių reikalų ministe- 
ris; Yčas—finansų; Dr. Alek- 
na—vidujinių reikalų; gen.- 
majoras Žukauskas — karės, 
Stasys Landsbergis—apšvie- 
tos; Dr. Jokantas—apšvieti- 
mo (? Red.), grafas Aleks. 
Tyškevičius. — žemdirbystės, 
Kriščiukaitis—justicijos; Pet- 
ras Leonas—valstijos kontro- 
lierius. 

Ministerija'sykiu su Tary- 
ba valdysianti pakol kas Lie- 
tuva. Stengiamos suorgani- 
zuoti kariumenę, apibrėžti ru- 

bežius ir t.p. 
Lietuvos pasportai pripažį- 

stami Švedijoje ir Šveicarijo- 
je. Reiškia, jos jau skaito 
Lietuvą už savy.stovę valsty- 
bę' 

Vilniaus vyskupu paskirtas 
(žinia dar nepatvirtinta) ku- 
nigas Jurgis Matulaitis. Ro- 
dos, tas pats, kursi anais me- 

tais Chicagoje skaitė prelek- 
cija iš sočialiogijos. 

SAKO, TVERIA AUGŠČIAU- 
SIĄ. LIETUVOS TARYBĄ, j 

Specialis Paryžiaus laikraš- 
čio \'Le Temps" koresponden-'■ 

tas iš Lausanne, Šveicarijoj, 
praneša sekančia žinia lapkri- 
čio 13 cl.: 

"Delegatai lietuvių tarybų 
iš Europos ir Amerikos susi- 
rinkę į konferencija Lausan- 
noje, nutarė sutverti aukš- 
čiausiąja (supreme) tautinę 
Lietuvos Tarybą. 

Tikslu tos tarybos yra su- 
bendrinti politiškąjį veikimą 
Europos ir Amerikos lietuvių. 

TARYBA VARO VOKIEČIUS 

IŠ LIETUVOS. 

ši žinute paimta iš Pary- 
žiaus laikraščio, "Le Temps," 
Spalio 10 d. 1918 m. 

Lietuvos Taryba pasiuntė 
formalj reikalavyma princui 
Max'ui, kancleriui Vokietijos, 
kad kuogreičiausiai ištrauktų 
vokiečių kariumenę iš Lietu- 
vos. Taipgi, kad atšauktų 
valdžia Oberost. Lietuvos 
valdžia turi but sutverta, 
taipgi ir armija ir spėka po- 
licijos užlaikimui tvarkos 
Lietuvoje ir apgynimui jos 
rubežių. Taryba nutarė iš- 
dirbti greitu laiku projektą 
elektoralių teisių sušaukimui 
žmonių atstovybės (Diete 
cohstituante). Taipgi parei- 
kalavo, kad lietuviai belais- 
via, kurie randasi Austrijos 
ir Vokietijos logeriuose, butų 
kuogreičiausiai paliuosuoti. 

pmiBUįuA fc£UWJWlS\U\ 
gteMČW.Ut3iU\ 

KRAUJĄ, 
0OIWĄ fUDtSIU., 

LIUOSYBĖS ŽVAGŽDES. | 
Nuo despotų jungo pasi- 

liuosave Įvairios tautos Eu- 
ropoje iškilmingai apreiškia 
pasauliui savo Neprigulmy- 
bę. Liuosybės Žvaigžde joms 
užtekėjo ir, nušvitus, visų sa- 

lių akis i save atkreipė. Ne- 
prigulinybė tai tikriausias 
toms tautoms atliginimas už 
jųjų ilgų metų vargus ir kan- 
čias; tai apvainikavimas di-j 
delio darbo ir pasišventimo 
kovoje už Liuosybę! Ši;i- 
dien visos Šalįs sveikina Len- 
kiją, Čeko—Slovakiją, Jugo 
—Slaviją ir kitas tautas; 
sveikina jas kaipo sau lygias, 
kraujo kaina ir pasišventimu 
sau Liuosybę nupirkusias! 

O mes, lietuviai....? Kada 

męs pasauliui apskelbsime 
Lietuvos Neprigulmybę? Ka- 
da Lietuvos Liuosybės Žvaiijz 
d c užtekės, idant visoms ša- 
lims apreiškus, jog ir męs, 
lietuviai, lygus kitiems ir esa- 

me verti pagarbos? Nesa ir 
lietuviai kraują upeliais lie- 

jo, ir lietuvių žaizdos, dėjo- 
viniai reikalauja atlyginimo... 
Tuomi atlyginimu gali buti 
tik Lietuvos Neprigulmybė! 

Taigi dabar, dabar, dėki- 

me visas pastangas Lietuvai 
Liuosybę isgaut; vargo gel- 
mėse, ašarų šaltiniuose, krau- 

jo upeliuose,... surasime 
1 ginklą kovai! Nepraeikime 
nei vienas pro šalį Lietuvos 
Neprigulmybės Aukuro, ne- 

sudėję, tinkamos aukos už 

Lietuvos Liuosybę. Aukau- 
kime idabar ir aukaukime gau- 
siai. Vėliau Lietuva miis au- 

kų nereikalaus... 
Dr. K. Draugelis. 

Apart pirmiau pagarsinti; 
aukų Kalėdų Eglaitei auka- 
vo dar sekantie: 

Chicagoje: 
Stanislovas Daugėla, $25.0C 
Jonas Pajauskas, $25.0^ 
Antanas Rekašis, $15.0C 
Jonas Stankus, S5.0C 
Kazys Vičas, S5.0C 
Antanas' Dzūkas, S5.0C 
Jonas Sinkus, $5.0C 

Surinkta ])er A. Lukauską ir 
J. (lauba Taikos dienoje: 

Domiselė Butrimiutė, 10.0C 
A. Lukauskas, antru kart. 

5.0C 

Jonas Venckus, 5.0C 
Jonas Gaubas, 4.0C 
Benediktas Butkus, 3.0C 
Juozas Urba, 2.0C 
Antanas Bitautas, 2.0C 
Bronė Bitautienė, 2.0C 
Aldona Bitautaitė 2-jų 

Metų 1.00 
Stase Bitautaitė, 10 

metų, 1.00 
Abi aukavo iš savo 

centinio fondo. 
Jonas Budrikas, 1.0C 
Pranas Dalkus, 1.0C 
Kazys Beinarauskas, 1.0C 
Laur. Ažukas, 1.0C 
J. Petrauskas, 1.00 

Surinkta per M. Dūda susi- 
rinkime pas p. K. Burkauską, 
17 d. lapkričio: 

K. Burkauskas, 1.00 
K. Burkauskicnė, 1.00 
Adelė Burkauskaitė ir 
K. Burkauskas, po .50 

1.00 

Justinas Stasiūnas, $1.00 
Kastas Petrulis, 1.00 
Leonardas Petrulis, 1.00 
Jonas Biežis, 1.00 
Bol. kanapeckas, l'.OO 

Justinas Klivečka, 1.00 
M. Dūdas, 1.00 

Iš R e a, Ida'ho: 
Danielius Sargunas, 10.00 
Iš Great Neack, N. [Y. 

Kazys Šimaitis, 5.00 
iš Cleveland, O. Taikos Die- 
noje: 

L. P. Baltrukonis, 100.00 
K. Varakojis, 30.00 
J. Gedminas, 2S.00 
T. Neura, 25.00 
M. Sacevičius, 25.00 
1\. S. Karpavičius, 20.00 
A. Šimkūnas, 20.00 
J. J. Bajerčius, 10.00 
V. Balčiūnas, 10.00 
J. Crygalis, 10.00 
K. Skukauskas, 10.00 
V. K. Jurgilas, 10.00 
F. S. Sakalauskas, 10.00 
P. Yečius, 10.001 
J. Žakas, 10.00 

Po $5.00 aukavo: 

A. Aksomaičiutė, A. Bal- 
trukonienė, J. Bindokas, F. 
Decker, J. Dėdinas, J. Drau- 

gelis, J. Dudonis, j. Garinsi, 
B. -Jankevičius, J. Klisevi- 
čius, J. Kapalinskas, P. Ka- 
minskas, Y. Malinauskas, L. 

Maskolenko, S. Palilionis, M. 

Prakupas, J. Szukys, P. Szu- 

kys, J. Samuolis, P. Skunsk. 
P. Sharkauskas, F. Zubinas, 
J. Zinevičius, A. Zdanavičius, 
S. Zaborskis, J. J. Zwalskas, 

C. Pakeltis, 4.00 
J. Brazauskas, 3.00 
A. Puosgas, 3.00 

A. Mikelionis, 2.00 
J. Rainis, 2.00 / 

F. Zaborskis, 2.00 
Po $1.00 aukavo: 
P. Abromaitis, P. Apana- 

vičia, J. M. Baltrukoniutė, J. 
Bakšiutė, M. Bakauskiutė, J. 
|Bates, A. Barkus, J. Dauge- 
lis, J. Dovidaitis, J. Grigas, 
K. Grinius, J. Franka, J. 
Kibartas, O. Karužienė, O. 
Lukašavičius, A. Lavinskas, 
A. Litvaitis, J. Luobikis, L 
K. Matchulis, P. Mulolis, P. 
Mušinskas, A. J. Morkūnas, 
B. Rinkevičius, M. Pečiulai- 
tis, S. Rutkauskas, J. Šilinis, 
J. Syksna, F. Skleris, M. 
Švarpa, J. Saveikis, N. Sima- 
nauskas, A. Sirvydas, P. Šim- 
kus, P. Stapulionis, J. Sar- 
kus, J. Skleris, J. Tinfowitch, 
O. Tamošiuniutč, A. Urbšai- 
tis, F. Vaičiūnas, A. Vilimai- 
tis, J. V. Žilinskas, J. Žemai- 
lis, J. Žitkevičius, J. Zaunis. 

Visa labo iš Clevelando 
$518.00. 

Viso $668.00 
Pirmiau paskelbtų 1235.45 

Viso labo .... $1903.45 

Vienas atsakymas į du klausimus. 
Yra viešai žinoma, kad keletas mėnesiu tam atgal, kuo- 

met nekurios partijos ragino valdžia kontroliuoti ii regu- 
liuoti visas industrijas užsiėmusias išdirbinėjimu karės reik- 
menų, vienas iš Chicagos stockyardu vyru nusiuntė pro- 
klamacija Washingtonan, kad jojo visa dirbtuvė, net su 

visais padarais ir visomis mašinomis, su visais tūkstančiais 
jos darbininkų, net kartu ir su juoin pačiu, skiriama' val- 
.lžiai dėl pasiėmimo kiekvienam laike, gatava ant paėmimo 
per valdžia be jokio vilkinimo. 

Bet ištikrųjų tas pasiulijimas tai buvo pasiulijimas vi- 

sų stockyardu vyrų, nes be abejonės, jeigu valdžia but pra- 
dėjusi mėginti su viena firma, visi kiti buvo pasirengę atiT 
luoti valdžios rankosna savo dirbtuvės. Bet valdžia nepri- 
3me šio pasiulijimo ir paliko vąldyma stockyardu jųjų sa- 

lininkams. Kodėl? Męs tuojaus sužinosime. 

Tuom pačiu laiku, kuomet skerdyklų firmų savinin- 

.vyst£ buvo dienos reikalavimu, viena iš didžiausiu firmų, 
vVilson and Co., buvo skundžiama už serijoziška prasižen- < 

girna. Ta firmą turėjo but pristačiusi armijos kempesna 
ir nusiuntusi Suvienytų Valstijų laivoriams mėsą ir mėsos 

produktus netikusius žmogui ant maisto. 

Bet firma "VVilson ir Ko. dar ir dabar dirba pilnu 
smarkumu valdžios užsakymus, skiriamus musų karei- 
viams ir laivoriams ir taipgi armijoms ir laivynams musų 
Alijantų. Kodėl? 

Šie du klausimai gali but atsakyti su vienu atsakymu. 
Todėl, kad po nuoseklaus apgalvojimo ir ištisaus tyrinėji- 
.110 abiejuose atsitikimuose, valdžia pamatė kad stockyardu 
firmos po jųjų dabartinių valdymų padaro taip daug ir taip 
»ero darbo dėl kareivių ir dėl laivorių, dėl šalies, ir dėl visų 
ilijantų, kad gal produkcija negalėtų but nei padidinta nei 
)agerinta jokių budu; ir priešingai, kad kiekviena radika- 
ė permaina sunkiai atsilieptu ant tobulumo šiųjų firmų. 

Ką Chicagos stockyardai ir jųjų kitų miestų šakos yra 
padarę"aprupinimui musų armijos, yra turiniu, kuris už- 

sitarnauja ypatingo paragrafo ir prie kurio męs sugrįžšime 
prie pirmos progos. Tuom tarpu, męs vien tik paminėsime 
a faktą, kad po tam kaip Suvienytos Valstijos apskelbė ka- 

-ę Vokietijai, skerdyklos ir patikinimo industrijos buvo vie- 
lintelės visų Amerikos industrijų, kurių pagelia yra apso- 
iuėiai reikalinga vedimui karės pasekmingai, kurios buvo 
įtrastos lygios savo užduotimis, ir kuomet Amerikos armi- 
ja atsidėjo ilgam laikui ant paramos Alijantu tokiose ša- 
kose kaip ginklai, reikmenys, eroplanai, ir t., šioje šakoje 
)ristatymas maisto ypatingai mėsos ir mėsos produktų, 
\merika netiktai, kad galėjo aprūpinti save, bet dar-gi pri- 
gelbėti aprūpinti maistu net iki šiai dienai ir musų Alijan- 
us. Kreditas priklauso skerdyklų firmoms, kurios savo už- 
luotis su ypatinga energija, su visais jųjų dideliais įran- 
kiais, ir kas labiaus svarbu—sąžiniškai. Tas likosi priro- 
iyta reikale Wilson and Co., nesenai apskųsta per Fede- 
*al Industrial Commission už siuntimą pagedusių produk- 
tų armijai ir laivynui. Šiame atsitikime firmos prirodė vi- 
>ai ką priešingo tam ką jie norėjo prirodyt. Wilson and 
Ko. pati prašė valdžios padaryti aštriausią investigaciją šių 
'jžmėtimu ir prigelbėjo valdžios, paskirtai komisijai josios 
egzaminavime. Rezultatas buvo tas, kad \Vilson and Co. 

| 'ikosi apsoliučiai išteisinta nuo visų užmetimų. Valdžios 
investigacijos komsiija apreiškė kad visi užmetimai yra be 
pamato ir davė kompanijai certifikatą apie tai, kad jos 
sąžiniška tarnystė yra pilnai vertinama. 

Tai butu buvHabai iiudnas atsitikimas jeigu nuospren- 
dis komisijos butų buvęs mažiau prielankus firmai, nes jis 
butų panaikinęs visuomenėje užsitikčjinia vienoje iš firmų, 
kurios "trade mark" užsitarnauja šį užsiiikėjimą, ir daro 
visa jos galėję, idant jos vardas stovėtų kaipo gvarancija 
puikio§ vertės josios produktų. 

Nuosprendis prirodė kad teisingumas prekybiniuose 
sątykiuose yra geriausias būdas, ir net jeigu šią-ar-ten 
ji ir susiduria su nesusipratimu, po sunkiam teismui kom- 
panija liekasi išteisinta po visam, ir jos pasist£Ugimai gau- 
na pir^žūjįtBį.-^^pg'acsirumąs, 

_ 



Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
IŠ ROCHESTER, N. Y. 

Lapkričio 17 d. LSS. 7-ta 

kuopa surengė diskusijas, te- 

moje: Kas išganys darbinin- 
kus: socializmas, ar unijiz- 
mas? Socializmą palaikė net 

septyni socialistai, gi unijiz- 
mą tik vienas tautininkas, J. 
J. Žilis. 

Na ir bu"o juokų. Kai pra- 
dės septyni socialistai pjauti 
vieną tautininką, tai patjs taip 
susimaišo, jog atrodo, kad iš- 

pažįsta septynis socializmus. 
Publika klausėsi, klausėsi tų 
betvarkių išvadžiojimų, paga- 
liaus nutarė, kad tautininkas 
yra "right," t.y., kad tik uni- 
jizmas yra įrankiu, kurs pa- 
gerins darbininkų buvį. Ir 

unijizmas ekzistuos ir socia- 
lizmui įvykus, jei kada jisai 
įvyks. Puiku, reiškia socia- 
lizmas nėra tąja palaimintai 
žeme, kur bus užtikrintas "ro- 

jus." Jei taip, tai lai moižie- 
šiai (socialistų vadai) kraus- 
tosi sau vieni ten, o mums ir 

paprastoj žemelėj bus gerai. 
Pas mus lietuviai išpirko 

gana daug 4-tos Laisvės Pa- 
skolos bondsi^r spėjama, jog 
iki $60,000, bet tikros sta- 

tistikos padaryti negalima, 
mat klerikalai trukdo darbą 
ir patjs nedirba. 

Girdėti, kad keletas lietu- 

vių ketina tuoj važiuoti Lie- 
tuvon. Rengiasi rimti žmo- 
nės—tautininkai. Valio vyrai, 
nors mums nesmagu bus, kuo 
met mažinsite vidurinės srio- 
\cs spėkas Amerikoje, bet jus 
ir Lietuvoje reikalingi. 

Lietuvos Neprigulm. Fondo 
nariai, darbuodamiesi Lietu- 
vos labui remia ir Dėdę Samą 
kovoje už demokratybę, pirk- 
dami 4-tos Laisvės Paskolos 
bondsUs. Pirko sekanti vy- 
rai: J. J. Žilis, už $500.00; 
D. Jok.šas, K. J. Semaška, 
A. Voltas, V. Stanis, K. Vi- 
laniškis, J. Gudinavičius, V. 
Pratavičius, P. Bugaliskis, J. 
Gudinavičius ir A. Saveikis, 
po $50.00. Taigi viso už 
$1,000.00. J. J. Žilis. 

SULOŠĖ TRIS 
VEIKALUS. 

jBinghampton, N. Y—Tė- 
, vynės Mylėtojų Draugijos 
vietinė 15-ta kuopa, lapkričio 
15 d. sulošė net tris veikalus: 
"Aptiekorius," — Juokažaislč, 
"Numanė"—vaizdelis iš prū- 
sų gyvenimo ir "Karės Me- 
tu"—vaizdeli? is lietuvių gy- 
venimo karės pradžioje. 

Lošėjai atliko savo užduo- 
tis gana gerai. Ypač pasi- 
žymėjo p-lė O. Klevečkaitė, 
viena iš gabiausių musų ko- 
lionijos aktorių mėgėjų. 

Sis teatras yru geru liudi- 

jimu, kad musų kolionijoj, 
prie gerų norų, galima atlik- 
ti dideilus darbus, bet skir- 
stymasi į partijas trukdo pa- 
sekminga veikimą. Musų jau- 
nimas privalėtų dėtis prie 
T. M. D., kur nesileidžiatna 
j partijinius ginčus, bet dir- 
bama kultūrinis darbas. 

Bitė. 

SULENKĖJĘ LIETUVIAI 
ATVIRSTA. 

Laivrcnce, Mass. Pas mus 

yra nemažai sulenkėjusių lie- 
tuviu, kurie imas mokytis c' 

lietuvių kalbos ir laikraščius 
liti knygas pradeda skaityti 
Sako, butų jiems blogai, jei 
Lietuva gautų neprigulmybę, 
o jie savo tėvų kalbą butų pa- 
niekinę. § 

Nespėjus karei užsibaigti, 
šimtais lietuvi" ėmė teirautis 
vieni pas kitu ar galima va- 

žiuoti į Lietuvą, laiškus ra- 

šyti, pinigus siųsti ir t.t. Pra- 

slinkus kelioms dienoms, 
žmonės nusiminė iš priežas- 
ties darbų sustojimo. Ir vėl 
ima klausti vieni pas kitus, 
kas bus su darbais, o viskas 
brangu ? 

Lapkričio 17 d. Lietuvių 
Literatūros kuopa parengė 
prakalbas. Kalbėtojas buvo 
atvažavęs iš kito miesto. Nie- 
ko ypatingo apie jo prakalbą 
pasakyti negalima, nebent tą 
kad, matyt, myli kitus panie- 
kinti, o save pagirti, o tas jau 
jokiam kalbėtojui netinka. 

Pas mumis lietuviai savo 

tėvynės laisvė mažai rūpina- 
si, išskiriant kelis tėvynai 
nius. Daugiausia mus jau- 
nuoliai palinkę prie bilijar- 
ių ir šokimo. 

Gailiumi Jonas. 

NEW HAVEN, CONN. 

MustJ mieste, subruzdus ge 
riems tėvynainiams, pradėjome 
rinkti aukas dėl Neprigmybės 
Fondo. Pereitame sekmadienyje 
keletas ypatų sumeteme virš 
$80.00 doliarių. Jeigu kelios ypį- 
tos gali tiek sudėti, tai kiek sub- 
rinktų visiems aukaujant ant Tė- 
vynės aukuiro. 

Valio! tada, kas tik gyvas, visi 
pinrgus rinkti Neprigulmingai 
Lietuvai, nes tai yra musų šven- 
ta pareiga. 

Kaz. A. Makarevičius. 

IŠ KEARNY IR HARRI- 
SON, N. J. 

Šiuose miesteliuose veikimas 
buvo apmiręs, bet praslinkus nau- 

jajai ligai, vėl tikimasi, kad pra- 
sidės platus darbas. Pastaruoju 
laiku buvo varoma didžiausia 
agitacija tarpe lietuviu, reikale 
ketvirtos laisvės paskolos, ir kaip 
girdėti, yra geros ,pasekmės. 

Šiuo laiku vietos lietuviams 
stovi prieš akis didžiasis darbas, 
tai Lietuvos Gelbėjimas. Męs 
varėme didelią agitaciją, dėl Su- 
vienytų Valstijų Ketvirtos Lais- 
vės Paskolos, dabar nenustokime, 
bet jtempkime visas spėkas gel- 
bėti Lietuvą. Jeigu Lietuvos Lais- 
vės-Neprigulmybės Varpas 
pradėjo skambėti, tai broliai ir 

seserįs neduokime jam nustoti, 
neriuokime nutilti, bet kad jo 
skambantis balsas pasiektų .pla- 
tųjį pasauli ir persikeltų j Lie- 
tuvą. Jeigu Philadephijoj paskelb- 
ta Lietuvos Neprigulmybė, tai 
dabar ir skelbkime ją po visus 
kraštus ir ilietuvių kdlionijas. 
Antsidėkime tam tikras mo- 

kestis, dėl Liet U) vos Politiškų rei- 
kalų. Musų kolionijoje yra Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondo 13 
Skyrius, tai musų politiškoji Įstai- 
ga, kuri rūpinasi Lietuvos atei- 
timi. Tegul nelieka, Kcarny ir 
Harrison, to lietuvio, kuris pa- 
mirštų atlikti savo pareigas link 
Tėvynės Lietuvos Todėl dėkitės 
prie L. N. Fondo 13 skyriaus su 

dalele, kas kokią išgali. 
LNF. 13 Skyriaus. Raštininkas. 

J. V. Balttukonis, 
142 Tappan Str. 

Kaerny, N. J. 

LINKĖJIMAS. 
Gerbiammoji Redakcija:— 

Labai nudžiugau, išgirdęs, 
kad "Lietuva" jau dienraš- 
tis. Skubinu užsisakyti dien- 
raštį, prisiimdamas prenume- 
ratą. 

Vėlinti, kad dienraštis 
"Lietuva" atlankytu kožną 
stubelę šiame svarbiame 
mums laike, kuomet svarsto- 
ma likimas musų tėvynės. 
Dienrašti, atnešk mums link- 
snių žinelių. 

Geriausių pasekmių dien- 
raščio darbininkams. 

V. G. Mazurevicius 
Grand Ra pilis, Mieli- 

GARBINGAI KRITO U* 
LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši- 
muose, išleistuose Amerikos Ka- 
rės Departamento Washingtone 
randame sekančias lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

PatSmljimas. Imame tik 
tas pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kurie 
pasiduoda kariumenėj, arba laike 

registracijos, savo pravardes su 

"eki," arba su "wicz," ant galo, 
yra panašus j lenkus ir jų męs 
negalime atskirti; todėl tankiau- 
siai tokių ir nepaduodame. Lie- 
tuviai privalo savo pravardes lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau ir 
kariumenėj, paduoti vieton "eki" 
—"skas," vieton ''wicz"—"vičius," 
pavyzdžiui: vieton "Rutkowski" 
privalo paduoti "Rutkauskas," vie- 
ton "Jacewlcz"—"Jacevlcius." Tuo- 
met bus lengva Juos pažinti. 

S u rašuose 1 a p k r, 21 d. 
Frank A. Koi/ne, seržantas 

iš Chicagos 2224 iŠ, Troy St.— 
prapuolė mūšyje. 

John K. Klukau, (gal Klukaus- 

kas), iš Fort City, Pa., — už- 
muštas mūšyje. 

George Newallis, (gal Nauja- 
lis), seržantas, ir Elizabeth, N. 
J., — mirė nuo žaizdų. 
Surašuose lapk. 22, 1918 

John G. Matasoski, iš East 

Chicago, 4223 Homerbie ave — 

sužeistas sunkiai. 
John Marcia'iievvika, (gal-Mar- 

cinkevičius) iš Chicagos 1626 
West Division St. — (prapuolė 
mūšyje. 

James G. Lenski, corporalas 
(al lenkas) iš \Varpette, Mieli, 
užmuštas mūšyje. 

Martin Komoroski, iš New 
York City, (gal įlenkas) — už- 
muštas mūšyje. 
Stanley Stapski, (gal lenkas), iš 
Mihvaukee, ,Wis. — užmuštas 

mūšyje. 
Jerry J. Kontsky, (gal žydas) 

corporalas, iš •Cleveland, O. — 

mirė nuo žaizdų. 
Wladislaw LewandowSki, (gal 

lenkas) iš ;Springficld, Mass. — 

mirė nuo žaizdų. 
Teddy Baszis, iš ."VVestviMe, 

111. — sunkiai su'žeistt's. 
Benjamir. Bereznitz'ji, (gal 

lenkas) išFitchburg, vlass. — 

užmuštas mūšyje. 
Frank Grynaszew&ki, (gal 

lenkas) iš Brooklyn, N. F. — 

užmuštas mūšyje. 
Surašuose 1 a p k r. 23, 1918 

Sylvester Mushinski, iš Ch.'ca- 
gos, 1501 iMcHenry St. mi- 
rė nuo ligos. 

Frank Grabowski, sergeantas, 
(gal lenkas), 2214 Clybourn ave. 

— sunkiai sužeistas. 
..Barney M. Jankowski, (gal 
lenkas) iš Chicagos, 1355 Black- 

li^vvk str. — sužeistas "lengvai. 
John Schimko, corporalas, iš 

Rulponont, Ta. — (užmuštas 
mūšyje. 
..Petelr Psomas, iš Cleveland. 
O. — užmuštas mūšyje. 
..Maurice. Wl .Akabas, (gal 
lenkas)» iš Roxbury, 'Mass. — 

užmuštas mūšyje. 
Virgil H. Bagdonas, iš 

Middletovvn, X. Y. — užmuštas 
mūšyje. 

Frank T. Dombrowski, iš 
(Brooklyn, X. Y. —• užmuštas 
mūšyje. 

Felix Jaworski, (gal lenkas) 
iš Dctroit, OVIicll. — užmuštas 
mūšyje. 

Adam Kucharsky, (gal lenkas) 
iš Dulutlt, Minn. — užmuštas 
mūšyje. ♦ 

Wiliiam U'osas, iš Paterson, 
X'. J. — užmuštas mūšyje. 

Joseph J. Zarnoski, (gal len- 
kas) iš Olipliant, Pa. — už- 
muštas mūšyje. 

George Chigas, iš \Yhiting. 
Intl., — mirė nuo ligos. 

Frank Willowitch, iš Ppiladel- 
phia, Pa., — mirė nuo žaizdt' 
6 u r a š u o s e 1 a p k r. 24 d. 

Joe L. Procis, seržantas, iš 
Pctersgurg, Va., — užmuštas 
mūšyje. 

Elias Doukakis, korporalas, 
(gal grekas), iš Meneseu, Pa., 
— užmuštas mūšyje. 

Kostantas. Staikunas, iš Am- 
sterdam X. Y.. — užmuštas mū- 

šyje. ■ -• — 

Ignace Galitsky, (gal lenkas)) 
iš MoKeesport, Pa., — užmuš- 
tas mūšyje. 

Walter Peter Rymsza, iš 
Graml Raipids, Mieli., — lengvai 
sužeistas. 
Sur asuose 1 a p k r 25 d. j 

Wm. Luksha, iš Chicagos, 
1428 Erie St., — užmuštas mū- 

šyje. 
Isador AliszevvSki, iš Chicagos 

4851 S. Paulina St., — sunkiai 
sužeistas. 

Andrew Karvelat, iš Collins- 
ville« 111., — užmuštas mūšyje 

Argyries Kauvaras, seržantas, 
(gal grekas), iš Victor, Mont. 
—užmuštas mūšyje. 

John Yakabowsky, iš Nevvark 
N. J.. — užmuštas mūšyje. 

Stenley Matchkiewicz, (gal 
lenkas), iš Nanticoke, 'Pa., — 

užmuštas mūšyje. 
Teofil Oginsky, iŠ Scranton. 

Pa.» — užmuštas mūšyje. 

MOTERIS 
AMBASADORIUMI. 

Naujai susitvarkiusi Ven- 
grijos valdžia paskire amba- 
sadoriumi Šveicarijon p-nia 
Rosika Schwimmer, žymią 
literatę ir sufragistę. Jinai 
šiuo laiku gyvena Šveicari- 
joje. Be to, p-ni R. Schvviin- 
mer yra žymi pacifiste ir, sa- 

koma, ji daug prisidėjo prie 
suorganizavimo garsios anais 
metais, bet nepasekmingos 
Fordo taikos misijos. Tai 
pirma moteris, kuriai pave- 
dama panašus urėdas. 

POLITIŠKOS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
KAIZERIUI GAMINA SOSTĄ. 

Generolas Manvitz, Pa:ojus 
Spartakamas. 

Amsterdamas, lapkričio 27 
d. Gen. Manvitz, buvusis kai- 
zerio palydovas mušiu laukuo- 
se ir vėliau -vadas vokiečių 
armijos ties Verdunu, pribuvo 
j Treves su didele armija, ku- 
ri ištikima buvusiai kaizerio 
valdžiai. Atrodo, kad tai yra 
pirmi žingsniai prie kontr-re- 
voliucijos. Ši sensacijinė ži- 
nia gauta Berline lapkričio 
21 d. 

KAREIVIAI SUGRĄŽĮS 
K/ TZERĮ. 

Nuo korespondento prie 
Amerikos okupacijines armi- 
jos, lapkričio 27 d. 

Aficierai sunaikintos Prū- 
sijos armijos grįžta j namus 

su vIlHmi, kad senoji kaize- 
rio valdzū: bus sugražinta. O L. 

Kareiviai vokiečių divizijos, 
sakoma, prielankus monarchi- *1 c 

jai. Luvusis kaizeris jų "aky- 
se yra populiariškas ir jų sim- 
patizuojama, kad kaizeris vėl 
užimtų sostą. Sugrįžus ka- 
reiviams į namus, jie padarė 
tam tikrą įtekmę ir į ūkini li- 
kus. 

TRANSYLVANIJA NEPRI- 
GULMINGA. 

Paryčius, lapkričio 27 d.— 
Transylvanijos rumunai ap- 
skelbė savo kraštą neprigul- 
mingu ir pasiuntė Vengrijos 
valdžiai reikalavimą, kad pri- 
pažintų Transylvanija nepri- 
minga šalimi. Be to parei- 
kalavo nuo t aidžios perduoti 
naujai suorganizuotai Tran- 
slyvanijos rumunų valdžiai 
tuos valstijos departamentų 
skyrius, kurie tvarkė rumu- 

nų reikalus. Taipgi pareika- 
lavo, kad ir Vengrijos sryčių 
rumunai butų priskirti prie 
T ransyl van i j os. Vengri j a 

siuos reikalavimus atmetė. 
Todėl rumunų tautinė valdžia 
pertraukė sątykius su Vėngri- 
ia, užreiškiant, jog atsakomy- 
bė už pasekmes puls ant Ven- 
grijos valdžios. Pirmutines 
žinias apie šiuos nuotikius 
pranešė Paryžiaus laikraštis 
"Matin." 

MOTERIS PRIE DARBŲ NGLIJOJ. 
Anglijos moterįs dirba beveik visus vyrų darbus. Paveik- 

slėlis .parodo jas dirbant aliejaus dirbtuvėje. 

Daina. 
M ar galis. 

Gerkime už tų sveikatą, 
Kurie kentė, 
Pasišventę 

Už varguolius mus.. 

Męs Valančiui galva lenkiam 
Ir pirmas stiklines trenkiam, 
Kad mus gynė 
Ir pramynė 

Rašliavai takus. 

Daukša, Daukantas ir Poška 
Mums šviesos nuoširdžiai troško; 
Tat už svarbią 
Jivit garbę 

Daužkime stiklus! 

Turi vyrus ši gadynė, 
Kurie vargsta už.tėvvnę; 
Širdį narsią, 
Gr be parsią 

Jiems teduos dangus ! 

ŠALIN SKAUSMAS! , 

ifuunmas sveiku, darbe rasi sutapimui, 
nepaisant kaip smilius tas O rims butų. 

Kiekvieno priederme yra Ftitięot save nuo litru. Turint Snlti ir neb.imlaiit 
ji prašalint, Kali išsivystyt i pavojinga liaa. MenkiauMs uiksterejiuias gali vėlinus buti labui pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekviena na- muose. Isgvdymui šalčio krutinėjo, skausmu šonose ir nuga- roje, rumaiizmą ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus- 
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Espeller ira geriauses. 
-NeiipsipnuK piiKiiamas pi£»iu=; vaistus rtiileiese honkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Paiii-Espoller, persi- tikrink :ir yra f K A K A, vnisbuženklis ant baksiuko. VISU KITOKIU 5.EIMK. 3.5 centai ir Cr> centai už bonkutę. Gaunamos visoso nptiekose ar tiosiog is laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & CO., 
74—80 VV'ashlnglon St., 

New York. 

DESTROTS ANY 

60 Dienų Išbandy= 
mui Dykai. 

Prisųsk 2qc. dabar 

Moskite netikusias gydoles! Jeigu turite 
'dusulj, reumatizmą., neuralgiją, paralizlus, 
nervigkumg., sluogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą,, užketėjimo ir daugybe 
kitų ligų, arba skausmo bila kur. Prisių3. 
lute 20c. del vyriško diržo arba 30c. del 
moteriško diržo, idant pagelbetl užmokėti 
prisiuntimo kaštus. Į 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 (>0 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite diržą atgal, o aš sugražjsiu jusų $3.98. 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. 
Adresuokite: 

A. P. OWENS, Dept. 50-E. 

152 W. 14H1 St., New York. 

S«?verr,s Gyduoles užlaiko 

seimyno^Ąvėikatą. 

Strėnų Skaudėjimas. 
Kuomet užeina strėnų skaudėjimas 
tai tartum viska3 prie jo prisideda. 
Skaudėjimas darosi nepakenčiamu, 
inkstai nukenčia, šlapimas sutirštė- 
ja ir jame yra nuosėdų. Ar reika- 
lauji gero vaisto ir negali jo surasti? 
Nejieškok jo ilgiau. Bandyk 

Severa's 
Kidney and Liver 
Remedy 

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir Ke- 
penų). Jis yra labai geras nuo daž- 
no ir skausmingo Šlapimo varymo 
ir vaikams nuo priSlapinimo lovos. 
Jis yra geras nuo geltligSs, išvari- 
nėja atsiradusj rugštumą, sumažina 
tynimą kojųir prašalina skaudėjimą 
iš strėnų. Pamėgink. Jis yra par- 
davinėjimas aptiekose visur. Kaina 
75c. ir $1.25- 

V W. r. SEVF.PA co 

CEDĄR RAP'OS, IOWA 

Mildos 
Teatras 

3138-42 S. Halsted St. 
Prasideda 7, valandą bi vakaraa. 

Subatoml ir riedillomi 2 ra), po piet*. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

čia prlrokuojimi ir karės mokestjs 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui liuosolaiko 

DR. O. C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So, HiIrtiiSt. 
(Gymosi tiri Iptlflkot). ClIlCifiO. 

Išieškojimas. 
Pajieškau Onos Petkevičienės, po 

tėvais Kvederaites gyvena Chlcago- 
je, girdėjau kad ištekėjo už antro 
vyro kurio pravardės nežinau. Ji 
pati arba kas j$ žino malonėkite 
atsisaukt turiu labai svarbu reikalį. 

Marijona Karbonskienė, 
1703 Himrod St. 
Brooklyn, N. Y. 

Pajieškau savo dėdės Jono Šim- 
kaus, taipgi tetos Onos, ir Elzbietos, 
Ir Vincento Šimkų. Jie visi paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Vaiga- 
vos parap., Kilainio kaimo. Seniau 
gyveno mieste Chicago, III. Esu la- 
bai jųjų pasiilgęs, norėčiau susirašyt. 

Aleksandra Šimkus, 
P. O. Franklin Mine, Box 28?, 

Hancock, Mich. 

Pajieškau savo gerų draugų, pa- 
žįstamų iš Lietuvos, Juozapo. Sta- 
nislovo ir Vincento Šimkų. Jie gy- 
veno mieste Chicago, 111.; 3 metai 
atgal; ant 18th St., o Vincentas gy- 
veno ant 14th Place. 

t Pa j ieškau kumo Juozapo Pau- 
lausko. kuris gyveno Chicago, 
111., ant I4th PI. Esu pasiilgęs, 
norėčiau susirašyti. 

Antanas Petrevičius, 
P. O. Franklin Mine, Box 21, 

* 

Hancock, Mieli. 

Pajieškau savo moters Agotos Sa- 
baliauskienės, kuri mano apleido 1< 
metu atgal. Ji pati, ar kas kitaB, 
arba melsčiau iš gerb. klebonų, kad 
praneštų, kame 31 yra, turiu labai 
svarbų reikalu. 

Sifiionas Sabaliauskas, 
914 N. 15th St, E. St. Louis, 111. 

Paj ieškau savo vyro, Aleksan- 
dro Kurselio, Kauno gu'b., Nau- 
miesčio parapijos, Selenu sodos. 
Paliko mane trįs melai atgalios 
ir pirmiausia iškeliavo j Chieago. 
Kas praneš jo adresų •gaus Sio.oo 
dovanų. 

Petronėlė Kuršelienė, 
Box 195, Rosland, L. I. X. V. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda.—8 kambarių, dviems 

pagyvenimams mūrinė stuba, labai 
pigu, tuojaus užmokanti pinigus at- 
sišaukite pas 

Mrs. Doyle, 
3618 S. Union Av. 

Chicago, III. 



VIETINES MOS, 
PRANEŠIMAS IŠ SVEIKATOS 

DEPARTAMENTO. 
"Nėra abejonės, kad Chica- 

ga susilauks influenzos antra, 
o gal ir trečia sykį,"—.-ako 
Sveikatos Departamentas sa- 

vo pranešime.—Taigi Sveika 
tos departamentas persergsti, 
kad visi butų prisirengę prie 
tos viešnios sutikimo. Reikia 
labai buti atsargiais su savo 

papročiais. Bukite kuodau- 

giausia ant tyro oro, vengkite 
susirinkimų, kur daug yra 
žmonių; miegokite gerai išvė- 

dytuose kambariuose. Xepa- 
vydėkite sau saulės spindu- 
lių, mėginkite jų getu t i kiek 
tik galite, taipgi ir tyro oro," 
—toki yra patarimai, kuriuos 
pildant galima bus .apsisau- 
goti nuo tos epidemijos. 

,'INGEDUS PAVEIKSLAS. 

Neužilgo Chicagoje pasiro- 
dys labai puikus krutamieji 
paveikslai vardu "Under four 
Flags" (po keturiomis vėlia- 
vomis). Tie paveikslai paro- 
dys paskutinį bėgį Europos 
karės ir bus Amerikos val- 
džios pagaminti—taigi bus ne 

fiktyviški, bet tikri nuo karės 
lauko. 

Pirmas atidarymas tų pa- 
veikslu bus gruodžio 2 dieną 
Playliouse teatre. 

Siame atidaryme dalyvaus 
valdžios pakviesti svetimtau- 
tiskų organizacijų vadovai ir 

laikraščių redaktoriai. Šį va- 

karą jie bus Dėdės Samo sve- 

čiai. Tarp kalbėtojų tą vaka- 
rą bus: gubernatorius Frank 
O. Lowden, Felix Stryck- 
mans, H. H. Merrick ir Tei- 
sėjas Landi s. 

Vėliaus šituos *1abai žingei- 
džius paveikslus rodys ir pub- 
likai j vairiuose teatruose. Už 
tikrinama, kad tai vienas iš 
žingeidžia us ių krutamu pa- 
veikslų. 

"Visų tautų svetainė," tokį 
dalyką manoma surengti Chi- 
cagoje. Tai bus milžiniška vi- 
sų tautų pLroda, kurioje, be 
abejo ir lietuviai dalyvaus. 
Šita paroda atsibus buvusiam 
Siegel, Cooper Name, prie 
State, VanBuren ir Congress 
gatvių., 

Toje tautų svetainėje tal- 
pinsis visų Amerikoj gyve- 
nančių tautų kulturos turtai, 
Kaip tai: Dailės, Industrijos, 
ir įvairių Istoriškos vertės 
daiktų. Bus taipgi ir viso- 
kios diskusijos, debatai, pa- 
mokinanti ką kas turi gero 
visame pasaulyje. "Juk daug 
galime pasimokinti vieni nuo 

kitų,"—sako savo pranešime 
to sumanymo valdyba. Sve- 
timų tautų paroda supažin- 
dins amerikiečius su tų tautų 
papročiais ir jų industrialiu 
išsivystymu, apie ką dabar 
mažai yra žinoma. Paroda 
užims 58,400 ketvirtainių pė- 
dų. Direktorium yra F. J. 
Ireland. 

BUS DARBO. 

Daugelis manė, kad karei 
pasibaigus, prasidės bedarbes. 
Bet šiuo laiku dalykas taip 
neišrodo. Štai, pavyzdžiui, | 
ką karės užbaigimas padarė 
Chicagoje. Apskelbus karės 
pabaigą nuimta drausmė nuo 

statymo daugelio namų, kurie 
buvo uždrausti statyti laike 
karės. Statys naujų namų, 
kurių pastatymas atsieis ke- 
lias dešimtis milijonų doliarių. 

Tie naujai pradedami dar- 
bai yra sekanti: 

Padidinimas skerdyklų $3,- 
000,000. 

Bankos ir ofiso namai, La 
Salle ir Jackson $5,000,000. 

Naujas Board of Trade 
$4,000,000. ; 

Methodist bažnyčios blokas 
$2.000,000. 

New Stratford hotęlis S4,- 
į 000,000. 

Blackstone hotelio priedas 
$' ,500,000. 

Congress hotelio priedas 
$1,500,000. 

Lnion stotis $10,000,000. 
Illinois Central stotis $5,- 

000.000. 
Northvvestern terminalas 

$3,000,000. 
Geležinkelių pakėlimui viso 

$10,000,000. 
" 

Naujas tiltas $2,000,000. 
Peoples Gas, Light and 

Coke Co. $15,000,000. 
Bunte Bros. dirbtuvė $1,- 

.S00,000. 
Augustino ligonbutis $1,- 

500,000. 

Perėjime tarp namų No. 
612 ir 614 W. 18th gatvės 
policija rado du vyrišku, vie- 
ną su suskaldyta galva jau 
negyvą, kitas gi be žado gu- 
lėjo sunkiai sužeistas. Negy- 
vėlis buvo 38 metų Juozas 
Romona, gyvenęs prie 634 W. 
18 gat. Sunkiai sužeistasis 
Karolius Kazatis gyveno prie 
1820 Canalport Ave. Sužeis- 
tąjį nugabeno į Bridevvell li- 
goninę, bet iki šiol jo.nepa- 
sisekė atgaivinti. Kas minė- 
tų vyrų nelaimę pagimdė, to| 
policija neįstengė susekti. 
Pravardė ypač vieno išrodo] 
lietuviška. Ant Canalport 
Ave. gyvena daug lietuvių. 

Nuo senai jau gyvuoja Su- 
sivienijimo Lietuviu Ameriko J C 

je 194 kuopa, Cicero, 111. 
Laiko savo susirinkimus pir- 
ma nedčldienj kiekvieną mė- 

nesį, 1 vai. po piet, Tamoliu- 
nienės svetainėje, prie 1447 
So. 49th Ave. ir 15-tos gat- 
vės. 

Norintieji prisirašyti prie 
ŠLA., didžiausios lietuvių or- 

ganizacijos, yra kviečiami j 
susirinkimą, kur gausite pil- 
nas informacijas ir praleisite 
smagiai laiką. 

Priešmetinis susirinkimas , 

194-tos SLA. kuopos atsibus! 
nedėlioj, gruodžio 1 d. papras- 
toje svetainėje ir savo laiku. 
Kiekvienos ir kiekvieno yra! 
priderystė atsilankyti, kad už- 

baigti senus reikalus, išsirink- 
ti naują valdybą. Kad ge- 
riaus ir paseknrngiaus galė- 
tume darbuotis ateinančiais 
1919 metais. Dirbkime, visi, 
tad ir džiaugsimės visi savo 
drabo nauda. 
Kuopos pirm. K. P, Deveikis. 

Gerai žinomas Chicagos 
jaunimui P. Misevičius rašo 
iš Prancūzijos, kad jam pui- 
kiai klojasi. Siunčia drau- 
gams gerus velijimus ir pats 
ketinąs neužilgo Chicagoje 
pasirodyti. 

GRAŽIOJI LYTIS NEAP- 
SILEIDŽIA. 

SLA. 208-ta moterių kuo- 
pa, seredos vakare, lapkričio 
27 d., turėjo Mildos svetai- 
nėj savo vakarėlj su tikslu 
parinkti aukų Lietuvos Lais- 
vei. Ačiu darbščiai pirminin- 
kei minėtos kuopos ir visoms 
jos pagelbininkėms vakarėlis 

pasisekė kuopuikiausiai. 
Nors žmonių buvo neper- 

! daugiausiai, bet paaiškinus 
[kuopos pirmininkei, p. M. Da- 
mijonaitienei, vakarėlio tikslą, 
visi prisidėjo su aukomis. 
Ypač svečiai sukruto dėti pi- 
nigus po Dr. A. Zimanto pa- 
sakytos karštos kalbos. Dr. 
Zimontas tarp kit-ko užreiš- 
kė, kad jis bus pirmutinis iš 
tų, kurie paskelbs Lietuvoje 
išeinančiuose laikraščiuose vi- 
sų tų "slakerių" vardus ir 
pravardes, kurie gyveno tiek 
metų Amerikoje, darydami 
"biznį" iš lietuvių, o iki šiam 
laikui nei cento nedavė Lie- 

tuvos reikalams. Tie žodžiai 
ne vienam pervėrė širdį. 

Buvo gerai Dr. Zimonto su 

galvota ir vaikinams. Tiems 
jis liepė pirkti kvietkeles, ku- 
rias merginos pardavinėjo 
svetainėj, įsakydamas mergi- 
noms neiti šokti su tais vai- 
kinais, kutie neturi prisisegę 
gėlės. 

Taigi, pasidėkavojant ge- 
riems sumanymams, pinigai 
pylėsi iš visų pusių. Viens 
iš originališkiausių sumany- 
mų buvo toks: p-ios Valasevi- 
čienės 10 metų amžiaus duk- 
relė Petronėlė leido rutų vai- 
nikėli ant francuziško išiai- 
mėjimo — Tėvynės išliuosavi- 
1110 naudai. 

Programas buvo paįvairin- 
tas muzika. Dainavo p-lė 
Mariona Rakauskaitė. Kaip 
yra malonus balsas p-lės Ra- 
kauskaitės, lik tas nežino, kas 
jos čiulbiant yra negirdėjęs. 

Sudainavo ji "Star Span-. 
gled Banner," "Lietuva, Tė- 
vyne Mūsų" ir Marselietę. 
Akrmpanjavo p-lė Salomėja 
Stf.r.iuliutė,—kita didelė muzi 
kos mylėtoja ir daifcg pasidar- 
bavusi tarp lietuvių ebieagie- 
zių toje srytyje. Orkestrą 
griežė po vadovyste pono Ja- 
kaičio. P-as Jakaitis yra chi- 
cagiečiams žinomas kaipo ge- 
ras smuikininkas. 

Programas buvo labai pui- 
kiai atliktas; chicagiečiai be 
abejo lauks ir daugiau tokių 
vakarų pasikartoj ant. 

Aukų surinkta: 
Už mažytės Petronėlės Va- 

lasevičiutės rutų vaini- 
kėlį $35.87 

Už išparduotas gėles 26.13 
Išviso $62,00. Pinigai bus 

perduoti "Kalėdų Eglaitės" 
skyriui. 

Pardavinėjant gėles, dau-j 
giausiai surinko pinigų p-lė 
Helena Volteraitė ir p-lė An- 
tanina Žemaičiutė. 

Už gėles mokėjo: 
M. J. Damijonaitis $3.00. 
J. Malinauskas $2.00. 
Po $1.00: Zigmas Mickevi- 

čius. Aleksandras Micevičius, I 

Felixas Manelis, Sim. Kviet- 
kus, J. A. Lonąuin (turbut 
francuzas^, Vincas Sakalas, 
Kaz. Meskis, Dr. K. Dran- 
gelis, P. K. Bruclias, S. A. 
Zolp ir A. Kartanas. 

P-lė M. Rakauskaitė ir p l 
S. Staniuliutė už savo patar- 

inavimą. nieko nepaskaitė. ! Pinigus, surinktus už tikie- 
Įtur ir prie baro, kuopą pasi- 
lieka apmokėjimui orkestro?, 
i svetainės, apgarsinimų ir ki- 
tokių iškaščių. Kas atliks, 
')us priskaityta prie pelno se- 

kančio vakaro. /. Š. 

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO. 

Pereitą nedėldienį po piet, 
Fellowship svet., 831 W. 33rd 
PI., buvo laikytas 22-ros kp. 
TMD. priešmetinis susirinki- 
mas. Tame susirinkime tapo 
perbėgta trumpai 22-ros kp. 
veikiamas darbas. 

1. Nors 22-ra kp. TMD. 

apie $300 surinko iš atskirų 
draugijų Šerno raštų leidimui, 
vienok pasižadėta energiš- 
kiaus pasidarbuoti ir padvigu- 
binti suina prieš Naujus Me- 
tus. 

2. Išrinkta Komitetas iš 3 
narių, kad iškolektuotų sulyg 
pradžioje metų padaryto nu- 

tarimo, t.y. "kiekvienas narys 
pacjal išgalės mokės mėuesinę 
duoklę Gelbėjimui Lietuvių, 
nuo karės nukentėjusių." Ko- 

misijai pavęsta, kad ant atei- 
nančio susirinkimo, kuris at- 

sibus Fellowship svetainėje, 
gruodžio 29-tą d., darbas bu- 
tų pilnai užbaigtas ir atskaitą 
pristatyta. 

3. Nuskirta komitetas, kad, 
vardan 22 kp. TMD. pakolek- 
tuotų kaip nuo narių, taip ly- 
ginai ir nuo prijaučiančios 

.publikos "Kalėdų Jicjlailci" 
dovanų. i 

4. Pasižadėta vienbalsiai pa 
sistengti, kad ant ateinančio 
metinio susirinkimo kiekvie- 
nas narys 22-ros kp. T AID. 
atsives kelis nepriklausančius 
prie '.F M D. ir supažindins juos 
šu tikslais tos vienatinės kul- 
lurinės organizacijos Ameri 
ko j e. A. G. 

SLA. 36-TOS KUOPOS ME- 
TINIS SUSIRINKIMAS. 

Ateinant} nedėldienį, gruo- 
džio 1 d., atsibus metinis su- 

sirinkimas SLA. 36-tos kuo- 
pos, Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted gat. Bus rinkimas' 
valdybos 1919 metams. Pra- 
džia susirinkimo 1-mą vai. po 
piet. 

Meldžiama visų narių laiku 
atsilankyti. ] 
ŠIMKAUS RAKAUSKAITĖS 

KONCERTAS. 
Gruodžio litą dieną Mark 

White S<iuare Parke, prie 30- 
tos ir Halsted gat., bus kon- 
certas solistės Marionos Ra- 
kauskaitės ir koni]X>zitoriaus 
Stasio Šimkaus, "Kalėdų Eg- 
laitės" naudai. Tikimasi di- 
delio pelno tokiam prakilniam 
tikslui. 

Inžangos tikietus galima 
gauti šiose vietose: 
Ant Bridgcporto: 

'T ietuvos" Dienraščio Re- 
dakcijoje. 

M. T- Damijonaitis, 901 W. 
33rd St. 

P. K. Bruchas, 3323 Sou 1i 
Halsted St. 

Mrs. Šatkauskas, 3427 So. 
Į Halsted St. 
Ant IVcst Sidės: 

Mrs. Marg. Mickevičius, 
2303 S. Leavitt St. I 

Ant Town ofi Lake 
P-lė Mariona Brenza, 460S 

S. Ashland Ave. 
Taipgi pas kiekviena mote- 

rių SLA. 208-tos kuopos na- 

r?- 
Norintieji išgirsti taip gar- 

sins muzikus gaukite tikietus 
iškaliu >, nes prie jdurų jų ne- 

gausite. * ; * jgį. 
Metinis susirinkimas SLA. 

208-tos moterių kuopos atsi- 
bus sekantį, seredos vakarą, 
grudžio 4 dieną, Fellovvship 
House svetainėje, 831 \V. 33- 
rd PI. Pradžia susirinkimo 8 
vai. vak. 

Vidurmiestyje prie Michi- 
gan ave. ir Randolph gatvės, 
kur pirmiau buvo "Liberty 
Bonds" iškaba, dabar randa- 
si milžiniškas Europos žem- 

lapis, parodantis mažąsias 
tautas, tarp kurių ir Lietuva 
pažymėta, bet Vilnius pri- 
skirtas prie Rusijos. Gerai 
kad miestų vardai nepaženk- 
linti. Žemlapis taipgi paro- 
do, kaip Čekų-Slavokai eina 
nuo Vladivoskoko linkui Pet- 
rogrado. 

SANDARIEČIŲ ATYDAI. 

A. L. T. S. 25 kp. turės 
mėnesini susirinkimą 29 d. w c» 

lapkričio, pėtnyčios vakarą, 
Fello\vship salėje. Bus labai 
svarbus susirinkimas, yra 

daug naujų reikalų, kuriuos 
pajudino pereitas Sandaros 
seimas. Visi pribukite ir 

naujų narių atsiveskite. 
SandarieUs. 

PUIKI PROGA PASI- 
KLAUSYTI GEROS MU- 

ZIKOS. 
Nedėldieniais Art Institute, 

prie Adams gatvės ir Michi- 
■*an ave., Thomas orkestros 
nariai duoda koncertus. Kon- 
:ertai atsibuna 3-čią vai. po 
pietų, tęsiasi viena valandą 
o 4:15 tas pats programas 
pasikartoja. Įžanga laba ' 

prieinama., vos nes 10c pre- 
kiuoja. 'ais koncertais gė- 
risis visi muzikos mylėtojai. 
Butų g :rai, kad ir lietuvia- 
prie geros muzikos pripra- 
stų; dabar jų tuose koncer- 
tuose labai retai matosi. 

Dailė žmogų Tobulina, 
švelnina išdirba geresnes pu- 
ses jo budo... Tie, kuiie tan- 
kiai lanko, gerus koncertus, 
paveikslų galerijas, skaito 
gražiąja literatūrą, beabėjo, 
bus žmogiškesni, kulturiškes- 
ni už tuos, kurie to viso ne- 

pažįsta. Art Institutas yra 
Dailės įstaiga, tenai talpina- 

mi galerijos gražių paveikslų, 
skulptūros nuo seniausiųjų 
gadynių liki dabartinių laikų. 
Taipgi yra turtingas, visiems 
prieinamas knygynas. Te- 
nai galima nuvėjus visą die- 

ną smagiai ir naudingai pra- 
leisti. 

Reikalavimai. 

Į Reikalinga patyręs mėsos pjau- 
i stytojas (mcat cutter), kuris mo- 
ka lietuviškai, lenkiškai ir ang- 
liškai kalbėti; platesnėm žiniom 
kreipkitės pas 

John Corey, 
726 N. Walnut St., Kewanee, 111. 

Reikalinga mergina prie namų 
darbo, gera mokestis, maža šei- 
myna, drapanų skalbti nereiki?- 
Kreipkitės prie 

M. MISEVIČ, 
3548 S. Halsted St. 

Reikalingas Linotype operato- 
rius, atsišaukite ti'ojaus į 

LIETUVA 
3253 S. Morgan St., Chicago, 111. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

nA5TER 5Y5TEI1 
Kirpikal yra labai reikalaujami. 
Męs mokiname ši puikų gerai apsimokanti 
ainata i trumpa iaika. 
Vietos nepripildytos laukia. 
Ateik d.ena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. LaSalle St., 
4th floor, prieš City Hali. 

Jaigu gerai pasiųtos Drapanos, 
tai nereikia Guarantee. 

Atmink, kad laikrodis gryno aukso nėra gva- 
rantuotas. Aš ir nieko negvarantuoju, bet 
užtikrinu kožnam, kas pas mane užsisakys 
siutą, ar overkotą, pilną užganėdinimą, arba 
nei cento nemokėsite. 

Laisvės Bondsus priimu už darbą. 
L. GELEŽINIS 

4503 SO. WOOD STREET CHICAGO, ILL. 
TELEPHONE BOULEVARD 5669 

Atydai tu kurie dar neturi 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

Reikalingas "Lietuvos"' Dienraščio šėrų 
skaitlius jau išparduotas, visi pinigai sumo- 

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

Bet dar randasi geras skaitlius lietuvių ku- 
rie tikrai norėjo prisidėti prie šio prakil- 
naus darbo, bet del šiokių ar tokių priežas- 
čių nesuspėjo Šerų nusipirkti. 

Šiuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buotą šerų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea- 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

ŠIANDIEN, nes rytoj gali buti pervėiu, 
Šero kaina $10, 

Lithuanian PubSishing Co., 
3253 So. Morian St., Chicago, III. 

Gebianieji!- 
Sn Siuomi prisiunčia $ kaipo pilną užmokestį tit 

ščrus "Lietuvos" Dienraščio Bendroves •• Lithuaniau 

Publisliing Co. 
Malonėkite prisiųsti man Seras. 

Sn pagarba, 

ADRESAS: 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 
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