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LITHUANIAN DAILY 

Kaizeris Plianuoja 
Kontr-Revoliuciją. 

Bolševikaiūžimsią Lietuvą 
Austrija pražudė 4,000,000 kareivių 

Amerikos Delegatai Paskirti. 
KAIZERIS PLIANUOJA 
KONTR-REVOLIUCIJĄ. 

Londonas, lapkričio 3<j d. 
Žinios, ateinančios iš neutra- 

liskų kraštų ir atspausdintos 
laikraštyje Daily M a i 1 
praneša, kad tVVilhelma , ex- 

kaizeris, mano greitu laiku 

sugrįžti į Vokietija užimti 
sostą. 

Laikraštis priduria, kad re- 

voliiiL'ja Vokietijoj daugiau- 
siai j ra vedama buvusių afi- 

cierų su tikslu nuslopinti re- 

voliuciją, tuom pagelbėti kai- 
zeriui atgauti prarastą sostą. 
Daug tokių aficierų likosi pa- 
žinti Berline, kur jie persi- 
rengę j civiliškas drapanas, 
veda smarkią agitaciją tarpe 
darbininkų ir kareivių, kurs- 
tydami prie ekscesų iv t.t. 

Pranešama taipgi, kad dau- 

gelis vokiškų agentų randasi 
HH.'andijoj, kur jie veda smal- 

kią agitaciją prieš Angliją ir 
talkininkus. 

BOLŠEVIKAI UŽIMSIĄ 
LIETUVĄ? 

/rclsingfors, Finliandija, 
lapkričio 30 d.—Is ištikimų 
šaltinių sužinota, kad bolševi- 
kai mano užimti tuiLingas 
Baltiko provincijas su tikslu 

gauti maisto (Prie Baltiko 

provincijų priskaitoma yra ir 

Lietuva). 
Taipgi pranešama, kad vo-! 

kiečių kareiviai, buvusieji 
Narvos fronte, apleidžia tą 
frontą »r piašo', kad jie butų 
sugrąžinti Vokietijon. Nau- 

jas Estonijos kabinetas susi- 
deda daugiausiai iš socialistų 
bei jiems pritariančių ypa- 
tų ir yra karštai remiamas 
Darbininkų Tarybos, kuri yra 
bolševikiška. Padėjimas Es- 

tonijoj yra kritiškas ir grei- 
čiausia pagelba yra reikalin- 

ga 

AUSTRIJA PRAŽUDĖ 4,000, 
000 KAREIVIŲ. 

Londonas, lapkričio 30 d. 

[Austrija-Vengrija pražudė 
laike šios karės 4,000,000 ka- 

reivių. Iš to skaitliaus 800,- 
000 likosi užmušta, 3,200,000 
sužeista bei j nelaisvę paimta. 
Anglija gi tuom pačiu laiku 
pražudė 3,0-1-9,991 kareivį, is 

tu 1,000,000 užmuštais, liku- 

sieji 2,049,991 priskaitomi 

prie sužeistų ir i nelaisvę pa- 
imtų. 

TAIKOS DELEGATAI 
PASKIRTI. 

IVasJiingtonas, lapkričio 30 
d.—Prezidentas Wilsonas ypa 
tiškai vadovaus Amerikos de- 
legaciją Taikos Konferenci- 
joj. Col. E. M. House, įan- 
sing, valstijos sekretorius, 
Henry White, Įmvęs ambasa- 
dorium Fracnuzijoje ir gen. 
Tasker H. Bliss paskirti de- 
legatais. 

Oficiaiiskas pranešimas iš 
Baltojo Namo skamba sekan- 
čiai : 

"Pranešama, kad Suvieny- 
tų Valstijų delegacija į Tai- 
kos Konferenciją susidės iš 
Prezidento Wilsono, Robert 
Lansing, Valstijos Sekreto- 
riais, gerb. Henry M. White 
buvusio Amerikos ambasado- 
rium Prancūzijoj ir gen. Tas- 
ker H. Bliss. 

Paaiškinama, kad pirmiaus 
negalima buvo paskelbti tv 

paskyrimų, kadangi skaitlius 
delegatų kariaujančių šalii; 
buvo svarstomas iki diena ai 

<Vi tam atgal likosi galutinai 
nutarta." 

BOLŠEVIKAI PAĖMĘ 
PSKOVĄ. 

II elsingfors, Finliandija, 
lapkričio 30 d.—Žinios atei 
nančios iš Baltiko provinci- 
jos Estonijos praneša, kad 
miestas Pskov likosi užimtas 
bolševikų spėkomis. Likimas i 
šaiurines liuosnorių armijos 
nežinomas. Ta pati žinia pa- 
tvirtina gandą, buk bolševikai 
uzė.uę Dinaburgą (Dvinską). 

ŠIAURINĖS RUSIJOS 
SUTARTIS. 

i! ''ashingtonas, lapkričio 30 
d. — Sutartis padaryta tarp 
talkininkų ir Murmano pa- 
kraščio Tarybos kaslink gink- 
luotos intervencijos Archan- 
gelsko fronte, yra pamatas, 
pasiremiant kuriuomi, tolimes 
nis talkininkų įsimaišymas 
yra galimu. Nors karės de- 
partamentas aiškiai nurodė, kad svarbiausias tikslas Ame- 

j rikos, užimant Archangelsko ' frontą, buvo apsaugojimas di- I dėlių kariškų sandėlių, kad jie 
nepakliūtų į yolčiecų| ranEaSį 

GETBŪŠYNmv) 
AND CIEAN UP I 
THIS MESSYOU'VE 

i MADe.1 J< 

BUS FRICUI DAR30. 
Amerikos k a r e i v i s j Pa; irai yk tu. Frankfurteri- sutašyk dabar viską, ką .. 

^griovei. Hfef. į; 
i •* 

poet, sūlyg sutarties, ant ku- 

Į:ios Suvienytų Valstijii ir tal" 
Ikininkų atstovai ir Murmano 

| f\iryba yra pasirašę, parodo, 
|iie turėjo daug svarbesnius 
:ikslus. 

Anot tos sutarties, talkinin- 
ką* ir Murmano Taryba pasi- 
žada duoti vieni kitiems pa- 
jelba atsispyrimu' prieš vo- 

kišką koaliciją. 
Nors dabartiniame laike, 

cada centralės imperijos li- 
kosi sumuštos, tas pavojus 
/ra prašalintas, bet talkinin- 
kai ne mano atšaukti iš Mur 
nano pakraščio militarišką 
akspediciją. 

Talkininkai ir Amerika su-! 
artye pripažino, kad: 

1. Butų labai pageidauja- 
ma organizavimas atskiros 

rusų armijos, bet pakol tas' 
l)us atlikta, yra daleidžiaina 

*usų liuosnoriams įstoti talki 
įinku kariumenėn. 

^ 

2. Atstovai Suvienytų Val- 

stijų. Anglijos ir Francuzijoi 
uiteiks reikalingą pagelbą ru- 

ut valdžiai, kad ji galėtų ap- 
ginkluoti suorganizuotą kariu 
menę. * 

3. Visa forma \idurinio 
valdymo pasilieka Murmano 
Tarybos rankose. 

4. Talkininkai prižącla pri I 

statyti užtektinai maisto Mur- j 
mano Tarybai dėl visų gy- 
ventojų Murmano pakraščio. 
Porcija maisto kiekvieno gy- 
ventojo bus ligi porcijai pa- 

prasto talkininkų kareivio. 
5. Išdalinimas maisto turi 

but atliktas ištikimais rusų 
kareiviais. 

6. Talkininkai parūpins 
Murmano Tarybai reikalingą 

pinigų. 
7. Talkininkai suteiks rei- 

kalingą technišką medžiagą 
Murmano Tarybai, kad ji ga- 

lėtų išpildyti savo konstruk- 

tyvi programą. 
8. Talkininkai užtikrina, 

kad jie neturi jokio noro už- 
griebti Murmano pakraščius 

bei jo portus. 
9. Vienatinis tikslas tos su- 

tarties yra apsaugoti Mur- 
mano pakraščius dėl Suvie- 
nytos Rusijos. 

MOONEY MIRTIES BAUSMĖ 
PAKEISTA KALĖJIMU. 

Sacramcnto, Cai, lapkričio 
30 d.—Kalifornijos guberna- 
! orius susimylėjo ant Thomas 
J. Mooney, kuris, sulyg teis- 

i no nuosprendžio, turėjo buti 

, įakartas gruodžio 13 d. Mir- 
ies 'bausmė likosi pakeista 
imžinu kalėjimu. 

Mooney byla yra pagarsė- 
jusi ne tik Amerikoje, bet ir 
visame pasaulyje. Laike Pri- 

sirengimo parodos San Fran- 
:isco liepos 22 d. 1916 m. li- 
gosi mesta bomba, kuriai spro 
*us buvo užmušta 10 ypatų, 
už ka Mooney likosi apkaltin- 
as ir nuteistas pakorimui, bet 
įčiu protestams ir Prezidento 
VVilsono laiškui, kurį jis pa- 
rašė Kalifornijos gubernato- 
riui, patardamas atmainyti 
mirties bausmę, Mooney liko- 
si išgelbėtas nuo kartuvių. 

BAVARIJA NORI ATSKI- 
ROS taikos. 

Paryžius, lapkričio 30 d — 

Sulyg Paryžiaus laikraščio 
M a t i n pranešimo, Bavarija 
prašys talkininkų atskiros tai- 
kos, nes Bavarija dabar skai- 
to s;ive už neprigulmingą nuo 

j Beri i no viešpatiją. 

moteris taikos kon- 
ferencijoj? 

Washingtoiias, lapkričio 30 
d.—P-le Jane Addams, žymi 
Amerikos sufragetė, šiomis 
dienomis lankosi Washingto- 
ne su tiksluu išgauti' leidimą 
Amerikos moterim, kad jos 
galėtų dalyvauti Taikos Kon- 

ferencijoj. Pasikalbėjime su 

korespondentais ji pasakė, kad 
kol-kas viskas einasi "pusė- 
tinai gerai." Ji pridūrė, kad 
Vaistuos Departamentas at- 

sisakė persiųsti jos atsakymą 
Vokietijos moterims, kuriot 
savo telegramoj prašė jos, kai 

ji pasistengtų pavartoti save 

įtekmę j šios šalies valdžia 
kad pastaroji suminkštinti 
taikos sutarti. 

NOBELIO PRIZAS 

«WILSONUI. 
Crand Forks, N. D. Žini? 

iš Christianijos praneša, kai 
Nobelio prizas 1918 metų bu: 
suteiktas Prezidentui Wilson. 
Tam tikslui Prezidentas bu; 
užkviestas į Norvegijos sos 

tinę, kad ypatiškai .galima bu 

tų Įteikti jam prizas. 

ANGLAI PAĖMĖ 1,400 
KANUOLIŲ. 

Londonas, lapkričio 30 d. 
Anglijos pirmutinieji pUlka 
jau pasiekė Belgijos-Vokieti- 
jos rubežių. Ofieiališkas pra 
nešimas, išleistas karės depai* 
tamento, skamba sekančiai: 

"Mūsų pirmutinieji pulkai 
pasiekė Vokietijos rubežių 
irtrp Beho ir Staveloto. Skai- 
čius kanuolių, pakliuvusių j 
musų rankas nuo lapkričio 11 
perviršija 1,400." 

PAŠALPOS KOMISIJA 
VOKIETIJOJ. 

Amsterdamas, lapkričio 30 
d.—Laikraštis D u c s s e 1- 
il o r f f N a c h r i c h t e n 

praneša, kad j Trevesą atvy- 
ko Amerikos Pašelpos Komi- 
sija iš šešių ypatų (miestas 
Treves randasi Vokietijoj). 
Komisija turėjo ilgą konfe- 
renciją su Darbininkų ir Ka- 
reivių Taryjja, po kuriai ji 
išvažiavo i Coblenzą. 

SUNAIKINO 150 ORLAIVIŲ. 
Basei, Šveicarijoj, lapkričio 

30 d.—Žinios, aplaikytos iš 
Stuttgarto, praneša, kad 150; 
orlaivių, kurie buvo sudėti 
B o e b 1 i n g o stovyklose, li- 
kosi sunaikinti, sulyg revoliu- 
cioniško komiteto prisakymo. 
Visi tie orlaiviai turėjo but 

perduot talkininkams, sulyg 
padarytos sutarties. 

PIRMAS TAIKOS POSĖDIS. 
Londonas, lapkričio 30 d. 

Londono laikraštis Daily 
E x p 1* e s s praneša, kad pre- 
jliminaris posėdis prie Taikos 
į Konferencijos įvyks Londone 
ateinančia savaitę. Šiame po- 
sėdyje dalyvaus visi talkinin- 
kų lyderiai. Suvienytas Vai 
stijas atstovaus Col. House. 

VOKIETIJA PRAŽUDĖ 200 

SUBMARINŲ. 
Londonas, lapkričio 30 d. 

\Ykietija pražudė 200 sub- 
niarnių laike karės, neskaitant 
tų submarinų, kurie likosi 
perduoti į talkininkų rankas, 

''yg padarytos sutarties—to 
via žinią paduoda E x c h a n 

? e T e 1 e g r a p h Co. 

'NUBAUSTI KAZERĮ" — SA- 
KO LLOYD GEORGE. 

Neu' C asile, Anglija, lap- 
kričio 30 d.—Savo prakalboj, 
Joycl George pasakė, kati 
\nglija, pasikvietus žymiau- 
ius juristus imperijos ir pt 
•isapusiško apsvarstymo, at- 
ado kaltu kaizerį, sųĮ&užyme 
telgijos neutraliteto ir jsiver- 
:imą j jos teritoriją, už ką jis 
uri bus nubaustas. 

Premieras pasakė, kad: 
'Principas visados būdavo. 
:ad pralaimėtojas turi užmo 
;ėti. To principo męs turime 
prisilaikyti kaslink Vokietijos, 
.'okietija turi užmokėti už 
iską, kiek tik ji išgali.'' Vo- 

;ietijai, p. Lloyd George pri- 
lurė, riebus pavelyta užmo- 
ceti atlyginimą savo pigiomis 
jrrkėmis." 

AUSTRIJA TEIS KAROLĮ. 
Londonas, lapkričio 30 d. 

Vustrijos valdžia mano teisti 
:x-imperatorių Karolį ir kitus 
iugšt11s valdininkus, kaip tai 
^ount Czernin, užrubežių mi- 
įisterį, Count Berchtold, kal- 
inamus surengime visasvieti- 
u"s karės. 

REIKALAUJA PRAŠALI- 
NI MO MINISTERIŲ. 

B( rnas, lapkričio 30 d.— 
Municlio socialistų taryba pa- 
siuntė reikalavimu Berlino So 
:ialistų Pildomajam Komite- 
tui, kuriame reikalaujama 
prašalinti užrubežinį ministerj 
Dr. W. S. Solf, ministerj ko- 
lionijų P. Scheidemann ir M. 
Erzbergerį, kuris, kaip buvo 
pranešta pirmiaus, dalyvaus 
Taikos Konferencijoj. Savo 
reikalavime Municho socialis 
(ai pataria nuversti tokią val- 
dm, kuri ir ant toliaus pa 
skiria netinkamus žmones j 
taip svarbias vietas. 

TALKININKŲ LAIVYNAS 
ODESOJE. 

Kievas, lapkričio 30 d.— 
Anglijos kruizeris A g a meni 
n o n, lydimas Anglijos ir 
Prancūzijos torpediniais lai- 
vais, atplaukė į Odessą lap- 
kričio 26 dieną. 

•BAVARIJA SULAIKĖ KUR- 

JERĄ Į VIENNĄ. 

Kopcnhagcnas, lapkričio 30 
d.—Berlino laikraštis Ber- 
1 i n s k c T i d e 11 d e prane- 
'a, kad Kurt Eisner, Bavari- 
jos premjeras, išdavęs palie- 
pimą sulaikyti Vokietijos kur- 

jera pakeliui j Vienną. Visi 
dokumentai likosi konfiskuo- 
ti. 

Princas Maximilianas, ex- 

kancleris, demokratiškuose ra 

teliuose yra perstatomas, kai- 
po pirmutinis Prezidentas Vo- 
kiečių Respublikos. 

Taryba žmonių komisarų 
paskyrė komisiją, kuri turės 

nuodugniai ištyrinėti talkinin- 
kų užmetinėjimą, kad Vokie- 
tijos elgimas su belaisviais 
yra priešingas tarptautiškoms 
teisėms. 

Komisijai prisakyta imti vi- 
sus paliudijimus po prisieka 
;r atradus kaltininkus, per- 
duoti Į justicijos rankas. 

TALKININKŲ PASIUNTI- 
NIAI BERLINE. 

'Londonas, lapkričio 30 d. 
Bėdino laikraštis C o 1 o g n e 

G a z e 11 e praneša, kad at- 
stovai Anglijos, Francuzijos 
r Suvienytų Valstijų greitu 
aiku atvyks j Berliną disku- 
suoti taikos sutarti. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ — 

SIBIRO PIRKLYBA. 

IVashingtonas, lapkričio 30 
i—Pirklvba S u vieny'ų Val- 

stijų su Sibiru jau prasidėjo, 
;io vadovyste nesenai suorga- 
nizuoto biuro—United States 
Russiait Bureau. 

Primsėdis to biuro MeCor- 
.nick pranešė šiądien, kad trjs 
laivai, prikrauti reikalingiau- 
s'ais daiktais, likosi pasiųsti 
j Vladivostoką. 

TEUTONŲ NUOSTOLIAI 
10,330,000. 

Londonas, lapkričio 30 d. 
Apskaitliuojama, kad teuto- 

nai, laike šios karės, pražudė 
10,330,000 (dešimts milijonų 
iris šimtus trisdešimts tnk- 

stančių) kareivių užmuštais, 
sužeistais ir į nelaisvę paim- 
tais. 

WITHLOCK UŽĖMĖ SAVO 
VIETĄ. 

Wa Jungtoms, lapkričio 30 
d.—Brand \Vhitlock, Ameri- 
kos ministeris Belgijoj, for- 
mališkai pranešė Valstijos de- 
partamentui, kad jis jau už- 
ėmė savo vietą Brusselse, tuo- 

mi paliuosuodamas Ispanijos 
ministerį, kuris tvarkė Ame- 
rikos reikalus laike vokiečių 
okupacijos. 

AMERIKOS BELAISVIAI 
GRAŽINAMI. 

Tours, lapkričio 26 d. Ame- 
rikos laivas išplauks iŠ Pran- 
cūzijos porto į Rotterdamą, 
kur randasi 96 amerikoniški 

i aficierai ir 2,000 kareivių, bu- 
vusių karės nelaisviais Vo- 
kietijoj. 

Pirmiausiai jie bus nuvežti 
Francuzijon, o iš ten ir Ame- 
rikon. 



SAVAITINĖ KARĖS APŽVALGA 
Rašo L. Šernas. 

Karė tuom tarpu apsistojo,' 
rnsiliovė ir gal jau neatsinau- 
jįst bet ji paliks svarbias pa- 
sekmes Europoj. Blogiausiai 
ten bus valdonams, kaip vi- 
suomet, kuomet jiems karės 
nesiseka. Pusdieviu laikomas, 
protingesnis už visus dabarti- 
nius Europos valdonus, Na- 
poleonas, kuomet jam nepasi- 
sekė karė su Rusija 1812 m. 

turėjo išsižadėti sc^to ir tapo 
iškraustytas ant salos Elbos. 
Ten jam keliaujant, priešu ka 
riumenė turėjo ji lydėti ir gin- 
ii nuo pirma ji garbinusių 
Prancūzijos gyventojų. Nege- 
riau jj franeužai priėmė pra- 
lošus muš j prie \Vaterloo. Ki- 
lo Paryžiuj komunistų revo- 

liucija, kuomet Prancūzija 
pralošė karę 1871 m. Pary-' 
žių apvaldė komunistai; juos 
įveikti net vokiečiai francu- 
zams padėjo. 

Panasios pasekmės pasieke 
ir Vokietiją, kuomet ji pralo- 
šė dabartinę karę. Kaizeris 
žad<"jo vokiečiu raidžiai ir iš- 
naudojimui pavesti visą pa- 
sauli, bet pažadėjimo išpildyti j 
neįstengė. Kuomet privedė 
Vokietiją prie pasidavimo tal- 
kininkų malonei—vokiečių tau 
ta sukilo ne tik prieš kaizerį, 
bet ir prieš jo valdžią. Vietoj 
pasaulj valdyti, jam prisiėjo 
išsižadėti net Vokietijos sosto 
ir nuo jo valdomų žmonių pik 
tumo bėgti svetur, Hollandi- 
joj prieglaudas j ieškoti. 

Talkininkai rods iki šiol ne- 

pareikalavo oficiališkai nuo 

Hollandijos jo išdavimo nu- 

baudimui už karės sukėlimą, 
gal jie to nei nereikalaus, nes 

sulyg tarptautiškų teisių po- 
litiški prasižengėliai visuomet 
turi prieglaudą svetimuose 

kraštuose, o kaizerio prasi- 
žengimas ir yra politiškas. 
Bet Kollandija yra silpnas 
kraštas, tai jis negali pasek- 
mingai priešintiesi galingiems, 
todėl tokiems greitai pasiduo- 
da, nors jie ir be pamato ko 
nors reikalautų. Bet išdavi- 
mo kaizerio nori pareikalauti 
ir Vokietija, kurios gyvento- 
jų daugumas jam neprielan- 
kus. To jis labjau bijosi ne- 

gi1 talkininkų, nes tie perdaug 
jo nenuskriaustų. Ir Rusijos 
caras nebūtų nužudytas, jeigu 
butų priešams pasidavęs. Pa- 
prastai savieji keršija savo 

valdonams daug skaudžiau, 
negu priešai. 

Griuvus kaizerio valdžiai, 
iVokietijoj tapo išgriauti ir ki- 
ti sostai visų ja sudedančių 
viešpatysčių vjr pati Vokietija 
dalinasi j smulkias respubli- 
kas; kitos ją sudedančios vieš 
patystės nenori nieko bendro 
daugiau turėti su prūsais, di- 
džiausia ir galingiausia ją su- 

dedančia viešpatystė. Pietinės 
viešpatystės pasigarsino res- 

publikomis, o kurios su prū- 
sais niek(į bendro turėti ne- 

nori. Nuo ryšio su prūsais 
atsiskyrė ir šiauriniai Vokie- 
tijos krašt.ai ir pasigarino res- 

publika. Prie tos šiaurinės 
.Vokietijos respublikęs priklau 
so: fryzų kraštas, Oldenburg, 
Slezvvig-Holstein ir laisvieji 
miestai Bremen ir Hamburg, 
su sostine Hamburge didžiau- 
siu Vokietijos portu. Visa 
respublika turės apie 10 mi- 
lijonų gyventom, kuomet prieš 
karę Vokietija turėjo suvir- 
šuni 60 milijonų gyventojų. 
Net laisvieji miestai ne visi 
priguli prie tos naujosios šiau 
rinės vokietijos respublikos, 
neš prie jos nepriguli laisvas 
miestas Lubaka. 

Vckiečių kariumenę is 

Prancūzijos namon veda ga- 
biausias jos vadovas, paeinan- 
tis iš Prnsų Lietuvos, gal lie- 
tuvi.' kos kilmės generolas von 

liindenrv.Tfe, kuomet kiti žy- 
mesnieji karvedžiai su kaize- 
riu užsienn pabėgo. Vokie- 
čiu kariumenė vakaruose jau 
beveik su visu pasitraukė iš 
svetimų kraštų. Atidavė frau 
euzams svarbesnes prie jų ru- 

bežiaus tvirtoves, paveržtas 
1871 met-uos—Metz ir Strass 
burg ir visus Alzatijos svar- 

besniusu miestus Milhouse ir 
Calmarą. Talkininkų kariu- 
menė jau priėjo upe Reiną, 
per kurią perkėlę atsiras tik- 
ros Vokietijos plotuose. Tuo- 
tarpu Vokietijoj tikros tvar- 

kos nėra, todėl ji negali nei 
pamėginti pasipriešinti besi- 
veržiančiai talkininkų ka-riu- 
menei. La vokiečiai ati- 
davė anglų u. ynui. 

Negeresnis padėjimas nei 
Austrijos ciesoriaus. Pati 
Austrija suskilo: nuo jos at- 

siskyrė Vengrija, visos slavų 
apgyventos provincijos; taip- 
gi italų* apgyvenai kraštai. 
1 rie Austrijos pasiliko vien 
vokiečių apgyventos provinci- 
jos, kurios pasigarsino vokie- 
čių respublika. Ciesorius Ka- 
rolius atsisakė nuo sosto ir su 

savo šeimyna pabėgo Šveica- 
rijon. .Vengrijos sostinę Jhi- 
(apestą užėmė franeuzų ka- 
riumenė. 

Be abejonės toks jau liki- 
mas 'pasieks ir paskutinį, silp- 
niausią Europos ciesorių — 

Turkijos sultaną, kuris taipgi 
visiškai karę pralošė, susidė- 
jęs su f^>kicčiais tikėjosi daug 
pelnyti, tikėjosi net visa Kau- 
kazą nuo Rusijos atimti. Tal- 
kininkai nuo atplaukusių j 
Turkijos portus savo kariškų 
laivų išsodino savo kariume- 
nę. Prancūziški jūreiviai iš- 
lipo ir Turkijos sostinėj Kon- 
stantinopolyj, užėmė talkinin- 
kų kariški laivai ir garsią 
Dardanelių tvirtovę. 

Aziatiška Turkija jau be- 
veily visa yra talkininkų ran- 
kose: Mesopotamiją ir Pales- 
tiną tvarko anglai, o Syriją 
—franeuzai. Tuos kraštus jie 
turbut ir po karės savo glo- 
boj pasilaikys, kad jie vokie- 
čiams, arba jų remtiniems 
turkams netektų. 

Iš Balkanų pussalio vokie- 
čiai ir austrai jaif veik iš vi- 
sur išsikraustė, nuo jų talki- 
ninkai išvalė ne tik Macedo- 
niją, bet taipgi Serbiją, Mon- 
tenegro ir Albaniją, kuri veik 
visa yra italų rankose. Ten 
spėjo jau kilti vaidai su ita- 
lais, kurie nori sau gauti ne 
tik* italų apgyventą Austrijos 
Trentino apskritį, bet taipgi 
svarbiausią Austrijos portinį 
miestą Triestą, per pusę italų 
ir slavų apgyventą Dalmatiją, 
taipgi visą Albaniją. Serbija, 
Montenegro, Bosnija, Ilerco- 
govina nori- krūvon susijung- 
ti su Jugo (pietų) slavų res- 
publika. Jos reikalauja sau 
priėjimo prie jūrių, todėl tai 
smarkiai priešinasi italų no- 
rams gauti Triestą ir Dalma- 

Į tiją su portu Fiume, kurie yra 
svarbiausi portai prie Adria- 
tiko jūrių. 

Dabar svarbiausi talkinin- 
kų darbai bus—sutvarkyti Ru 
siją ir ją paliuosuoti nuo bol- 
ševikų. apie kuriuos Ameri- 
kon prieštaraujančio? ateina 
žinios. Talkininkai muša jų 
kariumenę, bet jie visgi lai-! 
kosi ir daro visokias šunybes] 
su ramiais Rusijos gyvento- 
jais. Sulyg paskutinių žinių, 

NAŠLAIČIAI. 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus seserįs aprūpina visakuo Belgijos našlaičius. 

j ii kariumenė veržiasi net Es- 
tijon ir Lietuvon, kurias buk 
nori Rusijai palaikyti ir per 
ta su žmonėmis elgiasi kųo- 
žiauriausai. Bet sulyg pasku-. 
tinti žinių, jų įtekmė ir val- 
džia visoj Rusijoj puola. Buk 
svarbiausi jų vadovai: Lenin, 
Trotz'ky ir kiti iš Rusijos pa- 
bėgo i Švediją, bet nežinia, 
<iek yra teisybės tose žiniose. 

Lenkai vis rodo savo godu- 
mą ir troškimą svetinio. Jie, 
vokiečiams nesipriešinant, pa- 
ima Lenkų apgyventą Pozna- 
niaus ir viršutinės Šlezijos 
provincijas, kur turėjo progą 
prisigrobti daug ginklų ir mai 
>to. Trokšta jie lietuvių ir 

rusinu apgyventų kraštų, ko, 
turbui, negaus. Stebėtis dar 
reikia, kad jie nuo Prancūzi- 
jos nereikalauja Lotaringijos, 
<urią savo laike, gavęs iš 

Prancūzijos malonei valde pa? 
utraukes nuo sosto Lenkijos 
'caralius Stanislovas Lesczyn- 
ski, kurio vardu ir dabar va- 

linamas yra gražiausias plia- 
jeius mieste Nancy. 

Į Prezidentas YVilson keilau- 
'ia Europon į taikos tarybas. 
1 Yra tai pirmas atsitikimas, 

•cad Amerikos Prezidentas lar 
<c savo tarnystos Apleidžia 

i kraštą. Kaip ilgai jis išbus 
Europoj, dar nežinia. Žino- 
ma,'jis tarybose nei neturės 
eitus perviršinančio balso, bet 
veiks sutartyj su kitais. Tai- 
kos tarybos prasidės gruodžio 
15 d. Paryžiuj. Kaip ilgai 
jos trauksis, sunku pasakyti, 
>ct turbut greitai nepasibaigs, 
ics darbo bus daug: įie tik 
*eiks nuspręsti ir sutarti, kaip 
•eikš nubausti už karės sukė- 
imą ir žiaurumus kariume- 
įės Vokietija; reiks sutvarky- 
i reikalus mažųjų tautų, pa- 
iuosuotų iš vergijos, reiks 
aikyti jų vaidus, kurių yra 
nemažai, o jau daugiausiai 
m lenkais, kurie, nors gautų 
/isa pasaulį, dar butų neuž- 
ganėdinti, norėtų dar ir mė- 
įulį gauti, kuris seniau nak- 
imis ir lenkams švietė, todėl 

jiems turi prigulėti. Po Na- 
poleono puolimo, nors taip, 
kaip dabar svarbių reikalų ten 
nebuvo, traukėsi net 3 metus. 
Ir dabar tarybos turbut ne 

greitai pasibaigs. 

! Geriaus miegoti, nors ir 
susilinkus, ant trumpos lovos 
ir buti sveiku, negu ant ilg os 
lovos gulėti ir sirgti. 

* » * 

Geriaus gyventi savo loe- 
noj šaleėj ir buti laisvu, negu 
buti didžioj viešpatijoj ir ver- 

gauti. 
* * 

Saugokis prietelystės blo- 
gu žmonių ir neapykantos ge- 
rų. 

* * 

Sveikatos Patarimai1 
Sveikatos Departamentas 

paduoda keletą naudingų pa- 
tarimų vaikų ir mergaičių 
sveikatos užlaikymui. Štai jie: 

% 

Oras.—Viduje oras nėra 
taip geras, kaip lauke, už tai 
stengkitės jo gauti kuodau- 
giausiai. Nuolat laikyk daug 
oro savo miego kambariuose. 

Saulės šviesa užmuša 
visokias bakterijas ir ligas. 
Įleiskite saulės šviesos j savo 

namus, žaiskite ir dirbkite ant 
saulės kiek tik galite. 

M i c g a s.—'Mergaites ir 
vaikai reikalauja 10 vai. mie- 
gojimo ir visada turi miegoti 
prie pradarytų langų. 
M a u d y m a s i s.—Maudykis 
11 irs.du kartu j savaitę. Vie- 
na karta kas diena butu dar o C w o 

geriau. 
Žaidimas. Smagus iš- 

si maiiks tymas turėtų b"t prak 
likuojamas kas diena, o dar 
geriau, jeigu tas butų daroma 
ar. t tyro oro. 

V a n d u o.—Apie aštuo- 
nios-dešimtos dalis žmogaus 
-.lino susideda iš vandeninių 
laedžiagu. Labai yra naudin- O c. 

ga, kuomet kiekvienas dėlei 
savo sveikatos geria šio gyvy- 
bės skystimo po 3 ar 4 stiklus 
kas dieną. 

M a i s t a's.—Valgyk pa- 
prastą ir maitinanti maistą. 
Pienas, yra geriausias mais- 
tas; nuo jo vaikai laba auga. 
Beje, neužmirškite nusiplauti 
savo rankas prieš kiekvieną 
/algio valgymą, arba čiupinė- 
! ima. 

B u r n a, D antis, N o- 
s i s.—Laikyk šitas kuno dalis 

| visados g r y n a i, nes čia ran 
dasi daugiausia bakterijų. 
Niekados ncčiaudėk ir neko- 
sėk oran, arba draugystėje 
kitų. Kuomet čiaudi, reikia 
užsiimti burną, arba nosį su j skepetaite. Geras dantų šepe- 
tukas vartojimui rytą ir va- 

karą yra naudingas sveikatos 
draugas. 

S k a u d a n li gerki ė.— 
Skaudanti gerklė yra pavojin- 
gas dalykas, ypač jeigu ji ap- 
leista. Suskaudėjus gerklei, 
tuoj aus reikia pasisakyti tė- 
vams ir šauktis pagelbas gy- 
dytojo. 

* * 

Įeiepytas vaikas niekad ne- 

sirgs rauplėmis. Ar jūsų vai- 
kai yar apscrgėti čiepais nuo 
taip pavojingos ligos? 

I )augiausiai nekrečiamosios 
ligos platinasi per nosį ir bur- 
na. Svarbiausios iš jų yra 
sekančios: influenza, difteri- 
ja, skarlatina, (scarlet fever), 
tymai (measles), kokliušas |' 
(whooping cottgh), pneumo- į nia, džiova ir peršalimai. 

Saulės šviesa užmuša ligų 
bakterijas. Todėl nesigailėki- 
te sau jos. 

PRIGELBĖS KAREIVIAMS 
RASTI DARBĄ. 

Kanados valdžia stengsis su- 

teikti paliegusiems kareiviams 
tuos pačius darbus, kuriuos jie 
turėjo pirm karės. Jeigu jų svei- 
katos stovis neleistų jiems tuos 

darbus užimti, tai bus suteikiama 
darbai panašioje šakoje, bet at- 
sakantis jų sveikatai. Kadangi 
tuose projektuose randasi pamo- 
kinančių žinių, tad paduodame 
jas skaitytojų žiniai. 

* fc 

Vienas pamatinių apsireiškimų 
Kanados sistemoje yra tai, kad 
grįžtantis poliegelis, kur tik ga- 
lina, užmtų savo senąją vietą, 
anba, jei jis taip sune^alintas, 
jog užimti jos negalėtų, tai iš- 
mokintų ji tokio darbo, kuriame 
ju pirmesnieji prityrimai butu 

jam naudingi. Pav. fiziškos kva- 
lifikacijos mainierio yra pama- 
tiniai tos pačios, kaip ir karevic 
i/, jei vyras negali dirbti apka- 
suose, tai gali būti, jog jis ne- 

galės imties mainierio darbo 
liet angilų kasykla turi dauge 
darbininkų ofisuose, tagi amati, 
viršininkai prigelbės paliegusian 
mainieriui prisirengi, kad jis ga 
lėtų užimti kitokią vietą. Jo pri 
tyrimas mainose jam daug gal 
padėti prie užėmimo kaipo kurė 
jo, tpečkurių lx>so> požeminio pri 
'.iurėtojaus, arb'a anglių pardavi 
no užžiurėtojaus vietą, prie ku 
'ios j« asmenis pobūdis traukia 

Jei jis negalėtų užimti nei vie 
įos viršui minėtųjų vietų, tai ji: 
;ali prisirengti prie kokio nor: 

naujo, bet panašaus užsiėmimo 
Jei vietą užimant reikia valdžios 
certifikato, taigi instruktoria: 
stengsis ji prirengti prie išgavi- 
mo tokio certifikato. Labai pa- 
iiegusieji gali veikti kaipo vartų 
sargai, paprastieji sargai ir švie- 
tėjai. Keliems yra svėrėjų vietos, 
kurios suteikia gerą. mokestį. Ki- 
ti buvusieji mainieriai galės mo- 

kintis technikos mokyklose, ku- 
rias užlaiko kareivių civilio at- 

statymo komisija. Galės palikti 
mašinistais, pavyzdižų dirbėjais, 
pneumatišųjų įrankių arba ir 
elektriškųjų mašinų taisytojais, 
Dar kiti mokinami taisyti pakin- 
kuls, batus ir tt. 

Jei vyras buvo dirbęs prie plie- 
no dirbimo, tokiems yra keletas 
ypatingų užsiėmimų, į kuriuos 
jis gali būti atgal priimtas prie 
savo sennųjų draugų. Jie galės 
but pristatomi ten> kur jo, pir- 
miau įgautasis prityrimas, turė- 
tų svarbos. Tokie galės buti pri- 
imti ar tai Į elektrikos taisymo 
skyrius, ar tai j mašinšapes, arba 
ęalės 'buti išmokinomi suvirin- 
tojais (\veklers), armatų vynio- 
tojais, taisytojais arba ir garažių 
iarbininkais. Kiti bus mokinami 
nešti, ar prie ofisų darbų, o kiti 
jc jokio mokinimo paskiriami 
Japrastaisiai vartų sargais. 

Panašus dalykai vedami viso- 
se industrijose, Į kurias grįžtan- 

lieji vyrai yra siunčiami. Siste- 
mos pasisekimas pasirodo oiš to. 
jog beveik visi vyrai išsimokinę 
užsičmimo-atnato gali uždirbti 
tiek, kiek prieš stojimą j karei- 
vius, ir užma vietas, kurias jie 
butų užtikro neužėmė, jei butų 

DARBO SEKRETORIAUS 
LAIŠKAS PADĖKAVONĖS 

DIENOJE. 
Amerika ir Amerikos darbinin- 

kas tnri už ką dėkoti daugiau 
šiais metais, negu kuomet nors 

pirmiaus, šios šalies .praeityje! 
Tauta laimėjo karę. Pasisekimas 
buvo atsiektas tik per nuoširdi] 
parėmimą' kuri susivienijus tauta 
suteike. Amerikos darbininkas 

idau-g prisidėjo pagelbon svietui 
ir sau. 

Reikįas dirbti karės reikmenis 
dar tebėra, ir pasistengimai vi- 
sos Amerikos žmonių dar turi, 
tebeeiti. Dar nėra pr6gos sugrįž-l 
ti prie ramiųjų laikų industrijom] 
organizacijos. Bet paskutiniųjų1 
kelių sąvaičių nuotikiai mus ra- 

gina prie naujų darbų. Musų ka- 
reiviai užrubežyje parodė, jog 
jie turi teisę gauti iš musų pil- 
ną paramą, o męs turime žiūrė- 
ti, kad jiems nieko netruktų. 

Dar ir dabar reikės dangei ar- 
mijos dalykų, pav. drabužių če- 
verykų ir tt. Dabar labiau už ką 
kitą męs turime stengtis išdirbti 
ir priregti maisto dalykų, nes 
svietas, kuriam gresia badas, lau- 
kia pašeipos iš Amerikos. 

Ilgoji naktis jau beveik užsi- 
baigė, taciaus aušros dar nėra, ir 
męs negalime atsitraukti nuo sar- 

gybos. Šiądien yra diena, kurio- 

je Amerikos darbininkas gali iš- 
tikrųju džiaugtis savo atliktais 
darbais, tačiaus reikia atsiminti, 
jog darbas dar nėra užbaigtai 

W. B. Wilson, 
Darbo Sekretorius. 

Privalote 

ką Amerikonu Spauda 
sako apie Lietuvius. 

Žurnalas "Sea Pover" yra 
puikus straipsnis apie Lie- 
tuvius ir Lietuvą. Šį 
straipsni turėtų perskaity- 
ti kiekvienas lietuvis, ar- 

ba turėtų įteikti egzamp- 
liorių savo mieste ko- 
kiam Įtekmingam ameri- 
konui, kad jis perskaity- 
tų ir turėtų geresnį supra- 
timą apie Lietuvą ir jos 
žmones. 

Kaina 30c. Su .prisianti- 
mu 35c. 

Męs turime dar keletą 
egzempliorių. 

Siuskite money orderi 
arba štampų. 

"Lietuva" 
3253 S. Morgan St. 
C H 1 C A G O, I L L ! N O t S 

Gramafonas pa d ar ydas sulyg naujauscs metodos, išduoda aiškų 
balsą, graina garsiai visokius rekordus. Išgraina 2 rekordus vienu 
užsukimu, padarytas kibai drūtai. Specialiai nužeminta kaina su 
4 dubeltavais rekordais ir 300 adatų, $18.50 su pr'siuntimu. Prie 
gramafonoprisidėda sekantieji rekordai: E2356 '-Lietuva Tėvynė Musų" ir "Tiktai Nemunėlis Teka, E3840 "Aat Kalno Karklai Siūba- 
vo" ir "šią Naktelę, per Naktelę. E3091 Ant Mariu Krantelio" ir 
"Saulutė Tekėjo," E2360 "Varpelis Yalcas ir ''Mano Miela-polka Lietuviu orkestrą, šitie rekordai yra "gražiausi ir kiekvienam patiks. Tikrai manysite, kad jusų namuose dainuoja p. M. Ptrauskas, p. šižauskas ir garsų mūsų kompozitorių Dr. V. Kudirką.. Suteiks jums daug smagumo ir sveikatos, smagiai laiką praleisite ir išgirsite savo 
prigimto krašto daineles ir muziką. 

Pinigus galeite prisiųsti iš kalno, arba atsiųskite $2.00 doliarių rankpinigių, o'męs tuojaus prisiusime gramofoną. Didžiause rekordų ir gramafonų krautuvė Chicagoje. 

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

Žingeidus Laikrodėlis 
tiktai nž $9.75 

Niekados <u neturėjai tokios 
progos kokią iuę3 pasiūlomo šią- dien. T g. braugą ir naudingą laik- 
rodėlį pa Įima gauti nuo mušu už 
dyką. Tiktai pažiūrėk ant šio dai- lius naujo stiliaus Laikrodėlio. 
Męs žinome, kad tu bust geriau 
su juom užganėdintas negu su ko- kiu kitu ?o0.U0. Jis turi 21 akmenį r.i orą niokauizmą; kuris yra 
padarytas iš geriausio plieno ir 
rodo teising.-j, laiką, ir todėl, jis naudojamas per lavintus mekani- 
kua ir darbininkus. Jo viršus yra drūti ir labai dailus, paauksuoti, "gold filW", ant kurių yra išrė- 
žyta Amerikos Erelys. Tuos vir- 
šus ir mekonizmą. męs gvarantuo- jame ant 20 metų. Laikrodėlis yra 
vertas mažiausiai $25.00, bot idant 
su juom supažindinti publiką, mes 
.į tau parduosime už $0.75, tiktai 
per trumpu laiką. Nežiūrint kin- 
iu plrktuui laikrodėlį, męs žinome 
k;\d tu negali gauti geresnį už tt)- kią kainą. Jis yra visiškai tok 
kaip męs čia aprašome, ir j<j; 
b: utim su juom neužganėdintas 
kaip nors. tu gali ji mums sugrą- 
žinti-laike 30 dieną ir mes suera-. 

muoiiuu uiu imu pinigus. Męs tave nepadedamo noi po jokia obli- gacija ir tu nepatrotysl nei vieną centą, bot jau- kad kartį, tu tą laikrodėlį turėsi, tai jau niekad nenorėsi su juom atsiskirti. Atmink: jis tesis tau visam gyvenimui. Prlsiųsk mums tavo užsakymą, šią- dien, no^ kaina to laikrodėlio pakils j trumpa laiko. DYKAI. Kiek- vienas kuris lškirps šj apgarsinimą ir prisius ji mums kartu -su savo užsakymu, gaus VISAI DOVANAI puikų paauksuotą lenciūgėlį '•"scurr" špilką ir "clasp". Nesiųsk savo pinigu iškalno; tik prisiųsk $1.00 ir savo užsakymą kaipo mokesti, o likusius tu gali užmokėti kuomet lenciūgėlis ir špilka, ateis į tavo namus. Kas orderiuoja du (2) laikrodėlius, gaus visai dykai dailius paauksuotu* "Cur'f But- tona" špiukas } mankietus. Rašyk tuojaus po šiuom adresu: 
I 

EURŪPEAN WiTCH 00., JT"»į,Sm 



IŠ A. L. T. SANDAROS 
SEIMO. 

Amerikos Lietuvių Tautine 
Sandara — tautininkų sriovės 
organizacija, — laikė savo metinį 
Seimą So. Bostone Mass., Lie- 
tuvių svetainėje. 14, 15 ir 16 dd. 

Vakar tilpo šio seimo protoko- 
lo pradžia. Šiądien seka jo pa- 
baiga. 

PROTO KOLAS 
(Pabaiga) 

b) 15 kuopos jnešimas, kad 
kad ALTS. narys nori, tat gal 
mokėti tik 10c. į mėnesį plačiai 1 
apkalbėtas ir atmestas po seno- 

vei. t. y., kad visi ALTS. nariai 
mokėtų po 25c. j h.ėnesf. 

Redaktorių rinks Seimuoše. 
c) Nutarta, kad redaktorius 

butų renkamas seime iš 3 kandi- 
datų, Apsvetos Komisijos reko- 
menduotų. Šis paragrafas turi 
but jtaruktas j konstituciją. 

d' Svarstant 28-tos kp. įne- 
šimą del sugrąžinimo p. J. ČSt;ri- 
mačio prie "Sandaros" redakci- 
jos, perskaityta p. J. Strimaičio 
rezignacija, — po to klausimas 
atmestas. 

t( Centro valdybos nutari- 
mas kas-link ėmimo organo šei- 
mynose priimtas taip: jeigu šei- 
mynoje keli nariai priklauso prie 
ALTS., tai jie, .užsimokėję j 
JAiLTS., gauna ir kitus tautininkų 
laikraščius, pagal nariu pasirin- 
kimą. 

£) "Sandaros" antgalvj per- 
taisyti pavest* administracijai. 

g) Nutarta, kad Sandaros sek- 
retorius butų drauge ir organo 

«administratorium ir kad jis ap- 
sigyventų prie "Sandaros/' "San- 
daros" finansų ir susinešimų sek- 
retoriatą turi vesj tas pats žmo- 

gus. 
h) Apkalbama kuopų įneši- 

mai kas-link sujungimo LNF. 
turto su AI/TS. turtu. Kilo dide- 
lės diskusijos, kurios tapo per- 
trauktos to klausimo neišrišus. 
8; Perskaitytas pasveikinimo 
laiškas nuo Dr. A. M. Bacevi- 
čiaus iš Elizabeth, N. J. su auka 
$25.00 

III Sesija. 
1) Tračią sesiją atidarė Sei- 

mo pirmininkas J. Ambraziejus 
2:20 popiet, lapkr. 15, 1918 m. 

2) Vėl paimaT. svarstymui 
sujungimas LNF. su vyriausia 
politineAmerikos Lietuvių orga- 
nizacija, 'Am. Liet. Ttaut. Sanda- 
ra." Devyniais prieš 8 balsus nu«- 

tarta šių dviejų įstaigų turto ne- 

jjngti. 
3) Nutarta, kad visi LNF. 

.va»/iybo9 nariai turi prigulėti 
pp'e ALTS. 

4) LN. Fondo valdybos kon- 
trolės laušime 'Šnesta sekanti 
rezoliucija: 

"ALTS. Seimai arba ALTS. 
Centro valdyba* matant reikalą, 
pasitarus su LNF. centro valdy- 
ba, turi teisę pakeisti LNF. cen- 

tro valdybos narį ar narius." 
5) Nutarta išrinkti iš 3 žmo- 

nių komisija finansinei kontrolei 

prie Lietuvos Nepr. Fondo. 

6) Nutarta, kad visos ALTS. 

kuopos turi turėti komitetus rin- 
kimui aukų iLietuvos Neprigul- 
mybės Fondui. 

7) Centralinio Komiteto val- 
dymo klausime išnešta sekanti 
rezoliucija: 

"Kadangi dabartinis C. Ko- 
mitetas yra vidurinės sriovės or- 

ganizacija, todėl C. K. nariais 

tegali būti renkami tiktai ALTS. 
nariai." 

8) Perskaičius 7-tos ir u-tosj 
kuopų. įnešimus kas-link ALTS. 
atsinešimo linkui parapijų — 

užreikšta, jog'M ALTS. toleruo- 

ja visas religijas, bet prie jų 
auginimo neprisideda. Tas yra 
pažymėta ALTS. konstucijoje. 

9) Sirteikta patariamasai bal- 
sas A. L'. C. K-to nariui p. Pau- 
žai. 

10) Pribuvo Dr. J. Šliupas iš 
\Va9hiflgt0n, D. C. 

n) Padaryta pertrauka 10- 

čįai minučių. 

12) Po pertraukai pirmiausia 
paprašama, kad ką-nors pratar- 
tu gerb'. L)r. J. Šliupas, kuris, 
pakalbėjęs apie tragingą Lietu- 
vos padėjimą, patarė, kad šis 
seimas apsvarstytu reikalą siun- 
timo Lietuvon rimtų ietuyiu iš 
Amerikos. 

13) Suteikiama sprendžiama- 
sai balsas gerb. Dr. J. Šliupui. 

14) Apkalbama ALT. Tary- 
bos klausimas ir išnešama se- 

kanti rezaliucija: 
"Tautinė Taryba, kuri dirba 

išlaukinį Lietuvos Nepriklauso- 
mybės darbą, privalo susidėti 
iš 6 narių nuo A'LTS., 6 iš LXF. 
ir po tris nuo tautiniu centraliu 
nepolitiškų organizacijų. Koop- 
tavimas ir perleidimas vieno de- 
legato teisės kitam nėra leisti- 
na." 

15) Seimas uždaryta 6:45 va- 
kare. 

16) Antroje Seimo dienoje ap- 
silankė šie "večiai: K. Singaila, 
ponai RauliMičiai. J. Jasauskas- 
A. J. Kupstis, A. Sabutis, K. 
Kalvelis, A. Jokūbaitis,«ip-lė M. 
Kinluriutė J. Pėža, J. Bantru- 
lis, M. Mockapetri?, V, J. Rat 
kauskas, Jūreivis Gabrėnas, l*. 
Simanavičius, K. Sidabras, Arma- 
navicius. 

IV. Sesija. 
1) 'Ketvirtą sesiją atidarė sei- 

mo pirm. J. Ambraziejus, 9:45 
ryto- lapkr. 16 d. 1918 m. 

2) Peršaukus delegatus, pa- 
sirodė, kad pasivėlino Kindera- 
vičius ir Blažaits. 

3) Perskaityta antros ir tre- 
čios sesijų protokolas ir priim- 
tas su mažu pataisymu. 

4) Suteikia sprendžiamasai 
balsas p. Romanui Karužai iš 
Nevv Yorko, kaipo apšvietos ko- 
misijos nariui. 

5) Peržiūrėjimo knygų komi- 
sijos raportą išdavė St. Mockus. 
Raportas sutiko su administra- 
toriaus raportu, ir tapo priimtas. 

6) Balsų skaitymo komisijom 
ra.portą išdavė St. Mockus. Ra- 
portas primtas. 

[Centro Valdybos rinkimo pa- 
sekmės yra pažymėtos tolimesnėj 
protokolo dalyj. "L"l 

7) Perskaitoma pasveikinimai 
[Tarp jų yra ir pasveikinimas 
p. J. Kavaliausko iš Bostono, su 

$100.00 auka.] 
8) Romanas Karuža, išduoda- 

mas Apšvietos korrfisijos rapor- 
tą, pritarė ankščiaus išduotam 
kito Apš. Kom. nario, J. Sckevi- 
čiaus, raportui. 

9) Svarstant klaus'mą sanda- 
riečių priklausymą kitoms politi- 
škoms •partijoms, vadovaujan- 
ties A.LTS. programa, nutarta, 
kad Amerikos Lietuvių Taut. 
Sandaros nariai neprivalo prik- 
lausyti .prie kitų politiškų orga- 
nizacijų. 

10) Nutarta padinti centro 

valdybos sąstatą, darenkrnt du. 
iždo globėjus. 

11) ALTiS. "kalendorius iclJ:- 
mo klausimas palikta Sandaros 
administracijai. 

V. pie ApŠvjetos Komisiją 
12) Apšvietos kor*hijos vei- 

kim,^ apkalbant, nut?rta sekami 
dalykai, kurie turi l-ut įtraukti 
ALTS. konstitucijom 

a) Jos srityje yra visas pa- 
tiekimas ir išleidimas Sandaros 
politiškai-kulturiškų raštu. Ten 
įeina ir šie (' lykai: sutasymas 
referatų, paskaitų etc. 

ib) Ji apsprendžia tinkamumą 
leidžiamų Sandaros faštų. 

c) Jos nuožiuroje ir pilnoje 
>ntrolėje yra Sandaros organo 

redakcija. 
d) Ji turi teisę, pritariant G 

Valdybai, prašalinti redaktorių, 
jeigu tas nesilaikytų ALTS. prin- 
cipų ir taisyklių. 

e) Ji rekomenduoja Sandaros 
seimui 3 kandidatus j "Sandaros" 
redaktorius, jeigu pasirodytu rei- 
kalas esantį redaktorių pakeisti. 

13) Sandaros organizatoriais 
palikta pasirūpinti ALTS. sek- 
retoriui. » 

14) Nutarta, kad visi ALTS. 
reikalams pinigai butų siunčia- 

mi ALTS. administracijai, 366 
\V. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

15) ALTiS. administratorius 

pas save neprivalo daugiau pini- 
gų laikyti, kaip $500.00. Sis pa- 

ragrafas turi buti įtrauktas 
ALTS. konstitucijon. 

16) Nutarta, kad ALTS. kuo- 

pų nariai iki naujų metų sumo- 

kėtų nors po $1.00 ALTS. reika- 
lams. Budas sumokėjimo palie- 
kama kuopų "autonomijai." (r) 

17) Nutarta gaut paskolą įtp- 
mokėjimui ALTS. mortgičių. 

18) Perskaitoma pasveikinimo 
laiškai, [tarp kurių yra ir sekan- 
ti laiškai — uuo p. Ant. Ivaške- 
vičiaus iš So. Bostono ir nuo p. 
V. Alksninio iš Xew Haven. 

Conn.]: 
Ivaškevičius rašo: 

"Gerbiamieji:— 
.Priduodu mano šekį už $100.- 

oo del (pagelbėjimo kovoti už 

Lietuvos N'eprigulmybę, t. y. 
del Lietuvos Neprigulmybč^ 
Korulo. Ir kitas šimtas doliarių 
yra pažadėtas clel supirkimo 
maisto ir drabužiu ir pasiųsti 
iš Bostono čielą laivą su val- 
gomais daiktais ir drapanomis 
del Lietuviu nuo kar's nuken- *■ P 

tėjusiu. Ir kaip tam tikslui 
susitvers komitetas, tai aš pri- 

duosiu mano kitą čekį už kitą 
$100.00, idant mano auka nors 

kelis Lietuvos alkiu mirštan- 
čius kudikius išpirktu iš bado. 

"Bioliai lietuviai, aukaukim 

dešimtą nuošimtj mušu meti-* 
nės algos iškovojimui Lietuvai 
Neprigulmybės! 

Valio, valio Lietuvos Res- 
publikai ! 

Su gilia pagrrba, 
Antanas Ivaškeričius, 

So. Boston, Mass." 

II 
"Gerbiamieji Delegatai:— 

'Linkime jums geriausių pa- 
sekmių svarstyme reikalų mū- 

sų srioVės, kaip ir musų nu- 

mylėtos tėvynės Lietuvos, ku- 
riai /męs tiek daug esame kalti. 
Siunčiame čion ir mažą dova- 
nėlę $190.00, kurią prašom pri- 
imti ir perduoti ''Kalėdiniu 
Fondąn," t. y. L. Nepr. Fon- 
dan. Tikimės, kad čion tik pra- 
ūžia ir kad į trumpą laiką auką 
padvigubinsime iš musų kolio- 
nijos. 

Už 10-tą ALTS. kp. 
Rašt. Vincas Alksninis. 

Nevv IIaven> Conn. 
P. S. Čion .priduodamo ir au- 

kautojų surašą: 
Am. Liet. T. Sandaros Conn. 
Valst. IV Apskrytis 40.00 
Tėv. Mylėtojų 14 kp. 10.00 

Kaz. Makarevičius 25.00 
pr. Cibulskas 25.00 
Juoz. Butkus 25.00 
Klemensas saikus, Simonas 

Cvirkas, Jonas Maseliunas, J 
Noburaitis po t 0.00 

• Mot. Vokietaitis, Simonas 
Livinskas, Petras Miliušiunas, 
Juozas Kazokas po 5.03 

:Vinca.s lAlksninis 2.00 

•Antanas Simanauskas 1.00 

Jurgis Taparauskas 1.00 

Kazimieras Šoliunas 1.00 

Visi lafjo $193.00 
Vincas Alksninis, 

[l.uvo skaitoma dar laiškai-pa- 
sveikinimai: nuo J. M. Danie- 
liaus iš Brooklyn, N. v, nuo fc. 
A. Makarevičia'us iš Ne\v Haven, 
Conn. ($5.00 aukų Sandarai); 
nuo kuopos iš Racine, Wis.. su 

$20.00 atikų Lietuvos Nepri-gul- 
mybės Fondui. 

"Sventakuprių Partija" prisiun- 
čia laišką ir $6.17 aukų; Ant. 
Naujokas iš So. Bostono $5.00 
L. X. Fondui. 

Dr. Šliupas paaukauja San- 
darai $100.00. Tą patį padaro ir 
p-nia Ramanauskienė ir Law- 
rence, Mass.]. 

Komisijų Rinkimas. 
1) Penktą sesiją apdarė pirm. 

J. Ambraziejus 1:30 p. p. lap- 
kričio 16, 1918 m. 

2) Išrenkama šios kor.isijos: 
a) Komisija finsinės kontro- 

lės prie LN. Fondo. Jon išrink- 
ta: A. B. Strimaitis- A. M. Au- 
gimas, M. L. Vasiliauskas. 

b) Į Am. Liet. Taut. Tarybą 
išrinkta šie atstovai nuo ALTS. 
Julius Baniulis, J. Ambroziejus 
A. B. Strimaitis, A. M. Augunas, 

M. J. Yinikaitis, V. Daukšys. 
c) Nuo L. N. Fondo ALT. 

Tarybon darinkta šie atstovai: 
D r. Valiukas, p-lė P. Jurgeliutė, 
A. Ramanauskas iš Xew Yorko. 

d) Apšvietos komisijon išrink- 
ta : Romanas Karuža, J. Seke- 
vičius, V. S. Jokubyna?. 

c) Kontroles komisijt.r. išrin- 
kta: St. Mockus, P. Bartkevi- 
čius* F. Kazlauskas. 

f) Įstatu komisijon išrinkta: 
Dr. A. L. Graičiunas, adv. F. 

Bradcluilis, adv. I!. K'. Balutis. 
g") Teismo komisijon išrinkto: 

Zigmas Jankauskas, ponia Ona 
Ramanauskienė' J. Balionis. 

3) Porskatyta ir priimta San- 
daros administratoraus K. Jur- 
geluno rezignacija ir išreikšta 
padėka už darbavimasi. 

4) Sandaros administratorium 
išrinktas S. E. Vitaitis, kuriam 
turi Imt apmokėta persikraus- 
tymo lėšos iš Nc\v Yorko Bos- 
tonan ir bus mokama po $30.00 
savaitei. Administratorius dirbs 
ir Sandaros sekretoriaus darbą. 
Seimas administratoriui užtikri- 
na darbą nemažiau s kaip dviems 
metams. 

5) Seimas nutarė, kad admi- 
nistratorius referendumu nebū- 
tų renkamas, o turi būti rinki- 
mas A LTS. seimuose. Šis patai- 
symas tur buti jtrauktas A LTS. 
konstitucijom 

6) "Sandaros" redaktorium 

aklamacijos budu išrinktas Kon- 
stantas Norkus. 

7) Užtvirtinama ALTS. Cen- 
tro Valdyba sekantiems metams: 

a) pirm. — V. K. Račkauskas, 
b) vice-pirm. — A. M. Martus, 
c) sekr. ir adm.—S. E. Vitaitis. 
<l)kasierius — K. Jurgeliunas, 
c) kasos glob. — J. Sekevičius. 

ir K. Makarevičius. 

Apie siuntimą delegatu. 
8) A LTS. penktasai Seimas 

nutarė Taikos konferecijon siųsti 
Dr. J. Šliupą. Taipgi išreiškė 
pageidavimą, kad taikos konfe- 
rencijon važiuotų adv. Lapatto, 
adv. Ii. K. lialutis, p. Keistutis 
Šliupas, inžn. T. Naruševičius. 
Galutiną susitarimą pavesta at- 

likti Am. L. Tautiniai Tarybai. 
9) Seimas išreiškė pageidavi- 

mą. kart žmonės, galintieji at- 
nešti naudą Lietuvos gyventojų 
susitvarkyme, kuogreičiausiai va- 

žiuotų Lietuvon. Ir kad prieš 
išvažiuosiant susineštų su ALT. 
(Sandara, Am. Liet. Tautinė Ta- 
ryba. arba tomis už Lietuvos 
laisvu kovojančiomis įstaigomis, 
su kuriomis išvažuosantiems 
bus patogiau. 

10) Skaitoma priduotas ALT. 
S. Seimui bi'las ir nutariama: 

a) Buvusiam finansų sekr. p. 
J. Segevičiui apmokėti padary- 
tas organizacijos reikalais išlai- 
das $2.79 ir algos $25.00. Iškaš- 
čius apmokėti tuoj-pat, o al- 
gą. kuomet sustiprės Sandaros 
iždas. 

b) Buvusis susinėsimų sekr. 
p. R. Adžgauskas priklausančią 
jam algą $15.00 pavldė ALTS. 

c) Už redagavimą ALTS. or- 

ganų nuo pereito Seimo iki nu- 

pirkimui "Sandaros" ponui Nor- 
kui pripuolė $20.00, kuriuos jis 
paaukavo ALTS. Sandarai. 

d) ALTS. pirm. S. E. Vitaitis 
pridavė tokią sąskaitą: krasos ir 
kitokios išlaidos organizacijos 
reikalais — $8.54, pereito Seimo 
nuskirtoji alga — $25.00, kelio- 
nė ir sugaištis dienos j 5-tą AL. 
TS. Seimą, sulyg Centro Vald. 
nutarimo — $25.00, taigi viso 
$58.54. Iš tos sumos p. S. E. Vi- 
taitis paaukavo ALIS. $25.00, o 

$33-54 nutarta apmokėti. 
n) Pridavė raportą ALTS. 

vice-tpirm. p. Aftfbrazevičius, ku- 
riame sako: 
"Gerbiami pasiuntiniai:— 

Valdybos susivažiavimų turė- 

jome vienuoliką. Visuose lan 
kiausi. 

"Vienas pas mus iš svarbiųjų 
atsitikimų ibuvo,.. tai pirkimas 
spaustuvės nuo 'Ateities" Ben- 

drovės, kurioj dabar spausdinasi 
"Sandara." Nupirkome kelių 
tūkstančių doliarių įtaigą be pi- 
nigų. Tame rekale aš balsavau 

prieš pirkimą- bijodamas ri. ikuoti 

visos organizacijos likimu. Už ve- 

dus sava prgm, ""eikejo uždėti 

ir didesni nariams mokesčiai. 
Kas vėl sustabdė nariu prisira- 
šymą. Vienas iš kebliausių atsiti- 

kimų buvb musų perijode šis: 
užėmus redaktoriaus vietą po- 
nui Jonui Strimaičiui, įvyko di- 
delis suirimas Sandaroje.- 

''Musų sriovės veikėjai ir laik- 
raščiai veik nieko del ALT. San- 
daros nepasidarbavo. Pereito ko- 

vo mėnesyj Xew Yorko suva- 

žiavime musų Sandarintai ir vei- 

kėjai, apart šaunaus pasibarimo, 
nei vieną agitatyvišką žodelį del 
Sandaros labo neištarė. 

"(ierbiami delegatai ir San- 
daros nariai! Kviečiui Jus prie 
rtbelno didelio organizativio, na- 

riu kuopinio. Iškaščių paneštu 
Valdyboj jokių neskaitau. Lin- 
kiu geresnčr- pasekmės ateit:an- 
čiai Sandaros valdybai ir pačiai 
Sandarai. 

Su didžia pagarba, 
Vincas Ambrazevičius, 

Xe\vark, N. J. 
12) Sekančiam A LTS. Seimui 

laikyti nominuota tris vietos: 
Ncvvark, N. J., \Yaterbyry, Conn. 
ir Cleveland Ohio. U*. Nevvarką 
balsavo 1, už Clevelandą — 4 
už \Yaterbury — 14. Tokiu bu- 
tlu sekantys visuotinas A LTS. 
Seimas bus Waterbury, Conn. 

13) Atsistojimu pagerbta uuo 

influenzos mirusis veiklus A LTS. 

narys, Konstantinas Lašas. 

14) Kadangi šioje karėje žu- 
vo daug ALTS. nariu, tat 5-tojo 
A. L. T. S. Seimo delegatai ir 

delegatės atsistojimu atidavė 
jiems paskutinę pagarbą. 

15) Pasiųsta ALTS. pasvei- 
kinimas prezidentui \Yilsonui. 

16) Nutarta visų išrinktų ko- 

misijų nariams pasiųsti laiškus- 
pranešimus. 

17) Perskaityta 4-tos ir 5-tos 
sesijų (protokolas ir priimtas su 

tūlais Papildymais. 
18). Baigiant Seimą pirm. J. 

Ambraziejui paprašius- gerb. 
Dr. J. Šliupas pasakė trumpą, 

bet labai įspūdingą prakalbą iš 
tautinio lietuviu atbudimo, kaip 
Europoje, taip Amerikoje, ir 
pranašavo šviesią ateiti lietuviu 
tautai. 

i<;) ALTS. pirm. S. V. Vitai- 
tis Seimo užbaigimo prakalboje 
nurodė, kad lietuvių tautininkų- 
demoktarų darbas da nesibaigia 
su išgavimu Lietuvai laisvės. 

20) K. Norkus paaukavo $5. 
00 ALTS. reikalams. 

21) J. Ambraziejus, ALTS. 
vice-pirm. kalbėjo apie tautui 
lietuvių veikimą Aitierikoje ke- 
liolika metu tam atga*l. 

22) Paskutinėje Sei.rno dieno- 
je Seime apsilankė šie svečiai: 
M. Dulkė, V. Visminas, M. Moc- 

kapetrip, K. Pratapas, S. Jokti- 
bynas, S. Morkūnas, K. Sirbi- 
kas, stud. A. Dembinas. K. Sin- 

gaila, G. Dragašius, S. Kontau- 
tas, B. Juodris, Pakarklis, K. 
Vinis, ,ponia M. Pnndienė, M. 
Zaratiskas. 

23) Seimas užbaigta 5:30 va- 

kare, lapriėio 76 d. 1918 m. 

J. Ambraziejus, piim. 
Kastantas Norkus, sekr. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

Hfl5TER 5Y5TEH 
Kirpikai yra labai reikalaujami. 
Męs mokiname ši puikų gerai apsimokanti 
amatą j trumpi laika. 
Vietos ncpripildytos laukia. 
Ateik diena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

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

RANKDARBIU 

..Bazaras ir Balius.. 
RENGIAMAS 

Lietuvių Moterų Apšvietos Dr-jos 
MILDOS SVETAINEJE 

3142 SO. HALSTED STREET 

Subatoje, Gruodžio-Djcember 7tą, 1918 
PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. INZANGA 35c (su karžs taksais). 

MUZIKA GRUŠO ♦ 

šiam vakarui pasamdyta abi Mildos Svetainės, iš kurių 
vienoje (ant 2-rų lubų) bus paroda—išpardavimas įvairių gražiau- 
siu ranku darbo išdirbinių; padirbtų Liet. Mot. "Apšvietos" Drjos 
narių. Antrojė-gl svetainėje (ant 3-čių lubų), bus pasilinksminimas 
ir įvairus šokiai. 

Taigi širdingai kviečiame gerbiamu visuomenę skaitlingai 
atsilankyti, nes. apart pasilinksminimo, šokių; kiekvienas daT turės 
puikę progą ką nors išlaimėti irnusiplrkti už labai mažą kainą, 
ar tai sau, ar savo draugams, labai gražių išdirbinių, kurie labai 
tiks net ir Kalėdinėms Dovaooms. 

Kiekvieną meldžiam nepraleisti šitos progos, nes po laikui 
gailėsitės. 

RENGIMO KOMISIJA 

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

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

dai ir jusų čia paduotos žinios bus užlaikomos vien tik Redak- 

cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinainos> nei niekam iš- 
duodamos/ Todėl galite rašyti atvirai ir su pilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravardė 

2. Adresas 

3. Pavienis, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj? 
4. Amžius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gautų laisve? 

6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautu 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 kapilalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigų su 

savim parsivežtut L 

Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima bu- 

tų maž-daug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie- 

tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų. Ši- 
tas jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj 
paslapty j, kiek tas lytisi jusų ypatos. Jeigu kartais nenorėtum 

jo atsakyti, praleiskit jį nieko nepažymėję. 

12. Kaip greit manytute grįžti Lietuvon? —^ ^ 

Atsakę šiuos klausimus šita kuponą ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui, 
adresuodami taip: _ Statistikos Skyrius, 

"Lietuva" Daily, 
3253 S. Morgan St.,- Chicago, 111. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR J USŲ DRAUGAI BEI PAŽĮSTAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 
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Lietuvoj Nemiegota 
Kariškoji cenzūra, it geležiniu raktu spin- 

toje, laikė žinias Lietuvoje. Iki šiolei męs 
labai mažai žinojome apie tai, kas Lietuvoje 
per šiuos kelis metus darėsi, ypač pastarai- 
siais laikais, kuomet Lietuva pradėjo kovą 
už savo ateitį. 

Tik dabar męs pradedame šiokias-tokias 
žinių kibirkštėles gauti. Toli-gražu net pat 1 

svarbiausių žinių męs dar nežinome. Bet ir ; 

to, ką jau dabar išgirstame, užtenka, idant 
žinoti, kad mūsų broliai Lietuvoj nesnaudė ir 

kiekvieną progą išnaudojo tam, kad Lietuvai 
įgyti pilną laisvę, n%cprigHumybę. 

Kuomet męs sužinosime visas smulkme- ' 

nas apie Lietuvos Tarybos pasidarbavimą šio- 
je linkmėje, tai pamatysime, kad skubus, ne- Į 
apgalvoti, arba net su blogais norais daromi j 
jai užmetinėjimai apie Lietuvos "pardavimą 
kaizeriui," buvo jos visai neužtarnauti. 

Kaip męs ir tikėjomės, Lietuvos Tarybos 
ypatoje, Lietuva turėjo uolų ir bucini savo 

reikalų sargą. Męs taipgi išreiškėme anuo- 

met nuomonę, kad Lietuvos Taryba, daryda- 
ma "sutartis" su Vokietijos valdžia, varė po- 
litiškai-dipliomatiška lošimą, kuriame, kaip da- 
bar pasirodo, galu-gale išlošė ne patyrusieji 
.Vokietijos dipliomatai, bet Lietuvos Taryba. 

Ji, Lietuvos Taryba, pirmiausiai privertė 
.Vokietiją prie pripažinimo Lietuvos neprigul- 
mybės principe. Tuo pamatiniu pripažinimu 
pasiremdama, ji stengėsi išnaudoti visas pro- 
gas, idant patį principą gyveniman įvedus. 

Čia ji elgėsi sulyg momento aplinkybių. 
Militarės vokiečių valdžios prispausti, jie "nu- 

sileisdavo," paviršutiniai priimdami vokiečių 
statomas is'ygas. Sakome "paviršutiniai pri- 
imdavo," nes jie nepamiršdavo pasilikti sau 

"skylės," per kurią galėtų išlysti ir kiekvieną 
sykį pakartodavo Lietuvos neprigulmybės prin- 
cipą. Kiek žinome iki šiolei, Taryba nedavė 
vokiečiu valdžiai nei vieno absoliučio prižado, 
kuriuo but išsižadėta Lietuvos neprigulmy- 
bės. 

Progai pasitaikius, Lietuvos Taryba, nuo- 

sekliai ėjo galimais tuo momentu keliais prie 
tikros Lietuvos neprigulmybės atsiekimo. 
Koketavimas su kunigaikščiu Urachu, kurį 

•Taryba buvo maniusi, tiesiog ant juokų Ber- 

linui, pasisamdyti ant 10 metų, yra viens pa- 
vyzdis. Antras pavyzdis yra pereikalavimas 
ištraukti vokiečių kariumene iŠ Lietuvos. 

Lietuvos Taryba geriaus žinojo Vokie- 

tijos padėjimą negu męs, esantieji už Vokie- 

tijos rybų. Atsilankymas lietuvių delegacijos 
pas naują kanclerį Maxą su griežtais reikala- 
vimais parodo, kad Lietuvos Taryba jau ži- 

nojo, kad Vokietijos masina griūva—ko dar 

pasaulis tuomet nebuvo žinojęs. Taryba nau- 

dojosi proga. Tai nebuvo jau prašymas, *bet 
reikalavimas. Lietuva ėmė j savo locnas ran- 

kas pilna visos šalies valdymą. 
Kilus Vokietijoj revoliucijai, nežinia ko- 

kis likimas patiko, ar patiks Lietuvos Tarybą 
ir jos naują laikinąją valdžią. Reik nepa- 
miršti, kad Lietuva staiga pakliuvo tarp dvie- 
jų revoliucijinių verpetų. Kad šalies ramy- 
bė nuo to nukentės, kad tveriamasai valsty- 
binis Lietuvos darbas turės sumažėti, arba ir J 
visai tuo tarpu pasiliauti—to galima tikėtis. 

■. t ! 

.Užėjo nauja' faza Lietuvos gyvenime— 
valanda labai' s'unki. Vienok, nepaisant to, 
ar Licta&os T»afyba naujam sukuryj išsilaikys, 
ar ne, siųo- ifiilui jau be baimės paklydimo 
galima .pasakyti, kad jos nemiegota. Lietuva 
galės buti dėkinga" Lietuvos Tarybai v z su- 

manų jos reikalų gynimą, ir tai nepaprastai 
sunkiose a^inkybėse. 

Kaip vienu Siiilu du zuikiu nušauti. 
Lietuviai pirko Liberty bondsus gau- 

siai. 
t 

Pirko juos, idant priešą apgalėjus, idant 
įkarę laimėjus ir visam pasauliui laisvę už- 
tikrinus. j 

Pasaulio priešas apgalėtas, karė yra lai- 
mėta, pasauliui laisvė yra užtikrinta, nes vo- 
kiškas utilitarizmas j dulkes subyrėjo. 

Ir męs, lietuviai, džiaugiamės. Bet mū- 
sų džiaugsmas nėra pilnas,—nes musų tėvy- 
nės laisvė dar nėra užtikrinta. 

Lai tie musų bondsai, kurie pagelbėjo 
laimėti pasaulio laisvę, dabar pagelbsti laimėti 
ir musų tėvynės laisvę. 

Jie jau atliko vieną patarnavimą Dėdei 
Šamui. I ai jie atlieka ir kitą patarnavimą 
musų tėvų žemei—Lietuvai. 

Jie yra Laisvės bondsai—lai jie iš- 
gauna laisvę ir Lietuvai. 

Aukaukim juos dabar, ant Lietuvos lais- 
vės aukuro! 

Šiuos žodžius rašantis kabina savo L i- 
b e r t y bondsą ant Kalėdų Eglaitės šakelės 
—Lietuvos laisvei. 

Bronius K. Balutis. 

nr\ —r\r\ 

Patįs Apie Save. 
Pradėjus eiti Dienraščiui, iš visų pusių 

męs gauname ir laiškais, ir telegramais, ir 
žodžiais pasveikinimų ir gerų velijimų. 

Butų virš musų galės atsakyti kiekvienam 
atskirai. Todėl leisime sau per to paties 
Dienraščio skiltis tarti visiems už jų išreikštą 
prielankumą ir velijimus musų širdingą ačiu. 

Mums taipgi yra smagu čia pažymėti, 
kad naujasni dienraštis, kaip malyt iš atsi- 
liepimų, susitiko su pilna užuojauta ir pasi- 
ganėdinimu iš visuomenes pusės. Męs pasi- 
stengsime, sulyg savo geriausios išgalės, ir 
toliaus jos neužvilti. 

Čia pat mes galime pasakyti, kad šiuo 
laiku męs dar neišleidžiame dienraščio—kas- 
link jo turinio—taip, kaip męs to norėtume. 
Yra nemažai priežasčių, kurias apgalėjus, męs 
turime viltį dienraščio kaip turinį, taip iš- 
vaizdą, žymiai pagerinti ir paįvairinti. Tuo 
tarpn priversti esame daryti tai laipsniškai— 
ne iš sykio. 

Nemažai prie dienraščio paįvairinimo, bc 
abejonės, prisidės jo paveikslai. Pora pirmų 
jau tilpusių p. J. Stankaus paveikslų, kaip 
rodos, susitiko su prielankia skaitytojų nuo- 

mone. 

Musų skaitytojams bus smagu todėl iš- 
girsti, kad p. Stankus netrukus bus nuolatihis 
"Lietuvos" dienraščio karikatūristas ir skai- 
tytojai turės dienraštyj jo paveikslų kasdien. 

P-as Jonas Stankus yra jaunas, bet ga- 
bus. lietuvių dailininkaS-karikaturistas, pirmu 
syk viešai mėginantis savo talentą per "Lie- 
tuvos" dienraštį. Męs tikimės, kad šisai m i- 

sų jaunas dailininkas suteiks musų skaityto- 
jams ne vieną smagią valandą. 

Podraug su tuo, laipsniškai męs įvesun 
"Lietuvos" Dienraštin ir kitus skyrius bei pa- 
gerinimus, visuomet su ta mintimi, kad ne 
tik šis dienraštis savo skaitytojais galėtų pa- 
sigerėti, bet kad ir jo skaitytojai savo dien- 
raščiu galėtų pasididžiuoti. 

r,r\. .r\r\ 

KIBIRKŠTIS. 
"Drauge" vėl prasidėjo rodytis kun. prof. 

Bučio straipsniai. Užėjęs juos "Draugo" skil- 
tyse, jautiesi, kai iš dilgėlyno erdvėn išlindęs. 

oo oo 

Musų klerikalai myli tėvynę—nesiginčy- 
siu. Kad jie myli savo'partiją "iš visti syln," 
dar labjaus—tas išrodo taipgi neabejotina. 

oo oo 

Užėjo "fluzė" ir ant karališkų vainikuotų 
galvų. 

oo—*—00 

Kaizeris norėjo buti pažymėtas istorijoj 
didžiu didvyriu. Gaus pažymėti didžiu—ra- 
kai i u. 

(C co 

Kitas taip priprato prie karės per 4 me- 

tus, kad dabar jam navatna jog jos jau nėr. 
Jurgis Spurgis- 

i nm m%m 
Pereitame 'kietupvos'' nume- 

ryje tilpo trumpa žinutė apie« 
tai, kad Lietuva pareikalavo nuo 

Vokietijos, idant ji ištrautų savo 

kariu'menę iš Lietuvos. Ji apsi- 
skelbė pilnai ncprigulminga ir, 
pasirinko sau ministerius, kurie Į 
sudarė, sykiu su Lietuvos Tary- 
ba, tuolaikinę Lietuvos valdžią, 
kuri tvarkys visus Lietuvos rei- 
kalus iki kol bus sušauktas Stei- 
giamasis, arba Kuriamasis Su- 
važiavimas, kuris galutinai nus- 

tatys Lietuvos Valstybės val- 
džios formą. 

Tai buvo dar prieš 'Vokietijos 
revoliuciją. Jvyko tai, kuomet 
Vokietijos kancleriu tapo pas- 
iirtas Badeno kunigaikštis Max. 
— spalio 20 dieną. 

Lietuvos premieru tapo pas- 
kirtas Augustinas Valdemaras, i 
buvusis Petrogrado universiteto 
profesorius, kuris pereito mėne- 
sio pabaigoj atvyko į Šveicariją, 
idant .pasikalbėti apie Lietuvos 
reikalus su lietuvių atstovais iš| 
Anglijos, Amerikos, Prancūzijos' 
ir Šveicarijos; podraug, idant* 
jiems pranešti apie tai, kasLie- 
tuvoj darosi. 

Apie tą pasikalbėjimą ir apię 
suteiktas prof. Valdemaro žinias, 
amerikiečiu atstovai Šveicarijoj 
(bene Pakštas) praneša sekan- 
čiai, kiliu tas pagarsinta "Dar- 
bininke." 

Lietur-os pasiuntiniai Berline. I 

''Vokietijos kancleriu tapivs 
Princui Max tie Bade, Berli- 
nan pribuvo Lietuvos Vals- 
tybės pasiuntiniai pasitarti su 

nauja Vokietijos valdžia apie 
visišką Lietuvos nepriklauso- 
mybę. Lietuvos pasiuntiniai 
buvo: Tarybos prezidentas A. 
Smetona, vice-prezidentas Dr. 
J. Šaulys ir kun. Staugaitis, 
generalis sekretorius šernas., 
kun. kan. Olšauskis, prof. A. 
Valdemaras ir kun. dr. Pury- 
ckis. 

Kancleris Max de Bade Lie- 
tuvos pasiuntinius priėmė spa- 
lio 20 d., perskaitė ir įteikė 
jiems raštą, kuriame prižada 
tuojaus panaikinti vokiečių 
okupacijos civily valdžią Lie- 
tuvoje, o vėliau» ir kariumenę 
iš ten ištraukti. Vokietija pasi- 
žada nesikišti j Lietuvos san- 

tikius su kaimynėmis valsty- 
bėmis ir palieka Lietuvai ir 
Lenkijai pačioms nusistatyti 
savo bendrąją sieną. Nuo šio 
laiko j Lietuvos Valstybės Ta- 
rybos rankas pereina visa Lie- 
tuvos jstatymdavystė, šalies 
sutvarkymas, konstitucijos pro- 
jektų sudarymas, Kuriamojo 
Seimo sukvietimas, karės ir 
administracijos dalykai." 

.Pirmieji Lietuvos ministeriai. 
.rš devynių laikiau ministeriu, 

kurie tuifjo paimti Lietuvos rei- 
kalų vedimą iki Steigiamam Sei- 
mui, su lyg įgyto mokslo yra: 
trįs juristai, du daktarai, ir po 
vicuą: filologą, inžinierių, kari- 
ninku ir vieną baigusį Lycejų. 

Suiyg savo pentiškų pažval- 
gų jie pasidalija sekančiai: du 
Pažangiečiai, du 

f Santariečiai, 
vienas Krikščionių-demokratas ir 

keturi bepartiviu. Sulyg mušu 

amerikiečiu partijų, jie pasis- 
kirstytų maž-daug taip: tauti- 

ninkų keturi (pažangiečiai ir 
sandariečiai sudaro tautininkų 
bloką Lietuvoje), klerikalų vie- 
nas ir bepartiviu keturi. 

Apie kiekviena iš viršminėtų 
ministeriu paduodama sekančios 
žinios: 

"Profesorius Augustinas Val- 
demaras- — Premieras ir už- 
sienio reikalų ministeris, 36 
metų, pažangietis, klasiškos 
literatūros magistaras iš Pet- 
rogrado universiteto, mokinys 
garbių profesorių Rostovcevo 

ir— T. Zelinskio, autorius lie- 
tuviu, slavų, germanu, romanų 
ir latvių kalbose veikalų, lie- 
čiančių istoriją, literatūrą, ju- 
risprudenciją, politiką ir pub- 
licistiką, gerai žinąs, apart lie- 
tuvių, rusų- lenkų, cechų, vo- 

kiečių,švedų, anglų, greikų. 
latvių, italų ir prancūzų kal- 
bas. 

Martinas Yčas, Pinigyno (fi- 
nansų) ministeris, 32 metų. 

pažangietis, baigęs teisių sky- 
rių Tomsko universitete, bu- 

vęs Valstybės Dūmos narys, 

Rusijos Švietimo vice-ministe- 

ris ir "Lietuvos Balso" redak- 

torius. 
1 

D-ras Aleksas Alekna, Vi- 
daus reikalų ministeria. 40 rn.. 

santarietis, baigęs Maskvos 

universitetą, veikėjas. 

Generolas-majoras Žukaus- 

ka3, Karės ministeris, 53 metų. 
bepartyvis pajtrijotas, baigęs 
Generalio Štabo Akademiją 
retrograde, atsižymėjęs Ru- 

sų- Japonų karėje ir mušiuose 

prieš vokiečius Karpatų kal- 

nuose, apdavanotas įvairiais 
ordenais ir auksiniu kardu. 

Dr. Jokantas, Švietimo mi- 

nisteris, 42 metų, Krikščionis- 

demokratas, baigas Dorpato 
universitetą, energingas vei- 

kėjas, "Žiburio" gimnazijos di- 
rektorius Marijampolėje. 

Inž. Stasys Liandsbergis, 
Komunikacijos (geležinkeli 
pačto ir telegrafų) ministeris, 
4r metų, bepartyvis, baigęs 
kelių institutą Petrograde. 
Rusijos kelių ministerijos ex- 

ploatacijos skyriaus šefas. 

Grafas Aleksandras Tyške- 
vičius, — Ūkio, arba Žemdir- 
bystės ministeris, 60 metų, be- 
partyvis, baigęs Aleksandro I 

Lycejų Petrograde, buvęs Ru- 
sijos Valstybės Tarybos narys. 

Kriščiukaitis, Justicijos (tei- 
sių) ministeris, 51 metų, be- 

partyvis, baigęs universitetą- 
teisių skyrių, buvęs teisėjas 
apskričio (ekružnovo) teismo, 
žinomas.lietuvių rašytojas, pa- 
sirašinėjusis pseudonimu Aiš- 
bė. 

Petras Leonas, Valstybės 
Kontrolierius, 56 metų, santa- 

rietis, baigęs Maskvos univer- 

sitą, buvęs teismo prokuroras 
ir Dūmos atstovas. 

Atliks visą prirengiamąjį 
darbą. 

Ministerijos ir Tarybos val- 
dys Lietuvą, kol bus sukvies- 
tas Kuriamasai Lietuvos Sei- 
ttias. Pirm, negu Kuriamąjį 
Seimą kviesti, reikia turėti vi- 
sus valdžios organu ir įstai- 
gas, žinoti tikras Lietuvos ry- 

bas, valstybę išskirstyti į ad- 
• 

mmistratyves vienutes- nusta- 

tyti, kas pilietis, kas no, pa- 
daryti rinkimų sąrašą, kurs 
niekad nebuvo darytas. Tie 
visi darbai reikalauja bent 

dviejų metų ar daugiau, nes 

visos šalies gyventojų sąrašo 
ir nuodugnios statistikos ke- 
liais mėnesiais padaryti juk 
negalima. 

Laimę, kaip ir rudeninius 
vaisius, savo laiku reik rink- 
ti. Didžiausi tautos laimė 
yra buti laisva. Nepamiršk, 
jog dabar atėjo laikas ir lie- 
tuviams ją gauti. > 

A KFAUJA 

• DOVANA KALĖDŲ 
EGLAITEI. 

Kc^osha, IFis. Pereitą ne- 

dėldieiiį "Birutė" turėjo pa- 
prasta savo susirinkimą. Ap- 
svarsčius d-stės reikalus p. A. 
Kvedaras prabilo j susirinku- 
sius tėvynės reikale. Dailei 
nupiešęs Lietuvos praeitį ir 
jos iškentėtus vargus, taip 
sujudino jautrias susirinku- 
sių širdis, jog nedidelis susi- 
rinkusių būrelis, kaip bema- 
tant, sumetė Lietuvos laisvei 
net $216.00. Tai puikus pa- 
puošalas Kalėdų Eglaitei. 

i'o susirinkimui p. Kveda- 
ras aplankė savo kaimynu 
stubeles. Ir ten sutiko dide-i 
lš užuojautą tėvynes reika- 
lams, kur surinko $161.00; 
viso viena diena net $377.00. 
Tai dar ne viskas. Keno- 
shiečiai pasiryžo čiela tuk- 
siantį surinkti kovai už Lie- 
tuvos Laisvę. "Birutė'' įvy-, 
kinimui užmanymo išrinko 
komisija iš A. Kvedaro ir A. j 
Jurgilo. Tikimosi, kad jie 
sugebs išpildyti pavestą jiems! 
darbą, nes tai vyrai nenugru- 
oę ir geri tėvynainiai. Au- 
kautojų vardai bus paskelbta 
vėliau. Valio pirmyn. 

Bijūnėlis. \ 

DRAUGIJOS AUKAUJA. 
Šv. Juozapo Draugija, 

Bridgeporte, Chicagoje, pir- 
mutinė pakele ginklą prieš 
Lietuvos Neprigulmybės prie- 
šus. Pereitame susirinkime 
ji aukavo Kalėdų Eglaitei 
$25.00. įteikdami auka Ka- c t* 

ledu Eglaitei pp. J. Gaubas, 
draugijos rašt. ir J. Žilvitis 
priminė, jog Šv. Juozapo 
Draugijos nariai (jų yra apie 
50), galima sakyti, pirmos 
kliasos patrijotai. 

* * 

Siunčia Thrift Štampas. 
Norėdamas nors keliais 

centais prisidėti prie išgavimo 
Lietuvai Laisvės ir Neprigul- 
mybės siunčiu papuošimui 
Kalėdų Eglaitės W. S. S.— 
Thrift Štampu už $2.00. 

Lai gyvuoja Laisva ir Ne- 
prigulminga Lietuva! 

A. Š m i (j l c s k i s. 
*. * 

Libcrty Bondsas—$50.00 
Štai dar penkiosdešimts do- 

liarų pakabinimui Kalėdų Eg- 
laitės; Visgi tą dovaną bus 
arti viršūnės... 

Šį Liberty Bondsą paauka- 
vo p. Justinas Pečkaitis iš 
Clevelando. Lai Amerikos 
Liberty Bondsai kovoja už 
Lietuvos Liuosybe! 

Julė M. BaitnikoniutČ. 

IŠ kur daugiausia aukų? 
Kalėdų Eglaitę Vakaruose 

poušia keturios didžiulės lie- 
tuvių kolionijos. Jos lig* šiam 
laikui suaukavo sekančiai: 

Shenandoah, §868.50 

Viso $2215.80 

Cleveland, 
Chicago, 
l>.troit, 
Ij kitur, 

033.00 
507.35 
160.00 
46.95 

Didžiausias priešas—vo-1 
kietis—jau yra nugalėtas. 
Vienok tai ne viskas. Ne- 
reikia mums užmiršti, kad 
prieš mus ir Lietuvos laisvę 
stovi nemažesnis už vokietį 
priešas—lenkas. Lenkai kaip 
[skruzdės dirba ir pinigus ren- 

ka, * kad savo šalį padarius 
laisva. Negana to. Ji su- 

brinko milijonus dolarių, kad 

pavergus Lietuvą, kad lietu- 
viui sugrąžinus baudžiavą! 
Broliai ir sesės, kur musy 
milijonai dolarių apsigynimui 
nuo lenkų baudžiamos—"po- 
niškos koleros"? Męs nei 
tūkstančių neturime, kad pri- 
gelbčjus musų broliams Lie- 
tuvoje. Ne kareivių gyvas- 
timi Amerika išlošė karę, bet 
bondsais Laisvės Paskolos, t- 
y. pinigais. 

Ar daug męs lietuviai su- 

dėjome pinigų už Lietuvos 
Laisvės Bondsus? Nei pelė- 
dos akiriii neįžiurėtum. Vie- 
nok dar nepervėlu. Dar Lie- 
tuvos likimas nenulemtas; dar 
nuskriaustųjų ašaros per vei- 
dus riedi; dar upeliai kraujo 
neišdžiūvo; dar juodas var- 
nas ant Lietuvos laukų skrai- 
do ; dar lenkas savo žioptų 
ant Lietuvos neužgniaužė; 
dar Lietuva musų pagalbos 
laukia.... 

Dar nepervėlu! Dar "Ka- 
lėdų Eglaitė'' rankas ištiesus 
laiko ir kviečia visus, kas tik 
gyvas, su centu, su dolariu, 
šimtine, tūkstantine dėl Lie- 
tuvos Laisvės. 

Glauskimės visi prie "Ka- 
lėdų' Eglaitės," glauskime 
dolari prie dolario, kad Lie- 
tuvos Laisvės Aušra visiems 
lygiai uššviestų! 

♦ # 

Aukavo Lietuvos Laisvei. 
f š D e t r o i t, Mich.T 

(Prisiuntė p. K. Šnuolis): 
Pranas Račkauskas $25.00 
Jonas Laukionis, 25.00 
Juozas Tamošiūnas, 25.00 
Juozas Andriušis, 25.00 
Kajetonas Šnuolis, 20.00 
Jonas Kirvelis, 10.00 
Kazys Šalčius, • 10.00 
Motiejus Grigas, 10.00 
Feliksas Motuzas, 10.00 

Viso, $160.00 
Iš C1 ev e 1 a n d, O h i o 3 

(Prisiuntė p-lė J. M. Baltru- 
niutė): 

Justinas Pečiukaitis, 
4th Liberty Bond, $50.00 

A. Šmigleskis, War Sa- 
ving Stamps $2.00 

(Prisiuntė p. J. Gedminas): 
S. štepšis, $5.00 
R. Kruopis, 5.00 
Pranas Rimkus, 5.00 
J. Šakaraitis, 3.00 
A. Mockevičius, 3.00 
Viso iš Clevelando $73.00 

Paul Tunkev, kareivis, 
Fond, N. Y. $2.00 

Iš C h i c a g o s, 111. :• 
P-lė Vanda Misevičiu- 

iė 3548 S. Halsted St. $25.00 
Juozas Burkauskas, 1.00 
Frank Bačiulis," 2.00 

Surinko Marijona Žolpienč: 
Marijona Žolpiene, 5.00 
Juozas Diglis, 5.00 
Leonora Galinskienė, 5.00 
Jonas Budrik, 5.00 
Alez. Gctimin, 1.00 
\V. Piliponis, 1.00 
J. P. Rashinski, 1.00 
J. Skupas, 1.00 

Smulkiais, .35 

Draugystė šv. Juozapo, 25.00 
Viso Chicagoje, $77.35 

Viso šiame numery] $312.35 
Pirmiau paskelbta $1903.45 

Viso labo iki šiam laikui 
$2215.80 

Visos aukas Kalėdų 
Eglaites surengimui, 
idant išgauti laisve Lietuvai, 
reik siųsti sekančiu adresu: 

KALĖDŲ EGLAITĖ. 
3253 So. Morgan St. 

Giicago, 111. 



Iš Lietuvių Gyvenime Amerikoje. 
DETROITO LIETUVIAI 

UŽMIGO. 
Kas sakė, kacl Detroito lie- 

tuviai užmigo? Lietuvos Ne- 
prigulmybc jiems nerupi? O 
$160.00 ar ne pinigas? Su 
šia sumą keletą uolakčių "po- 
nus lenkus" mtoNvilniaus at- 
stumsime o kada męs įsisiū- 
buosime, tai poliokai nei per 
žiūroną .Vilniaus nepamatys, 
yilniaus paliokai užsimanė, 
Kad ir pančiu pilvą priiseitų 
susiveržti, per kiauras naktis 
budėti, rankos, kojos netekti, 
bet Vilniaus paliokams neati- 
duos ime. O ką jau kalbėti 
apie atidavimą pačios I ietu- 
vos! Poneliai, poneliai, ne- 

pažystate jus lietuvio; než; 
note ką reiškia lietuvio širdu- 
žei užkaitęs kraujas. Na, 
verčiau nenorėkite išbandyti. 

Detroitiečiai aiškiai su- 

pranta, kad jau paskutinė va- 

landa atėjo kovai už Lietu- 
vos, musų ttvynės, laisvu 
Tat, jeigu dabar liuosybės ne- 

iškovosime, tai męs ir musų 
gentkartės, nešime jungą ver- 

gijos o gal ir paliokų bizūno 
paragausime. 

Atsižvelgus į tai kas augš- 
čiait parasta Detroito devy- 
ni Lietuvos Sunųs šiuos pri- 
žadus padarė ir juos išpildys: 

1) Surinkti $500.00 iki 

Kalėdų ir prisidėti prie Ka- 
lėdų Eglaitės „Vakaruose 
(Chicagoje), kad geriau ry- 
tiečius pamurdyt; 

2) Surengti didelj masinį 
mitingą ir užprotestuoti prieš 
lenku pasikėsinimą ant Lie- 
tuvos. 

Pradžia darbui jau pada- 
ryta. Suorganizuota Kalėdų 
Eglaitės komitetas: K. Šnuo- 
lis, pirm., F. Motuzas, vice- 
pirm., Pr. Račkauskas, rast. 
ir J. Andriušis, ižd. 

Drauge su komitetu aukas 
"inkti pasižadėjo K. Šalčius, 
M. Grigas, J. Laukionis, J. 
Tamošiūnas ir J. Kirvelis. 
Ant pradžios sumetėme 
$160.00 ir siunčiame Kalėdų 
Eglaitei, kad greičiau pagar- 
sinus ir tuomi kitus prie au- 

kavimo paraginus. 
Tas viskas dėjosi Lapkr. 

20-je dienoje, p. J. Andriu- 
šio namuose. 

Už Lietuvos Laisvę, 
K. Šnuolis. 

Gerai detroitiečiai, gerai. 
Jei jus pas save, Detroite, 
lenkams nosį nutrinsite, bu- 
kite užtikrinti, kad lietuviai 
tėvynėje lenkams ištaisys tik- 
ra pirtį. Smarkus jųsų pa- 
sidarbavimas visus Detroito 

lietuvius padarys tikrais Lie- 
tuvos mylėtojais. Taigi pasi- 
darbuokite dabar kiek galė- 
dami. Neapleiskite nei vie- 
nos lietuvio grįtelės, visur į 
duris pabelskite, visiems pri- 
minkite kokiame padėjime 
Lietuva randasi ir kokios pa- 
gelbos nuo savo sūnų ir duk- 
terų reikalauja. Tik nenau- 

dėlis, tik lenkbernis jųsų ir 
Lietuvos prašymo neišpildys. 
Tikri lietuviai gausiai aukau- 
ja. Todėl, bukite drąsus ir 
nenuilstanti, A t m y ki t e, 
aukautojai ant savo 

pečių išneš Lietuva 
iš v a r g o. 

Draugijos aukauja. 

HARRISON IR KEARNY 
N. J. 

Lapkr., 23 d. S. L. R. K. 
A. ir kitos kuopos parengė 
prakalbas. Kalbėtoju buvo 
gerb. L. Šimutis, ''Garso'' re- 

daktorius. Labai grąžei nu- 

kalbėjo ir auku surinkta 
$519*00. 

Lapk. 24 d. kalbėjo gerb. 
Česnulis iš Washington'o, ku- 
rio kalba buvo labai įspūdin- 
ga. Dailei apsibudino Lie- 

| tu vos likimą bei visą politiką. 
Taipgi buvo ir programas. 

rBirutės" choras, vadovau- 
jant gerb. Šereikai, dainavo 
dviejais atvejais. P-lė AL 
Bubeniutė puikiai sulošė mo- 

nologą "Supragietė," kas la-. 

bai prijuokino publika. 
Auką surinkta $620.00 ir 

pasižadėta $135.00. Per abu 
vakaru net $1255.00. Tai 
daili krūvelė dėl mūsų kolio- 
nijos. Pažymėtina, jog p-lė 
Stasulevičiutė ant tėvynės au- 

kuro padėjo net čielą šimti-i 
nę. Daugelis aukavo po 
$50.00. 

Garbė Harrisono ir Kear- 
ny lietuviams, kad nepamir- 
šta Lietuvos reikalų. 

J. V. Baltrukonis. 

•.•r,. yvv- 

LINKĖJIMAI. 
Gerbiamoji Redakcija: 

Sulaukus pirmą dienraščio 
numerį, nebuvo džiaugsmui 
rybų. ušvito akįs beskaitant 
dienraštį, kurio laukėme ke- 
lias savaites. Smagu ir iš- 
didų skaityti dienraštį, kurs 
sėja tikrą tėvynės meilę tarpe 
lieutviu. Linkiu, kad dien- C 7 

rastis aplankytų kiekvieną lie- 
tuvišką stubelę. 

Su pagarba, 
Antauas Laurinavičius, 
Gilbertai, Pa. 

» * 

Kas ten užia? Tai ''Lietu- 
vos" 'Dienraščio armija ma- 

nevrus daro. Ura! Pirmy! Ir 
iš Rockforcį 111. prisiunčiu 
keletą kareivių, priglauskite 
juos prie jusų armijos. Re- 
kretų ir daugiau tuoj prisių- 

siu, tik spėkite juos muštruo- 
ti. 

Su pagarba, 
F. L\ Vokietaitis. 

* * 

Gerbiamieji: 
Iš džiaugsmo širdis ko ne- 

iššoko, išgirdus, jog dienraš- 
tis "Lietuva" jau išėjo. Nors 
dar sirgdamas, griebiausui už 
dienraščio ir davai skaityti. 
Skaičiau iki vėlam vakarui. 
Skaitai ir negali atsiskaityti. 

Paskui ir naktį sapnavosi tie 
reginiai, kvruos išskaičiau, 
bei mačiau d e iraštyje. Tar- 
tum šienpjuvjv taip ir kerta 
rugius iš viso peties. Gero 
pasisekimo jums dienraščio 
vedėjai, rėmėjai, "tūzai" ir 
"tuzės." Aš gi remsiu "Lie- 
tuva" visados. 

Su pagarba, 
M. Tylia, 

Hartford, 111. 

Stasio Šimkaus Muzikos Mokykla 
MOKINAMA: 

1. Pianu Skambint 
2. Muzikos Teorijos 
3. Dainuoti iš gaidų ir tt. 

Kreipkitės: Utarninkais, 
Ketvergais ir Subatomis, 
nuo 3 iki 10 vai. vakaro 

3249 S o. Morgan Street Chicago, 111. 
"Birutes" Svetainėje, Sale "Lietuvos" Dienraščio 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama už "cash," arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant jųjų ant legaliu-išlygTj, arba išperka- 
ma Jųs įmokčjimą ant bondsų, kontrakto. 

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

LIETUVIS RUBSIUVIS 

J. A. Globis 
617 W. 37-th St 

Siuvu moteriškus Ir vyriikus rubue. 

Sutaleau ir liprosinu senus. 
Malonei Ir greitai patarnauju. 

Telefonas Drover 7058. 

FajieškojimaL 
PaJlo5.kfi.tl savo moters Agotos Sa- 

baliauskienės, kuri mane apleido 14 

metą Atgal JI pati, ar kas kitas, 
arba melsčiau lš gerb. kleboną, kad 
p-anečtą kame JI yra, turiu labai 
avarby reikalu. 

Simonas Sabaliauskas. 
914 N. :.5tb Bt., B. St. Loulfl, 111. 

Pajieškau savo vyro, Aleksan- 
dro Kurselio, Kauno gifb., Nau- 
miesčio parapijos, Selenų sodos. 
Paliko mane tqs metai atgalios 
ir pirmiausia iškeliavo j Chicago. 
Ka9 praneš jo adresą gaus $10.00 
dovanų. 

PetronHė Kuršelienė, 
Box 195, Rosland, L. I. K. Y. 

Reikalavimai. 
Reikalinga mergina prie namų 

darbo, gera mokestis, maža šei- 
myna, drapanų skalbti nereikia. 
Kreipkitės prie 

M. MISEVIČ, 
3548 S. Halsted St. 

UŽSISAKYKITE 
Užkviečiamc "Lietuvos" sks-tytojus, Lithuanian 

Publishing Bendroves dalininkus, artimus ir pažįstamus ✓ 

tuojaus užsiprenumeruoti Dienraštį "LIETUVĄ." 
Mes permatome didelį Dienraščio "LIETUVA" 

užsisakymų užpludimą, įvairių tame reikale paklausimų 
ir kitokių netikėtų darbų. Tcdel kviečiame Jus, Gerbia 
mieji, tuojaus siųsti savo prenumeratas, kad dienraštis 
nuo pirmo numerio Jus aplankytų. Kitaip darant, gali pa- 
sitaikyt prieš musų norą, sutrukdymas gerame laikraš- 
čio iš siuntinėjime. Adresuokite šitaip: 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St, CHICAGO, ILL. 

Šitą kuponą išpiidyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiųsk mums. 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS — 

CHICAGOJE Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.50 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 

Metams $5.00 
Pusei Metų - - 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 

In Kitas ŠUis Metams 8.00 

"LIETUVA" 3253 So, Morgan St., Chciago, N. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėt' 

dienraštį "Lietuvą" per met. 
kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas Pravardė 

Stubos numeris Gatvė 
(arbabox) 

Miestas _ Estija 
VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 



VIETINES ŽINiDS. 
LIETUVIS LIUDININKU 

GOZO KOMPANIJOS 
LKANDALE. 

Kad Peop'es Gas Light and 
Coke Co., kuri pristato mie- 
sto, gyventojams gazą, yra 
buk nusukusi gazo vartoto- 
jams tukstančius doliariu, 
apie tai dabar yra daromi ty- 
rinėjimai, kurie jau išaugo i 
didelį skandalą. 

šita kompanija, sakoma, 
Vietoj siuntinėti žmones, ku- 
rie perskaitytų "Mvterius" ir 
išrokuotų, kiek kam reik mo- 

kėti už gazą, tiesiog iš at- 
minties išrašydavo billą—tan- 
kiai daug didesni negu reikė- 
jo už suvartotą gaza—ir žmo- 
gus arba mokėk, arba kom- 
panija užsuks tau gazą. 

Kad kompanija tok j lengvą 
pasipinigavimo buda prakti- 
kavo, tai apie tai daugelis 
žmonių liudija. 

Jų tarpe yra ir vienas lie- 
tuvis, Jonas Butkus, kuris po 
prisiega padarė affidavitą, 
buk jis buvęs iš rhrbo išva- 
rytas už tai, kad nenorėjęs 
tokio sukto kompanijos įsa- 
kymo pildyti. rffi*Įtįįf 

Jonas Butkus, sulyg angliš- 
kų laikraščių pranešimo, bu- 
vęs narys Amerikos jūreivių 
korpuso, dirbo gazo kompa- 
nijoje paskutiniu laiku kaipo 
"meter reader," t. y. jis vaik- 
čiojo po žmones ir užrašinėjo, 
kiek kas suvartoja gazo su- 

lyg teisingai parodančios mie- 
fos ''meterio." 

Kada Jonas Butkus perėjo 
tam tikrą mokyklą Kaipo "me- 
ter" skaitytojaus, kompanija 
jį paskyrė į "meter" skaity- 
tojų departamentą, įsakyda- 
ma, kad, jis neskaitytu suvar- 

totą gazą, vaikščiodamas 'K> 

namus, bet paėmęs pereito mė 
nesio "biias'' nuspręstų kiek 
yra žmonės suvartoję dabar- 
tiniam mėnesyje. 

Jonas Butkus, buvęs karei- 
vis, žinojo, kaip reikia gerbti 
įsakymus. Bet Jonas Butkus 
esąs ir rimtas, teisingas, jau- 
nas vaikinas. 

Kada kompanijos viršinin- 
kas įsakė visiems "meierių" 
skaitytojams, kurių buvo apie 
15 ant susirinkimo, neskaity- 
ti, bet abelnai nuspręsti, kiek 
kas yra suvartojęs gazo, tai 
Jonas Butkus griežtai pasi- 
priešino tokiam sumanymui, 
žinodamas, kad toks apskait- 
liavimas gazo butų žmonių ap 
sukimas. 

Butkus, vieton daryti suktą 
biznj, velijo iš tarnystes' re- 

zignuoti. Parėjės namo ant 

"south-vvest-sidės," kur jis 
gyvena, jis pasakė savo žmo- 
nai, kad jis nustojęs darbo 
dėl to, kad nepanorėjęs buti 
"feikeriu." 

— Ceraa, Jonai!" —į atsakė 
jam jo žmona.—Aš verčiau 
eisiu dirbti, negu kad tu dirb- 
tumei dėlei tokių "bosų/* Pa- 
silsėk dieną-kitą,—aš esu per- 
sitikrinus, kad gausi kitą gė- 
rės \ darbą. 

Ant rytojaus Butkus nėjo j 
darbą. Tą pačią dieną atėjo 
kompanijos algų išmokėtojas 
pas Butkų ir atidavė Butkui 
čekį, atimdamas nuo jo kom- 
panijos ženklus ir pavaryda- 
mas jį nuo darbo, kaipo "ne- 
ištikimą'' darbininką. 

Ar.t ^'tojaus p. Butkus ga- 
vo darbą su $40.00 ant mė- 
nesio daugiau algos, negu kad 
jis gaudavo gazo kompaniio- 
r 
rje. 

Poni Butkus turėjo teisybę 
pasakydama savo v>rui, kad 

jis £aus geresnj darbą. 

AUKOS IŠ ERIDGEPORTO. 

Užbaigimo karės paminėji-i 
mui, lapkričio 11 d., Šv. Jur- 
gio svctair.ij, laike atsibuvu- 
sių ten piakalbų surinkta iš- 
viso $260.00. /ėmiaus gar- 
siname suraŠa aukautoju, 
kaip jį mums pristatė aukų 
rinkėjai. Nekurtas pravar- 
des buvo sunku įskaityti ir 
todėl Redakcija neatsako už 

jų teisingumą. Aukavo se- 

kančiai : 

Po S 1 0. 00 : 

J. Žimončius, Jonas Čepu- 
lis, Ona Karpavičienė, Sta- 
nislovas Varnas, Dr. Anta- 
nas Zimontas, Jonas Bag- 
dziunas, Stasys Januškevi- 
čius. 

Po $5.00 : 
Ona Mačaitė, Zigmas 

Ivaškevičius, Bor. Pavlau 
skaitė, Neponaitis, Laur. Bo 
niunas, Jonas Stankus, Kun 
Krušas, A* Steponavičia Ad 
vokatas Bradchuluis, ir Ma 
rė Balutienė. 

$ 4. O O paaukavo: X. 
PO $2.00 : 

J. Svirskas, Martinaitis, S 
Butkus, Em. Pranaitis, Ka 
jetonas Užeinąs, J. Allelunas 
K. Zomickas, Jonas Trum 
pis, Jonas Pocius, Marijone 

į Gedvilienė, Apolonija (Le 
vrickienė, Iz. Papauskis, Jo 
nas Brozas (už šeimyną) 
Juozas Matusevičius, P. De- 
cimas, Anufras Bersimas ii 
Petras Stirbis. 

$1.50 paaukavo Jona 
Petrošius. 

Po $1.00: 
Jonas Šileikis, Petronei* 

Bernauskiutė, Nalija Balan 
ilžiutė, Antanina Baunoraitė. 
fos. Noba, Cna Martulaitie- 
nė, Apolonija Šokas, Bronė 
Bitautas, Petras Puzinas, Al- 
fonsas Puzinas, Marijona 
Zubeliene, Jnoz. Degutis, Jo- 
nas Račinskis, Marijona Pe- 
travičiuke, Vincas Šilkas, 
Antanina Knistautienė, Zofi- 
ja Pocaitė, Jonas Pocevičia, 
Jonas Petrulevičia, Vincas 
Jonikis, Bronė Stradomskie- 
nė, Barbora Tarvidiene, An- 
tanas Kriaučiunas, Veronika 
Kriaučiūnienė, Boleslovą? 
Petkus, Kazys Jotkus, Katri- 
na Žebrauskienė, Kazys Ka- 
zukauskas, Kaz. Stasiulaitis, 
Alex Kuršą, Pet: Kartanas, 
Stasys Ra'moškevičius, Juo- 
zas Petkus, Adomas Tamo- 
sėtas, M. S. Bisturis, Pronce 
Bobin, Katrina Skrėbis, Jo- 
nas Pulsis, A. Petrulionis, 
Alex. Malinauskas, V. Venc- 
kienė, V.. Dudonienė, Iz. Lo- 
zauckas, Roz. Balsvaite, Ona 
Balsvaitė, Mag. Romanau- 
skienė, Apolonija Livihočiu- 
tė, M. Tamošiutė, Mag. Ka- 
zinskienė, Dom. Jucius, An- 
tanas Meiliūnas, Juozas Ge- 
čas, Ant. Adomaitis, Petras 
Petnilevičius, Ant. Skinderis, 
Teklė Majauskaitė, Sim. 
Gumburaitis, Antanas Žel- 
nys, B. Butkus, Jonas Kle- 
dcr, P. Petrauskas, J. Zibas, 
A. Vitumavičia, J. Norvai-J 
ša, P. Boublis, J. Šūkis, D. 
Krikėnas, J. Martinkus, S. 
Šleponis, J. Zolišius, A. Gan- 
drimas, Ignas Gumbauckas, 
L. Ruibis, J. Ulinckas, A. 
Bugailiškis, V. Norkus, K. 
Mickeliunas, J. Pabijauckas, 
A. Kaminckas, J. Lukošius, 
Gregorius Grinaveckas, P. 
Starožinskaite, Leonardas 
Linkevičius, P. Kelevičiutė, 
S. Šiuras, M. Plotakis, Ignas 
Juškevičius, Marta Uogaitė 
ir K. Josunas. 

Smulkesniais surinkta $6.- 
48. 

Viršminėtos aukos tapo tą 
patj vakarą kun. Krušo čekiu 
išsiųstos Washingtonan Lie- 
tuvių Informacijos Biuro 
vardu. 

Atmetus rengimo iškaščius 
(už svetainę, plakatus ir t. 

t.), \\ ashingtonan pasiųsta 
$2 3 7. 6 0. Kun. Krušas 
praneša, kad jis jau gavęs 
atsakymą iš Washingtono 
apie šitų aukų priėmimą. 

TEMYKITH! 
Lenkberniai ant 
Town of Lake. 

Čia yra draugija Karaliaus 
fogelos, į kurią daugiausia 
priguli taip vadinamų bajorų 
iš Lietuvos. Nekurie iš jų 
prisilaikydami savo supuvu- 
sių tradicijų norėtų, kad Lie- 
.uva prie Lenkijos prigulėtų. 
Su tuom tikslu neužilgo bus 
aukiamas visų narių susirin- 
imas nuspręsti ar jie turėtų 
•risidėti prie Lenkijos ar Lie- 
tivos. Draugija turi apie 
00 narių, kurių pusė grif- 
ai nori prie Lietuvos prigu- 
lti, o kita pusė linksta pi ie 

j 'šlėktiškos'' Lenkijos. 
Lietuviai piliečiai, nariai 

ninėtos draugijos budėkite! 
Sergėkite savo Tauta nuo iš- 
lavikų! Nepasiduokite, kad 
uklydę jų su draugai ir jus 
uklaidintu! Užtenka berna- 
imo lenkų tinginiams—po- 

įams. Dirbkite sau ir savo 

fėvvnės naudai, o lenkis- 
dems "šlėktoms" pasakykite 
•ialauk! 

Narys Dr. K. T. 

IŠ WEST SIDE. 

Ateinanti nedeldienį, gruo- 
Ižio 1 d., šioje kolionijoje at- 

sibus didelis visų tautų ap- 
/aikščiojimas ir pakėHmas 
'Service Flag" 26-to Local 
Board distrikto, pagerbimui 
jaunų vyrų, išėjusių kariume- 
nėn iš šios apygardos. 

Šiame apvaikščiojime daly- | 
vaus ir lietuviai. Ant drau- j 

valdybų ir draugijų ta- 

rybos atstovų susirinkimo, at- j 
sibuvusio 25-tą dieną, šio mė- j 
nesio, p. Meldažio svetainėje, j 
iapo nutarta, kad visos drau- i 
^ijos šioje apygardoje, ir visi i 
abelnai lietuviai, dalyvautu i 

c. j 
Šioje iškilmėje. 

Lietuviai dalyvaus kaipo at- 

skira divizija ir turės savo 

bena iš 16 nariu. Lietuviu di- C v t* 

vizija susirinks prie p. Melda- 
žio svetainės Imą valandą po 
pietų ir ten susitvarkys mar- 

šavimui. Vaikščiojimas gat- 
vėmis prasidės lygiai 1:45 vai. 
po piet.' Po maršavimui pub- 
lika susirinks į Pickard School 
Assembly Hali, kampas 21- 
mo PI. ir Oakley Ave., kur 
bus išpildyta likusis tos dienos 
programas. Tarpe kitų kalbė- 
tojų žada būti* teisėjas Geo. 
F. Barrett, kun. F. P>. Serafi- 
nas, advokatas Jonas Kučins- 
kas, Jonas I. Bagdžiunas, 
pirmsėdis vietinio Local 
Board, ir kiti. 

Daugumas draugijų nutarė! 
dalyvauti, bet kurios dar nėra! 
nutariusios, tos yra prašomos 
imti dalyvumą. 

Šios draugijos jau žadėjo 
dalyvauti: Draugija Lietuvos 
Ūkininko, Pikčių Darbininkų 
Pašelpinis Kliubas, Apšvieti- 
mo Brolių, Aušros Vartų Vy- 
ru ir Moterų, D. L. K. Ka- 
reivių Algirdo, Šv. Roko, Lie- 
tuvos Darbininkų, Baltos 
žvaigždės Kliubas, Brolių ir 
Seserų Artierikoje, Lietuvių 
Jaunikaičių Dainorių, žvaigž- 
dės Liuosybės, Lietuvos Vy- 
čių 24-ta kuopa. Aušros Var- 
tų Moterų ir Merginų ir D. 
L. K. Keistučio. 

Po apvaikščiojimui sekan- 
čiame ketverge, gruodžio 5 d., 
p. Meldažio svetainėje, 8 vai. 
vak., atsibus draugijų valdy- 
bų ir draugijų tarybos atsto- 

tų susirinkimas dėlei išdavi- 

nio raporto ir padengimui ap- 
vaikščiojimo lėšų. 

/'incas, Duoha, 
Tarybos Raštininkas. 

DRAUGIJŲ PRANEŠIMAI. 

SLA. 129ta kuopa (nuo 18 
tos gatvės) susirinkimą laikys 
nedėlioj, gruodžio 1 d. 2 vai. 
po pietų, Stanford Park sve- 

tainėj. Kviečiama visus atsi- 
lankyti, nes bus rinkimas val- 
dybos sekantiems 1919 me- 
tams. 

P. M. Akstinas, Rašt. 
3943 S. Rock\vell St. 

SLA. 36-tos kuopos susi- 
rinkimas įvyks* nedelioj, gruo- 
džio 1 d., 1 vai. po piet, Mil- 
dos svetainėje, 3142 S. Hal- 
sted gat. 

Bus rinkimas valdybos at- 
einantiems metams ir kiti 
svarbus dalykai. 

Visi kviečiami atsilankyti ir 
alsi vest nauju narių įrašymui. V ♦ 

Susirinkimas Dr-stes Šven- 
tos Petronėlės atsibus nedė- 
lioje, gruodžio 1 d., Šv. Jur- 
gio parap. svet., 32ras Place 
ir Auburn Ave. 

Susirinkimo pradžia 12:30 
vidurdienyj. Bus renkama 
valdyba ateinantiems metams 
ir daugelis kitų svarbių rei- 
kalų bus apkalbama. 

Visos narės yra kviečiamos 
atsilankyti. 

( 

•Susirinkimas Šv. Kazimie- 
ro Karalaičio Draugijos atsi- 
bus nedėlioje, gruodžio 1 d., 
Šv. Jurgio parap. svet., 32- 
ras PI. ir Auburn A ve. 

Bus rinkimas valdybos at- 
einantiems metams. 

Pereita sereda, Unity Club 
House, atsibuvo Federacijos 
Lietuviškų Kliubų balius. 
Kaip visuomet, taip ir .šį kar- 
ta žmonių prisirinko daug. 
Federacijos vakaran nuėjęs, 
kiekvienas praleidžia laika la- 
bai smagiai. Ir kodėl ne, kad 
čia susirenka visas Chicagos 
ir apielinkių jaunimas. J. 

Surašė aukų iš Brigliton 
Park, tilpusiame "Lietuvos*' 
Dienraštyje No. 4, buvo ap- 
leista K. Petraitis, aukavttsis 
$5.00. J 

M I R E 
Jonas Visciitlis, nuo To\vn 

of Lake, 46 metų amžiaus, 
mirė nuo influenzos, pereitą 
sereda; taps palaidotas atei- 
nantį panedėlį Šv. Kazimiero 
kapinėse. Velionis ]>aliko naš 
lę, dvi dukteri ir sunų. Vi- 
čiulis laikė maliavų krautuvę 
prie 4537 So. \Yood St. 

Velionis buvo didžiai drau- 
giškas žmogus, priklausė net 

prie 11-os įvairių draugiju. 
Buvo senas Chicagos lietuvis, 
išgyvendamas ant To\vn of 
Lake apie 15 metų. 

Jonas Ežerinskas, 28 metų 
amžiaus, gyvenantis ant Brid- 
geporto, pasimirė ketvergo ry- 
te, Engle\vood ligonbutyje. 

Laidotuvės atsibuvo šią- 
dien, patarnaujant graboriui 
A. Masalskiui. 

Paliko didžiausiame nuliū- 
dime moterę. 

SO. CHICAGO. 

Teismo nutarimai vakar. 
Su. Chicagos policijos teis- 

mas nubaudė lietuvę—karčia- 
mininkę Mrs. Balulis. $10.00 
pabaudos už pardavinėjimą 
alaus nedėlios dieną. 

TOWN OF LAKE. 

Anglu kalbos ir siuvimo O v w 

lekcijos Seward Viešoje Mo- 
kykloje, 46th Street ir ller- 
mitage Ave., yra laikomos 
panedėliais, utarninkais, sere- 

domis ir ketvergais nuo 7 iki 
9 vakare. To\vn of Lakečiai 
turi naudoties proga ir lan- 
kyties j tą mokyklą, kadangi 
jie gali tai turėti už dyką. 

Mare Jurgclionienė. 
(Yak. Mokyklų Yizitoja). 

•JMkos Lietuvi!] Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

kos kalbų aritmetikos; knygvedy- 
6tšs, "stenografijos, typewriting, 
pirklybov teisių, Suv. Valst. istori- 
jos; abeinoa istorijos, geografijos 
politlkiuės ekonomijos, pilietystSa 
SalUaraSyBUs. 

Mokinimo valandos: mio 8 ryto 
IfcJ 5 po pietų: vak. nuo 7:30 iki 
9:Se 

8108 So. Jalsted 8t., Cklcagot 111. 

REIKALAUK! 

Prastos gyduolės—jų yra le- 
gijonai—turi pasirodyti ncpa- 
gelbstančiomis pacientui. Jie 
niekad neapsirinka su geromis 
gyduolėmis. Skaityk sekantį 
laišką, kurį męs tik-ką gavo- 
me: "Potter, Nebr., spalio 21, 
1CM 8. Prisiųskit man daugiau 
Trincrio Amerikoniško Kar- 
taus Vyno Elixiro. Gal but, 
kad aš šiądien net negyven- 
čiau be jo. Visi, kurie negali 

I miegot arba kurje turi koki 
nors pilvo skausmą, privalo 
jį imti. Jis gelbsti man ste- 
bėtinai. Su pagarba, Barba- 
ra Dvorak." Turėti tokius pa- 
čius rezultatus, Jus turite bū- 
tinai pareikalauti Trinerio 
Amerikoniško Elixiro ir ne- 

priimti nieko kito! Visose ap- 
tiekose, $1.00.—Ir jeigu Jųs 
norite prašalinti reumatizmą, 
neuralgiją, lumbago, išnarini- 
mus ir tynimus, būtinai rei- 
kalauk Trinerio Linimento, 
kuris gelbsti greitai ir tikrai. 
35 ir 65 centai visose aptie- 
kose. Per pačtą 45 ir 75 cen- 

tai.—joseph Triner Companv, 
13.33—1343 S. Ashland A ve., 

Chicago, 111. Apgars. 

Jaiguugerai pasiųtos Drapanos, 
tai nereikia Guarantee. 

Atmink, kad laikrodis grvno 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 darba. 

L. GELEŽINIS 
4503 S0 ~\VOOD STREET CHICAGO, ILL. 

TELEPHONE BOULEVARD 5669 

Reikalingas "Lietuvos" Dienraščio Šerų 
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 šėrų nusipirkti. 

Šiuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buotą šėrų 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 pervelu. 
Sero kaina $10. 

Lithuanian Publishing Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, III. 

aebiamieji:-- 
Sn šiuomi prlsiųn<?iu $ kaipo pilną užmokestį ui 

šerns "Lietuvos" Dienraščio Bendrovės •• Lithuanian 

Publishing Co. 
Malonėkite prisiųsti man šėrus. 

Su pagarba, 

ADRESAS: 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, 1LL. 
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