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Metai XXVI Nc^O 

Talkininkai paeme St. Quentin 
VokieCiai paskelbė apleidžia Belgija 

TURKIJA GRŪMOJA APLEISIANTI VOKIETIJĄ JEIGU 
NEGAUS STIPRIOS PAGELBOS PINIGAIS IR ŽMONĖMIS. 

Bulgarija gali užpulti Turkiją 
.J MINISTERIJA SUGRIUVO. REZIGNAVO 

KANCLERIS, VICE-KANCLERIS IR UŽRUBEŽINIU 

REKALŲ MINISTERIS. 

Berhr.e riaušes ir demonstracijos 
LONDON. Bulgt. ai priėmė visus talkininkų reikalavimus. 

Arn.ija bulgaru traukiasi iš Serbijos ir Makedonijos. Gelžkeliai 
pereina talkininKų rankosna. Francuzų raiteliai jau injojo j 
Uskubą, didelj gelžkelių centrą. Sulyg Vossische Zeitung" Bul- 
garijos pasidavimo pasekmės gali buti šios: ] 

Turkija paseks Bulgariją, Rumunija prisijungs prie talki- 
ninku pagelba. Pietiniai slavai gaus talkininkų pagelbą. Gali 
pasiduoti ir Austrija. 

PARYŽIUS. Francuzai Įžengė į St. Quentin. Prieš ['eng- 
siant i micatą prasidėjo baisus sprogimas. Tai vokiečiai naikino 
savo liekanas. (St. Quentin yra vienu iš svarbiausiu punktų 
Hindenburgo linijoj. Jo puolimas gali priversti vukiečius pasi- 
traukti gana toli. Jau ištisos sąavatės, kaip mūšiai eina už St. 
Quentin). 

LONDON. Armjia Ficld Marshal Haig pasekmingai gru- 
miasi ir vokiečius stumia atgal tarp Cambrai ir St. Quentin. Pa- 
imta miesniku ir nelaisvių. Vieni anglai per rugsėjo mėnesį pa- 
ėmė 66 300 vokiečiu ir 700 kanuoliu. 

PARYŽIUS. Belgų pulkai turėžjo karštų susikirtimų su prie- 
šu ui miestukus Roulers ir Proville Galutinai tie miesteliai 
uiimti. Vokiečiai traukiasi. 

BULGrtiRIJA PASIDAVĖ. 
Paryžius, rugsėjo 30 d.—Per- 

trauka mušiu tapo padaryta tarp 
Bulgarijos ir talki'iir'- d tokio- 
mis išlygomis, kokių talkininkai 
reikalavo. 

Šitas pranešimas tapo oficia- 
liai paskelbtas Prancūzijos val- 

džios. 
Mūšiai tarp talkininkų armijų 

ir bulgarų pasiliovė pereitą suba- 
tą vakare. Bulgarija pasidavė 
talkininkams pilnai—be jokių iš- 
lygų iš savo pusės. 

Pertrauka mūšių tarp taikiniu-1 
kų ir bulgarų yra pasekmė gry- 
nai tik kariškos sutarties, ir po- 
litiška šio klausimo pusė kol-ka- 
yra visa; v-'palytėta. Talkinin- 
kai pastatė tik tokias išlygas, ku- 
rios užtikrintų talkininkų saugu- 
mą ir kad bulgarai, arba ir vo- 

kiečiai negalėtų sunaudoti per- 
traukos musių lauko prisirengi- 
mui prie naujų mušiu. 

Pasidavimo Išlygos. 
Šitos talkininkų išlygos, kurias', 

bulgarams padavė talkininkų vy-J 
riausis to fronto vadas genero-j 
'as H'Eperey ir kuriuos bulgarai 
priėmė, yra sekančios: 

Bulgarija apsiima apleisti vi- 
sus žemės plotus, kurios : 

dabar laiko užėmusi Serbijoj 
ir (ir ek i joj: taipgi demobili- 
zuoti (paleisti) tuojau* save 

armiją ir pavesti talkininkam* 
visas savo transportacijos (per- 
vežimo ) priemones — reiškia 
pirmiausiai visus geležinkelius 

Bulgarija taipgi perduos tal- 
kininkams visus savo laivus ii 
atiduos kontrolę ant Duno- 
jaus upės; apart to ji sutinka 
leisti talkininkams liuosai pe- 
reiti per Bulgariją tolimesniam 
vystymui k?.riškų operacijų 
prieš Austro-Vengriją ir Vo- 
kietiją bei " 

kiją. 
Visi P.ulg. c. ginklai ir 

amunicija -bus suk-auta ir lai- 
koma po talkininku kontrole. 
Talk'ninl.ai taipgi gauna teisę 
užimti visas strategiškas vie- 
tas Bulgarijoj. 

Tokiu budu Bulgarija ja .t vi-1 
sai pasitraukė iš karės. Pačią 
Bulgariją užima anglų, franeuzų 
ir italų kariumenės. o Bulgaru 
apleistus plotus Orėki joj ir Ser- 
bijoj užima grekų ir serbų ka- 
riumenės. Sita mušiu pertrau- 

kos sutartis pasilieka galėję net 
iki laikui kol abelna taika bus 
padalyta. 

Manoma, kad Vokietija gai 
dar mėgina pasilaikyti Bulgariją. 
Ii turėjo Rumunijoj apie 8 ar 9 
divizijas kariumenės ir pėtnyčioi 
iitčjo žinios, kad ta kariumenė 
traukiasi iš Rumunijos—mato- 
mai, ue kur kitur, kaip Bulga- 
rijon. Bet kad Vokietija turi 
pi'nas rankas darbo ant Vakarų 
fronto, tai yra sunku daleisti. 
kad ji galėtu pasiųsti Bulgarijos 
užėmimui didesne armiją. Savo 
keliu iš Berlino pranešama, kad 
gen. von Mackensen, vokiškas 
vadas Rumunijoj atvyko Sofijon, 

i Hulgarijos sostinėn. Vokiška ka- 
riumenė buk taipgi pribuvo ter. 

pereitos pėtnyčios nakčia. 
Sofija guli aut geležinkelio, 

kuris vyrija Berliną, Vicnną ir 
Konstantinopoli ir galima spėti, 
kad Vokietija darys viską,—gal 
griebsis net ginklų,—kad šitą ge- 
ležinkeli palaikyti savo rankose, 
r.es kitaip Turkija, jos talkinin- 
kė, bus visiškai atkirsta ir ne- 

abejotinai turės tuojaus griūti. 
* * 

Bulgarija Kariavo Tris Metus. 
Bulgarija kariavo beveik tri? 

metus. Spalio S d. 1915 metuo- 
se ji išleido manifestą, praneš- 
dama apie savo pasiryžimą stoti 
prieš talkininkus. Penkiolika 
mėnesiu laiko užėmė, kol ji to- 
ki savo nusprendimą padarė. 

Savo manifeste Bulgarijos val- 
.lžia tuomet apreiškė, kad jos 
ekonomiški interesai ir teisės 
yra neatidalintinai surišti su 

Turkija. V okietija ir Austrija." 
Tuomet taipgi buvo pranešta, 

.tad Vokietija už Bulgarijos neti- 

irališkumą žadėjo jai visą Ma- 
kedoniją su Uskub, Monastir ii 
Ochirda miestais, kurie priklau- 
so Serbijai, l'ž jos įstojimą ka- 
rėn Vokietija, matomai, pažadė- 
jo dar daugiaus. 

Laike Bulgarijos neutrališku- 
mo, t. y. iki spalio 8 d. 1915 m., 
kaip talkininkai, taip ir Centralės 
Viešpatijos darė Bulgarijai Įvai- 
rius pasiulijitnus, o Rusija, kuri 
išgavo Bulgarijai neprigulmybę, 
ir per metu metus ją globojo, 
nusiuntė jai ultimatumą spalio 
pradžioje 1915 metais. Bulgari- 
ja vienok ultimatumo reikalavi- 
mus atmetė ir atvirai perėjo Cen- 
tralinių Viešpatijų pusėn. 

Pirmiausiai Užpuolė Serbus. 
Bulgarų kariumenė. įsiveržė 

Serbijon spalio 13 <1. 1915 m. 

Jos prisidėjimas prie karės pri- 
vedė prie to, kad Serbija, Mon- 
tenegro ir Albanija greitai pa- 
teko Centralinių Viešpatijų ar- 

mijoms. 
Bulgarijos gyventojai ne visi 

buvo vienbalisai arž prisidėjimą 
prie Centralinių Viešpatijų. Val- 
džia vienok stovėjo už tai ir 

stipria ranka numalšino visus pa- 
sipriešinimus. Bet jau 1917 me- 

tuose pradėjo ateidinėti gandai, 
kad militariškoji Bulgarijos par- 
Hia, į vilkusi Bulgariją karėn, 
pradeda susitikti su vis didesniu 
pasipriešinimu iš žmonių pusės. 

Preiuieras Radoslavov, kuris 
buvo žinomas Bulgarijos žmo- 
nėms kaipo esantis po Berlitio 
įtekme, buvo priverstas rezig- 
nuoti pereitą birželio mėnesį. Jo 
vietą užėmė M. Malinov, Rusi- 
jos šalininkas ir talkininkų drau- 
gas. 

Bulgarijos karalius Ferdinan- 
das, nusiskųsdamas ant blogos 
sveikatos, didesnę dali pereitos 
vasaros praleido Vokietijoj. Gan- 
dai atkartotinai ėjo, kad Bulga- 
rija pradeda -būti jam "politiš- 
kai nesveika vieta. 

Talkininkai Užduoda Smūgį. 
Rugsėjo 14 d. talkininkų armi- 

ja Balkanuose, ilgą laiką užsi- 
laikiusi ramiai, staiga pradėjo 

| milžinišku ofensyvą ant Makedo- 
i nijos fronto, i rytus nuo miesto 
Monastir. Bulgarų frontas ta- 

po perlaužtas ir anglų, serbu, 
traiu užu, italų ir grekų armijos 
greitai pradėjo por šitą spragą 
varytis gilyn, Įvarydamos gilų 
Kylį tarp vokiškai-bulgariškų ar- 

m i jų. 
Anglų armija įsiveržė Bulga- 

rijon ant fronto j šiaurius uuo 

Salionikų, o rugsėjo j7 d. gen. 
d'Eperey, talkininkų vyri ausis 
kadas ant šio fronto, pranešė, 
Kad jis gavo nuo Bulgarijos val- 
1/ios pasiulijimą pertraukti mu- 
štus ir užvesti derybas. 

Kol talkininkų valdžios šitai 
svarstė, gen. d'Eperney pranešė 
Bulgarijai, kad kol negaus atsa- 
kymo nuo savo valdžių, jis mu- 
šiu nepertrauks, bet priims bul- 
garu armijos siunčiamus atsto- 
vus. Bulgarijos atstovai atvyko 
j Salonikus sukatoj ir derybos( 
•)rasi:lėjo nedėldienyj. 

Pertrauka mūšių tapo padary- 
ta ant išlygų, kurias pastatė tal- 
kininkai fjos yra augščiau pa- 
duotos). 

Pasekmes. 
Kokios bus pasekmės šito Bul- 

garijos žygio, tuu tarpu dar butu 
peranksti kalbėti. Kad jos bus 
ytin svarbios—tas yra neabejoti- 
nas dalykas. Jeigu pasakysim, 
kad šitas atsitikimas yra pir- 
mas aiškiai matomas žingsnis 
prie V okietijos galo ir karės už- 
baigimo, tai tas vargiai bus per- 
dėta. 

Kad iš talkininku priešu pu- 
sės atsimeta apie keturi ar penki 
šimtai tūkstančių bulgariškos ka- 
riumenės, tas iau yra pa»s savai- 
mi svarbus dalykas. \'ienok tas 
turi mažą vertę sulyginus su 

strategišku padėjimu, kuris iš 
šito atsitikimo išshystn 

Bulgarijos .pasidavimas visai 
atkerta Turkiją nuo Vokietijos 
ir Austrijos ir atidaro talkinin- 
kams duris j Konstantinopoli jau 
ne per Dardanelius, bet nuo Bul- 
garijos rubežiaus. Turkija išsyk 
pasilieka ant talkininkų pilnos 
malonės ir nėra nei mažiausios 
abejonės, kad pilnas pasidavimas 
Turkijos yra tik savaičių, o gal 
ir dienų, klausimas. Jau dabar 
eina gandai, kad Turkija taip- 
pat jau atsišaukė prie talkininkų, 
prašydama pradėti taikos dery- 
bas. 

Bet nei tuomi dar neužsibaigia 
Bulgarijos pasidavimo pasekmės. 
Kariškas frontas išsyk atsinau- 
jina jau ne tik išilgai Dunojaus 
upės, bet ir Kumanija neabejo- 
tinai gali stoti išnatijo karėn, 
idant nusiversti vokišku jungą. 
Austrija ir be to jau vos besi- 
laikanti gali visai sugriuti 
naminės revoliucijos griuvėsiuo- 
se. nes Austrijos slavai neišven- 
giamai pakels dabar didžiausi 
triukšmą. 

Kad Austrija netrukus turės 
griūti—tokios nuomones yra 'be- 
veik visi kariški ekspertai ir dip- 
lomatai. Gi kas tuomet hus su 

Vokietija, pasilikusia be savo 

talkininku ir iš visų pusių ap- 
supta? Ypatingai, kad ir pačioj 
Vokietijoj žmonių upas, po di- 
delių sumušimų ant Vakarų fron- 
to, nėra visai toks, koks jis buvo 
1914 metais, kuomet vokiečiai 
maršavo j Paryžių, arba 1915 ir 

1916 metais, kuomet jie nuvertė 
rUSUS. y"' 

Karės Pabaiga—Kaip Ją 
Gauti Greitai. 

Kaizerio viešpatavimo valan- 
čios, galima sakyti, yra suskai- 
tytos. Ir štai kodėl dabar net 

tie, kurie manė, jog karė turės 

tęstis dar keletą metų, dabar pra- 
deda manyti, ar karė ištikro ne-j 
pasibaigs dar šiais metais? 

Ir gali užsibaigti. Bet tik- 
riausias būdas tos galimybės už- 

tikrinimui yra—visai apie tai nei 
nemąstyti, bet visomis jiegomis; 
su visa išgale ir energija,—kaųi 
ant karišku frontu, taip ir čia 
namie—varyti karės darbą pir- 
myn. Kodėl? Todėl, kad karės 
štabas jau svyruoja ir palinkęs 
yra. Dar vienas smarkus smū- 

gis paguldys ji ant žemės—jau 
int visados, kad (langiaus neat- 

sikeltų. To smūgio neuždavus, 
jis gali svyruoti, svyruoti ir— 
vėl atsitaisyti. 

Štai kodėl talkininkų armijos, 
talkininku saliu žmonės nei va- 

landėlei neprivalo šiuo momen- 

tu susidėti rankų, bet dar pa- 
dvigubinti visas savo pajiegas, 
visuose atvejuose, idant griūvan- 
tį militarizmo milžiną, kankinu- 
sį visą pasaulį per keturis bai- 
sius metus, ne tik paguldyti, bet 
ir kapan užkasti—syki ant vi- 

| sados. 
Pirkite Liberty Bondsus!—Tai 

musų, ramių gyventojų, geriau- 
sia kulka greitam karės laimė- 

jimui. 

JAU 50,000 TURKŲ 
BELAISVĖJ. 

Londanay, rugsėjo 27 d. — 

Iki šiolei jan daug?aus negu 45,000 
turkišku belaikių, paimtų Pales- 
tinoj, tapo suskaityta. Apart pir- 
miaus sumus'ų Septintos ir Aštun- 
tas turkišku armijų, dabar ateina 
žinios, kad ir Ketvirtoji turkiška 
armija yrti beveik apsupta j rytus 
nuo upės Jordano. Palestinoj ir 
iai taipgi gresia sunaikinimo pa- 
vojus. 

Šios armijos sunaikinimas priva- 
rytų belaisvių skaitlių iki 8o,ooo. 
Anglai, žengdami pirmyn, pradėjo 
stumti turkus nuo garsaus bibliš- 
ko ežero Galilėjos. 

Sulyg žinios iš Paryžiaus, pa- 
liuosuota iš yo turkų jungo Pales- 
tina. arba Šventoji Žemė, busianti 
nauja respublika, kuri bus valdo- 
ma po globa Anglijos, Francuzijos 
ir Rusijos. Tokia buvo padaryta 
sutartis tarp tų trijų viešpatijų 
dar 1916 metais. 

Tuo tarpu Francuzijos valdžia 
yra užimta išdirbinio tam tikro 

projekto, kaslink Palestinos val- 
dymosi. 

NAUJA RUSŲ VALDŽIA TU- 
RI 200,000 ARMIJĄ. 

Washington, D. C. rugs. 27 d 
—Pamažu, laikraščiai iš betvarkės, 
kuri pradėjo Rusijoj viešpatauti 
nuo to laiko, kaip bolševikai už- 
griebė jos valdžią, pradeda dabar 
vystytis centralinė v^riausyl>ė, 
kuriai gal pasiseks su laiku su 

grąžinti Rusijoj šiokią-tokią 
tvarką. 

Žinios apie sutvėrimą naujos 
centralimės vyriausybės Rusijoj 
atėjo oficiališkaine raporte, kuri 
gav rusiška ambasada \Yasbingtr> 
ne. 

Siame raporte pranešama, kad 
l'ioje, netoiii l'ralo kalnu, susirin- 
ko pa 11-rusiška konferencija, kurią 
pripažino visos tuomlaikinės val- 
džios, Įsisteigusios j vairiose Rusi- 
jos dalyse prieš bolševikus, — j u 

tarpe ir Sibirijos valdžia. 
Sit<a konferencija išrinko iš pen- 

kių Komitetą, kuris bus atsakomas; 
prieš Steigiamąjį visos Rusijos 
Susirinkimą, kuris yra šiaukia- 
mas i d. sausio 1919 metų. 

Ufos konferencija susidėjo tik 
iš atsto u, išrinktŲ Į Steigiamąjį 
Susirinkimą. kurį anuo laiku bol- 
ševikai durtuvais išvaikė. Tik bol- 
ševikai ir kairieji social-revoliuci- 
jonistai, remiantieji bolševikus, 
šioje konferencijoj nedalyvavo. 
Konferencijoj dalyvauja taipgi 
Sibrijos vaildžios delegatai, ir at- 
stovai : "Žmonių L'aisvės Susivieni- 
jimo," "Kenenesauso" (Atginimo) 
grupės ir dešiniųjų Sočiai-Revo- 
liucionierių bei Social-demokratų 
partijos atstovai. 

"Penkių Komitetas" kuriam pa- 

j vesta reikalų vedimą, susideda iš 
sekančių žmonių: M. Čaikovskio, 
atstovaujančio Archangelsko ap- 
skričio valdžią; Yologodskio, vado 

Siberijos valdžios; Ostrovo, buvu- 
sio .Maskvos majoro ir nario Ka- 
detu partijos; iieneral-Leitenanto 
Boldirevo, vieno iš žymiausių 
Rusijos ekspertų ir Avksentievo. 

Naujos Valdžios Pamatai. 
Prisiųstas rusų ambasadai ofici- 

alis raportas paduoda sekančias 
apie tą konferenciją žinias; 

"Komitetas, susidedantis iš Stei- 
giamojo Susirinkimo n'arių, suvie- 
nija politiškas partijas, kurios: 

1. Pasilieka ištikimos talkinin- 
kams. 

2. Atmeta atskiros taikos minti. 
3. Nepripažįsta Lietuvių Brastos 

•sutarties. 
4. Nutarė tęsti karę prieš bol- 

ševikus ir Vokiečius išvien su 

čecho-slovakais. 

Steigiamojo Susirinkimo nariu 
komitetas, turėdamas savo siekiu 
sutverti suvienytą ir galingą val- 
džią, skaito save vyriausybės šal- 
tiniu ir skaito save taipgi pavaldi- 
niu pastarosios provizorinės 
(laikinosios) Rusijos valdžios. 

"Neturėdamas net iki paskuti- 
niu laikų jokių budų susinešimui 
su įstaigomis užrubežyj, Komite- 
tas negalėjo savo laiku parnešti 
apie savo susitvėrimą ir apie da- 
lykų vystymąsi Rusijoj, nei Vaka- 
rinės Europos valdžioms nei Ame- 
rikai. 

Iš ko jis susideda. 
"L*toje dabar susirinko konfe- 

rencija, kuri susideda: 
j. Iš narių Steigiamojo Susi- 

rinkimo. 
; 2. Iš delegatų nuo provincijų 
vyriausybių ir nuo Siberijos vai- 

l džios. 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 

Dienraščio Reikaluose. 
Vis: "Lietuvos"' dienraščio šė- 

rininkai, kurie dar neprisijjnte 
"Interim certiiicate" yra prašo- 
■ni kuoveikiausiai prisiųsti juosi 
Universal State Bank, 3252 So. 
Halsteci st., Chicago, 111. 

Visiems nekantraujantiems de- 
!ei nepasirodymo dienraščio ma- 
loniai pranešame jog viskas da- 
roma kad tik greičiau dienrašti 
išleidus. Redaktorius B. K. Ba- 
lutis šiose dienose išvažiavo \Ya- 
shingtonan lietuvių reikaluose, 
kur podraug pasirūpins kad ir 
dienraščiui greičiau išgauti tai, 
ko iki šiol trūksta. 

Grįžtant iš VVashiugtono re- 

daktorius Balutis užsuks vienur- 
kitur, kad galutinai suorganizuo- 
ti redakcijos štabą. 

Nenorime pradėti kol viskas, o 
viskas nebus galutinoj tvarkoj. 
Bet užtat paskui—tai laikykitės!) 

Primename kad 11 d. spalio j 
8 vai. vak. Mildos svetainėje,I 
3142 So. Halsted iSt., Chicago. 
111., bus visuotinas šėrininkų su-' 

sirinkimas, visi kurie galite prr 
buti prašome atsilankyti. 

Šėrininkų laiškai sugrįžta. 
Kelis kartus esame išsiuntę laiš- 
kus kai-kuriems 'bendrovės šė- 

rininkams, 'bet laiškai visuomet 
sugrįžta. Žemiaus talpiname 
surašą vardu šėrininkų, kuriu ad- 
resus geidžiame gauti. 
Juozas "Martinionis, Chicago, 111. 
V. Dovydaitis, Chicago, 111. 
P. Bučiunas, C ..ieago, 111. 
S. "Maskoliūnas, Chicago, 111. 
S. Laurinavičius, Baltiinore, Md. 
K. Bučys, Spokane, Wash. 
V. Petrauskas, Seattle, Wash. 
J. Kni/.ikeviče, Chicago. ]fl. 
L. DauŠna, Chicago, 111. 
J. Augustenas, Chicago, 111. 

DIENRAŠČIO ARMIJA. 
Apart jau paskelbtu "Lietuvos" 

dienraščio šėrinmkų, prie didelės 
šio dienraščio armijos priklauso 
dar sekantieji: 
Iš C h i c a g o r : 

Marv Stiklius 2 

Mar. Stankevičius 1 

Aug. Grigas 1 

Jonas Linkus r 

Alex. Sabaitis 1 

Jonas Stiklius 2 
Ant. Leonas 1 

J. Lisauskas 2 

Alex. Daukas 5 
Stasys Mažeikis 1 

Barb. Siciirlienie I 

Zen. Benevičius 5 
J. Sidauskas 5 
VI. Jucius 2 

^Vjl. Šurna 1 'r 
Ant. Kinder!s 5 
Jonas Žilvitis " i 1 1 

(K. Bemarauakas 
Jurg. Leščinskas 
J. J. Jankauskas 
Mary Yiskontienė 
Jonais skontas 
Walter Viskontas 
Chas Viskontas 
Petr. Jakubonis 
Ant. Strolė 
Kazy- Yabala* 
luoz. Blankus 
P. Grikšelis 
M. Jankaitis 
Pr. Miliauskas 

Iš Licero, III.: 
S. Šimkus 
J. Možiulis 
Jonas Kimbark 
Iš S o. C h i c a g o s, I H.: 
W. Sverdikavičitts 
Jonas Banevičius 

^. 
Stasys Paliliunas 

I Ona Antanavičienė 
į I š X e w B r i t a n, C ® n n.: 

Jurgis Klimas 
Juozas Grimala 
A. Leščanskas 
Adomas Pauža 
Jurgis Airžuolaitis 
M. Savulis 
Ant. Yikrikas 
Petronė Urnavičiutė 
Ant Mikalauskas 
PeL. Pilipauskas 
Mot. Neimanas ; 
Petras Pilkoms 
Iš W a t e r b u r y, C o n n.: 

Mart. Staugus 
D. Never<fauskas 
Vincas Klovas 
Pranas Kibau^kas 
Pranas Gudiškis 
J. Slučitiskas 
Ignas Saročka 
J. Šilkauskas » 

Kost. Yamagiris 
A. Dzindzelėta. Iliglilandtown, 
Md. 
Ant. Kaunas, Slielton, Wash. f 

A. Juodakas, Grand Rapids i 

Tgn. Noreika Standerd, 111. I 

J. A. Saveckas, Hancock, Mich. \ 
A. Petravičius " " 

i 

Jonas Adains, Beit, Mont. i 

Mikas Valaikas, Beaver Dam, 
AVis. i 

F'. Baronas, \Vaterburv, Coua. i 

A. J. Riškus YVorth, W. Va., 
(pirmiau turėjo lo) 12 

S. Brazaitis, \Vestfield, Mass. I 

Jonas Keturtis, J[ersey City,N.Jf. 5 
Iš C h i c a g o, II1.: 
Juozas Andrešunas T 

Klem. Sargautis i 

Juoz. Martinionis I 

Pet. Kraujalis 3 
Peter Bučiunas 1 2 

Kaz. Majauskas * /I i 

Po v. Darašius " i, a 

Jurg. Bučiunas 'l ^ -Ą 



Jonas Žukauskas 
Kaz. Kaminskas 
Bned. Kareckas 
Mik. Palionis 
Ant. Butkis 1 

Pctr. Ętrnatavičius 1 

Jonas Urfoika* 
Mot. MekL/is 
Zof. Svaraitė 1 

7.ig. Balčikonis 1 

(Toliaus bus) 

IŠ KARĖS LAUKO. 

(Tąsa nuo F-mo pus! ) 
3. Is atstovų nuo sncial-revoliu- 

cijonierių ir nuo -<« i;tl deni .'kratų 

partijų. 
4. Iš atstovų nuo ''Žmonių Lais- 

ves Susivienijimo" ir nuo wkene- 
sanso" grupes. 

'* Valstijos konferencija pasistatč 
savo tikslu sutverti suvienytą vai- 

džią, kuri atstovautų vieną tu- 

šuotą vyriausybę visai Rusijai. 
"Konferencijos pastangos išda- 

vė pasekminga vaisių. 
''Suverinė vyriausylK- taj)0 sudė- 

ta j rankas jstaigos, usided;mčios 
is penkių ypatų, atsakomu prieA 
Steigianiąj] visos Rusijos Susirin- 
kimą, kuiio suŠai'Vmias yra atidi- 
r.ii iki Sausio r. m. -u t«i 

išlyga, kad 250 narių tan su->iriii- 

kiman atvyks. 
''Sita ftitgšČiausioji valdančioji 

jstaiga nusideda iš sekančių ypa- 
tų: Čaikovskio ir gen.-Leitcnan- 
to Tioldirevo." 

Turi 200,000 kariuirenes. 

Rusiškoji ambasada VVaslunglo- 
ne gavo taipgi kablegramą nuo ru- 

siškos legacijos (atstovybės* Pe- 
kine (Chinuose), kad sulyg j>ra- 
npšimo užrubežio ministerio Om- 
sko valdžios (Siberijoj), toji Om 
sko valdžia pasekmingai sumobili- 
zavo dvi kareivių kliasas ir kad 
ji dabar turi armiją iš 200,000 ka- 

reivių ir 30,(xx) aficicrų. 
Šita nauja armija yra suorgani- 

zuota stiprios disciplinos pamatai- 
ir manoma, kad iki ateinančio pa- 
vasario ji jau turCs daugiaus negu 
milijoną vyrų, kurie bus išlavinti 
ir tinkamai anginkluoti. Tuo tarpu 
talkininkams ir Amerikai perstato- 
ma reikalas tą armija remti ir 
suteikti užlaikymui reikalingų lė- 

šų, v 

Baisenybės Rusijoj. 
Amerikos Valstybės Departa- 

mentas gavo naujų žinių ir apra- 
šymų apie baisenybes, kokias 
kelia Rusijoj bolševikų valdžia. 

Iš ištikimiausių šaltinių gauta 
žinių, k' l bolševikiškos minios Pet- 
rograde ir Maskvoj tūkstančiai;- 
žmonių tapo išskersta. Kalėj in\ai 
yra pilnutėliai prikimšti nelaimin- 

gomis bolševikų aukomis ir palik- 
ti tenai badavimui. 

Anglijos konsulis tapo kaleiiman 
paimtas rugsėjo 4 d. ir buvo tenai 
dar ir 9 d. rugsėjo, kuomet šita 
žinia buvo siųsta. 

Rusijos žmonių skerdimas sulyg 
šitų žinių eina be paliovos. Mask- 
voje kas nakt buvo šaudoma po 
150 yp. ir daugiaus negu 1,000 ypa- 
tų tai{>o nušauta, kaipo atker'ijima- 
už pasikėšinimą ant Lenino gyva- 
sties. 

Kraujageringi bolševikų elemen- 
tai turėjo pilną kontrolę Petrogra- 
de net iki rugsėjo 15 d. Valstybė 
Departamentui pranešama, kad 
bolševikiški bueeriai kėlė skerdy- 
nes Petrograde su šaltu krauju 
žmones buvo areštuojami čielai« 
būriais, o Kronštadte l>tivo kasdien 
būriai bolševiku aukų sušaudo- 
mi. Pranešama, 1 .kI 1,700 ypatų, 
jų tarpe daugiausiai buvusieji ati- 
cierai, yra laikomi kalėjimuose, 
kaipo užstatas už bolševikiškų ko- 
misarų gyvastis. 

,Apie rugsėjo 1 d., sulyg prisa- 
kymų iš Maskvos, 46 anglai tapo 
įtrenkti j garsios Petropavlovske# 
tvirtovės kalėjimą; 

Sulyg praueŠMiio švedų laikraš- 
čio D a g e n s N y h e t e r Stock- 
holme, — o jis pasiremia prane- 
šimais švedų, tik ką pargrįžusių 
iš Rusijos — bolševikiškas teroras 

priima vis baisesnę formą ir me- 

keno gyvastis Petrograde šiądien 
neesanti be pavojaus. Kulkosvai- 

džių ir Šautuvų šaudymai girdėti- 
dieną ir naktį. 

Šitos baisenybės yra daugiausiai 
atkreiptos prieš inteligentiją ir 
augštesnius luomus, kuriuos bol- 
ševikai sako, jie yra pasiryžę iš- 

faadnti,_iML|> ■ 

Wiisono Atsakymas į 
Taikos Pasiūlymas. 
New York, N. Y. Rugsėjo 27 

d. — Ketvirtoji Laisvės Paskola 
prasidėjo Ne\v Vorke su prezi- 
dento \\ ilsono prakalba, kurią 
ji-> pasakė Metropolitan Opera 
Hoitse svetainėje. 

Prezidento prakalba buvo gili 
ir padarė nepaprastą jspudį ant 

5,000 klausytoju. 
t'.it pn- lžioje savo prakalbos 

Prezidentas \\ ilsonas užreiškė, 
kad jis ne atvyko čia agituoti 
\\> Ketvirtąją Paskolą. Tą agi- 
taciją, sakė prezidentas, atliks 
šimtai tūkstančių lojališkų vyrų 
ir moterių visoj šalyj. Šios pra- 
kalbos tikslu, sakė prezidentas, 
yra perstatyti Amerikos žmo- 
nėms dar aiškesnėj formoj tuos 

didžius principus, už kuriuos da- 
bar kovojame, idant iš to kiek- 
vienas \merikos gyventoj 
irtu pilnai suprasti, kaip laba' 
yra svarlnr, kad kiekvienas Ame- 
rikos gyventojas remtų savo val- 
džią iki didžiausiam pasišventi- 
mo laipsniui. 

"Joks vyras ir jokia moteris 
kriic tikrai supranta, ką šit;', ka- 

reiškia—sakė prezidentas,— 
negali nei abejoti, bet atiduoti 
viską iki kiek tai jie gali; ir ma- 

no iii.lttutim ši vakarą yra mė- 

;ir, i dar svk; išaiškinti, ką šita 
karė ištikro reiškia." 

I 

Šita Karė—Žmonių Karė. 
I'o to prezidentas taip pradėjt 

aiškinti šios karės tikrus ir kai] 
ji privalo buti užbaigta. 

''Kare jau tęsiasi daugiaus ne- 

,n keturis metus ir visas pašau- 
li> tapo jon Įtrauktas. \' i c t n at- 

si; i r: i valstybių tikslų užėmė ben- 
lr^;i žmonijos valia. Atskiri 

t e i t s ma n a i gal pradėjo ko 
v.i, Ijet; nei jie, nei jų pric.:ai ne- 

dali jos užbaigti taip, kaip jiem* 
tas patinka. 

"Šita1 karė pastojo žmonių ka 
rė ir žmonės įvairiu rusių ir ra 

i ii, ■ biriausio laipsnio galybės., 
yra įmaišyti Į nušluojantj per- 
mainų ir užbaigimo procesą 
Męs išlojome Į ją, kuomet jo: 
(karf^j būdas jau pilnai apsi 
re i- k j ir kuomet buvo aišku, kai 
jokia tauta negalėjo stovėti nuo 

sali.'.i. arba nepaisyti i tai, kas- 
is to išeis." 

Ir toliaus prezidentas paaiški- 
no tuos klausimus, už kurių iš 
r; imą šiądien visas pasaulis ko 

o ja. šitie klausimai, paties pre- 
zidento žodžiais yra šie: 

Ar galima pakęsti, kad milita- 
rė galybė bile tautos, arba taut'. 

;ri;pčs nuspręstu likimą tautu 
kuriu jie neturi tiesės valdyti 
išskyrus tik jiegos teisę? 

Ar galingos tautos turi turėt 

lr.isvę skriausti silpnas tautas i 

avergt". jas savo tikslams ii 
naudd? 

Ar j'monės privalo buti valdo- 
nui. net savo vidujiniuose r. ka- 
lucsc, ;.rbitrarčs ir neatsakomo5 
jeges, ar Įatpenčj sul;g save 

noro i: pasirinkimo? 
A: p ivalo buti bendras [vie- 

100 : saikas teisybės ir privile- 
3ijo.] \ isiems žmonėms ir visom* 
iulcrr.j, : r ĮatpenčĮ stiprieji da* 

;ys kaip joms patinka, o silp- 
r.icj: kentės be atlyginimo.'' 

Ir tolinus prezidentas sakė, 
K.'ifl ne dėl tokiu principų, tie 

dfl to' iu klausimų šita karė pra- 
idrjo", i>et prie tokiu klausimų 

ji <!abnr priėjo ir šitie klausimai 
iii. il'. bi:ti galutinai ir neabejo- 
inai i: rišti syki ant visados. 
"Štai ką męs suprantame—tę- 

c toliaus prezidentas,—kuomet 
,i( kalbame apie pastovią tai- 

jei^tt męs kalbame širdingai, 
uj ratlvvai ir tikrai žinodami ii 

•■u; rasdami tuos dalykus, su ku- 
riais męs turime reikalą. 

''Męs visi sutinkame su tuo, 
*<ad negali bu t i taikos per de- 
rėjimąsi, ar nusileidimu su Cen- 
fraliniu Viešpatijų, valdžiomis, 
nes jau męs turėjome su jor. is 
-eikaio.s ir matėme, kaip jos tu- 

čjo reikalus Lietuvių Brastoje 
r rincliareste su kitomis valdžio- 

n;s, dalyvavusiomis šioje kovoje. 

Prašai be Garbės. 
"Jos [Ccntralinių Viešpatijų 

valdžios] Įtikino mus, kad jos 
yra be garbės ir nemano apie tei- 
sybę. Jos neišlaiko savo pada- 
rytų iškilmingų prižadų, nepripa- 
žjs'.a principų, išskyrus jiegą ii 

Čia parodoma -bažnytkiemis. kuriame laidojami užmušti karos 
lauke Amerikonai. Amerikoniški kareiviai ir Raudonojo Kr\ 
žiaus nursės atiduoda paskutinę pagarbą žuvusiems už laisvę 
Amerikoniškiems kareiviams. (Pirkit •daugiau Liberty bondsu 

savo loi'tius interesus. Męs ne- 
galime susitaikinti su jais. Jie 

padarė negalimu. 
"Vokietijos žmonės 'ki šiolei 

privalėjo jau pilnai (pastebėti, 
;ad męs negalime priimti žodžio 
.u, kurie privertė mus prie ka- 
rės. Męs mintijome ne tas pa- 
ia; mintis, neigi kalbama ta pa- 

la. susitaikinimo kalba.*** 

Taikos Išlygos. 
'uiiaus prezidentas pradėjo 

liškinti, kas yra reikalinga, idant 
ja 1 ima butų pradėti kalbas apie 
>astoyią taiką. | 

"Idant busiančiame sutvarky- 
me galima butu atsiekti pasto- 
ios taikos,—sako prezidentas,— 

■ ikės, kad visi kurie atsisės prie 
aikos Į konferencijos] stalo, atei- 
ti prisirengę ir su noru užmo- 
kėti kainą—vienatinę kainą,—ku- 
i' ją |tą pastovią taiką] galėtu' 
o y { j # # ^ 

"Ta kaina—yra bešališka tei- 
.ybė,*** nežiūrint to, keno inte- 
cs;:i tuomi butų užgauti; ir ne 

iou t'k bešališka teisybė, bei 
aipgi užganėdinimas Įvairių tau- 
ii. kurių likimas yra sprendžia- 

mas." 
Ir maža to, bet reikia taipgi 

lar surasti tokis būdas, kuris už- 
tikrintų, kati tos bešališkos tei- 
sybes paskyrimas bus sąžiniškai 
pildomas ir užtikrintas, kad jo 
liekas negalėtu laužyti. Plikais 
>rižadais negalima pasiganėdinti. 
i'uo užtikrinimu gali būti tiktai 
lyga (susijungimas) tautu, su- 

rištu tam tikra sutartimi: šita 
vga užtikrintu kiekvienai tau- 
ai tą. kas jai teisingai priklauso 

ir jokia atskira tauta negalėtu 
'uomet sulyg savo nuožiūros už- 
juldinėti, ar skriausti kitos tau- 
os. Tas prašalintu visas kares 
iteityje. 

Taip prezidentas \Yilson aiš- 
:ino apie taikos išlygas, sakv- 
lam;:s. kad tik ant tokių pamatų 
galima pradėti kalbėti apie taiką. 
Kol tokio užtikrinimo nėra, apie 

1 arės pertraukimą negalima ir 
ralbėti. nes tos išlygos privalo 
buti užtikrintos dabar, o ne po 
taikos. 

"Yra reikalinga — sako prezi- 
lentas.—taiką gvarantuoti (už- 
tikrinti) : o taikos negalima už- 
tikrinti tik vėliaus apsimislijus. 
Priežastie tam,—jeigu kalbėti vėl 
:iiški*ii> žodžiais,'—-kodėl reik tai- 
I;ą g\a untuoti yra tame, kad 
prie t.n!:os (derybų] bus tokių, 
cuiit; prižadai pasirodė nepatikė- 
tini ir privalo but surasti bu- 
lai.*** kurie prašalintų tą abe- 

jtijiiiK šaltinį. Hutų neišmintin- 
gas d:tlykas palikti tą užtikrini- 
mą vėlesnei savanoriam žygiui 
valdžių, kurios, kaip męs ma- 

tėm, sunaikino Rimiją ir apgavo 
Rumuniją. 

"Bet šitos abelnos išlygos ne- 

parodo dar viso reikalo. Yra 
reikalingi nekurie detaliai, idant 
padaryti tas išlygas tokiomis, 
idant ,os skambėtų mažiaus ne- 

ęu mokytas traktatas (išvadžio- 
jimas1, o (langiaus kai praktiš- 
kas programas. Stai keletas tu 

detalių :*** 
"P i r m a s.—bešališkai teisybė 

privalo buti be skirtumo tarp tų. 
kuriems męs norime buti teisin- 
gais ir tų. kuriems męs nenori- 
me buti teisingi. Tai privalo 

■būti teisybė, kuri neturi i'avori-1 
tą ir nepripažįsta jokiu kitu sai- | 
kų, ki'ip tik lygios tcisi-s Įvai- 
riu pal/lėtų tautų. 

"A n t r :\ s,—joki speciuliški ar 

atskiri interesai bile kurios at- 

skiros tautos, ar bile tautu gru- 
pės iK-^a'.i buti padėti pama- 
tau,*'* jeigu tas nėra smikmėje 
su bendrais interesais visu. 

"T r e o i a s.—neįgali buti I y 
g u, arba susivienijimu, ar spe 
ciališku sutarčių ir paslaptų su- 

sitarimu su abelna ir bendra tau- 

tų ly&os šeimyna. 
i\ c t v i r t a s,-- ir ypatingai, 

negali buti speciališkų, sauniy- 
lin.nų ekonomiškų kombinacijų 
lvgos viduryj ir negali buti 

vartojamas jokis ekonominis boi- ; 

kotas ar išskyrimas išlygos, iš I 
skyrus tik, kad galybė, kaipo j 
ekonominė bausmė, išskirti iš pa- j 
šaulio turgaviečių, gali buti su-Į 
teikta tautų lygai, kaipo discip-1 
linos ir kontrolės Įrankis. 

"P e 11 k t a š.—visi tarptauti- 
niai sutarimai ir sutartjs bile ko- 
kios rūšies privalo buti visam į 
savo pilnume paskelbtas visam1 

pasauliui.' 

— PIRKIT BONDSĄ! 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

PATI BRANGESNĖ UŽ SOS- į 
TĄ. 

Amstardamas, rugsėjo 27 d. —■ 

Rumunijos sosto Įpėdinis, kron- 
princas Karolis. aną dien slapta' 
nuvažiavo Odeson ir ten apsivede 
-u mergina iš nekarališkos šeimy- 
nos, nei save- tėvo nesiklausdama 
Tas sukėlė ėie'ą skandalą. 

Rumunijos karalius Ferdinand'a0 
jaunikio tėvas, sužinojęs apie tai. 
nasodino savo sunų ant 75 dieni 
po areštu už sulpu/imą karuneriš- 
ku taissvklių — kad be vyriausy- 
bės žinios apleido savo pulką ii 
imvvko Odeson. 

Tuo tarpu karalius nusiimt* 
pasiuntinj j miestą Bendery, km 

jauna pora apsigyveno, prauešda 
nas jam pamėginti, ar karpais ne 

oasiseks j u persiskirti, liet jaunoji 
kuri yra Cecilija Lambring, rumu- 

niškos armijos majoro duktė ne; 
nemano sugrąžinti sliubinio žiedo. 
1 kronprincas taipgi nemano jos 
apleisti. 

Toks dalykų stovis pagimdo 
labai svarbių klausimų. Stilyg Ru- 
munijos konstitucijos, sosto Įpė- 
dinis negali buti vedęs y pat g ne- 

karališkos giminės. 
Kron-princas apsi vesdamas ši- 

ą mergina nustoja teisės buti Iv u 

nunijos sosto įpėdinių, bei mato 

nai, jis velija turėti sau pačią su- 

lyg noro, negu Rumunijos sostą. 
Prašalinus ji nuo įpėdinystės 

Įpėdinių liktu antrasai iš eilės k 1- 

raliaus Fedrinando sunus, Mika- 
lojus. Bet jis t u n tik 15. metų ii 
kol jis nėra pilnametis, valdžios 
R e g c n t u (valdytoju) turėtu 
buti jo motina, dabartinė karalienė 
Marija—žinoma, tas galėtų buti 
tik tuomet, jeigu dabartinis karalius 
netikėfai mirtų. Daug kalbų apie 
tai šiuo sykiu Buehareste eina to- 

dėl, kad karalienė Marija vra ui- 
delė vokiečių priešininkė ir todėl 
mėginama atspėti, kas tada su Ru- 
munija butų, jeigu kartais taip j 
atsitiktų. 

iŠ mm LAUKO. 

DIDELIS PAKĖLIMAS 
PLIENO DARBININKAMS. 

Chicago, 111. United States 
Steel Corporation, kurios <lirb- 
lIivės yra South Cbicagoje, (iary, 
Jolict, Iiamniunde ir kitose vie- 
.ose aplink l liica.ną, pranešė pe- 
reitą subatą. kad nuo i d. spalio, 
.ieton S valandų darbo dienos, 
;aip tai buvo prižadėta, dirbtu- 
•f'Sc dir'js po 12 valandų j die- 

ną, bet už 4 valandas mokės kai- 
po už viršlaiki—po pusantro syk 
tiek. kiek mokama už paprastą 
laiką. 

Kompanijos dirbtuvėse djrba 
apie 40,000 darbininkų ir algų 
išmokėjimas nuo to pasididins 
kompanijai ant apie $000.000 kas 
mėnuo. 

Paprasti, neišlavinti darbinin- 
kai, gavusieji iki šiolei po $4.80 
už 12-kos valandų darbo dieną, 
dabar gaus po $5.60. Keletą me- 

tu atgal jie gaudavo tik po Si 50 
j dieną. 

Didžiausias alga"? iš išlavintu 
darbininku iki šiolei gaudavo 
"rail streighteners" (relių tiesė- 
jai). Jie už 12 \alandų darbo 
gaudavo po $30.00; dabar jie 
gaus po $52.50 už dienos darbą. 

DARBAI GERAI EINA. 
|| Cleveland, O. C'ia darbai 

eina, kad net pyška. Daugelis 
dirbtuvių dirba net dviem per- 
mainomis—vieni dieną, kiti nak- 
čia. Iš kitur pribuvusiems darbas 
lengva gauti. Darbdaviai, pri- 
imdami darbininkus, reikalauja 
bent pirmų pilietiškų popierų. 
Neturintieji popierų negali gau- 
ti gero darbo. 

Oras truputi atvėso. 
V. Veliniškis. 

KUR NĖRA LIETUVIŲ KOMOTETŲ, 
pirkit bondsus per "Lietuvą" 

£ VIS®. 
Gabriele d'Anunzio, garsus 

italu poetas ir lakūnas, atlėkė iš 

Italijos Į Paryžių. Pakeliui jis tu- 

rėjo perlėkti viršiuni Alpu kalnu. 

Valdžia respublikos Čili, Pie- 
inėj Amerikoj, prisakė užimti su 

i <a riti mene visus vokiškus laivus. 
;ttric nuo pat karės pradžios buvo 
nternuoti t- s respublikos uostuose. 

jj l.aivvno sekretorius Jo.epinis 
)aniels savo prakalboj, laikyloj 
\ew Yorke, nranesė, kad iš 8,000 
narinierių, dalyvavusių musiuose 
ies Chateau Thierrv, kada vokie- 
'iai tapo nuvesti nuo kelio i Pary- 
tu. tapo 6.00) sužeistų arba už- 

nuštų. r i a Amerikos ])irmieji 
"julkai apsivainikavo nemirštair.čios 
garbės vainiku. 

Tarp rugsėjo 22 d. ir 26 d. 
^pic jo dideliu šoviniu iš Ameriko- 
nišku k anuoli u priemiesčiuose di- 
lžiulės vokiečiu tvirtovės Metz. 
gyventojai išpradžių manė, kad 
;ii t alk i n i ilk iv orlaiviai b°mh,H'diu.- 

ja miestą. Sužinoję, kad tai ka- 

ntiniai šoviniai, pradėjo būriais i- 

miesto bėgti. 
/ 

j[ Oficialiai pranešama, kad an?^ 
vakaru fronto, Franciui joj, su- « 

sitvėrė pirmas rumunų liuosnoriu 
legijonas ir kariauja prieš vokie- 
čius. Jis susideda iš rumunu, pabė- 
gusiu iš Rumunijos, kuomet vokie- 
čiai ją buvo užėmę. 

|| Vienas Amerikoniškas aficie- 
i ras, siųsdamas savo štabui raportą 
apie dalykų stovj savo sektaro da- 
lyj. ties Verdunu. parašė taip• 

\".iškas progresu'ija labai g«- 
; ra i, nei ir paljs vokiečiai bei 

j užpakaliu 

|| Italija pripažino jugo-.slavu- 
kaipo neprigulmingą tautą, kaip 
aj.ie tai pranešama iš Rymo. 

Jugo-slavais vadinasi nauja su- 

sivienijusi tauta, susidedanti iš 

serbu, chorvatu ir slovcncu ir gv- 
vcnanti toj \ustro-\engnjos 
dalyj, kuri prieina prie Adriatik-^ 
juriij. 

į fien. Suchomlinov, buvu.sU 
Rusijos karės ministeris, apie kurį 
buvo pranešta, kad rugsėjo f> d. 
jis buvo 1k>1 ševikii sušaudytas, da- 

bar, sakoma, atvyko j Finliandiją. 
Jam, sakoma, pasisekė ištrukti iš 
bolševikišku ranku ir dasigauti iki 
l'inlią' dijos. 

įį (i ra fa s von Hertling, Vokieti- 
jos kancleris, kaip pranešama i^ 
I lollamlijo-., yr.1 rezignavęs nu-''* 

savo urėdo. 

: Telegramas iš Šveicarijos pra- 
neša, kad \ iennos laikraštis A r- 
h e i t e r 7 e i t u n g rašo, jng pas- 
kutiniai talkininku pasisekimai ant 

Makedonijos fronto, Balkanuose ir 
ant Palestinos fronto, Turkijoj, 
padarė Austrijoj miižiniškiausj Įs- 
pudj. Pusiau-oficialiai Austrijos 
laikraščiai mėgina nuraminti žmo- 
nės ir nurodinėja, kad tik perkirti- 
mas geležinkelio tarp Belgrado ir 

Konstantinopolio galėtu reikšti ne- 

laimę. 

PROVE THAT YOU ARE 
A J 00% AMERICAN 

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

Wher. you see a boy in the U. o. khaki, or a 
biue-jacket from our Navy, it makes 

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

Whcn you read of the heroic acts of our boys 
on th: fighting iront, it makes you 

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

You have a right to say that: 
IF ycu are doing YOUR SHARE; 
IF you are obeying chccrfully the laws and 

rcgulations made neccssary by the war; 
IF you are learning to speak the language of 

America, or hclping othcrs to leain it; 
IF you are a citiaen or preparing to become a 

citizcn of America; 
IF you are backing the LIBERTY LOAN 

vvith every doilar you can possibly inveat; 
T .1-1E N y c u have the ri^kt to say \vith pride 

"I AM AN AMERICAN" 

BUY LIBERTY BONDS 
Th- Unite:1 Statei Govcrnnment 

'.hrcugli tlic 
CCPARTMEH1 OF Tfi1: IHItulCR 8MEAU OF FDUCATION 
vili ci.'op-''.vi»!i rncinl. for»ij;ti latigv.nge nnd othcr 
iigencie lor u i>"ttor itii(l<?i-ntmidiisfc of Ainerica aiul 
th-? protnolioti of hetter reiations bettveen forcign-born r.nd natlvc-born Americans. 

V.'rite for suggtstiau*. 

— 

Į 
PARODYK, KAD ESI ioo\ 

AMERIKONU 
ŠIĄDIEN YRA GARBĖ PASAKYTI: 

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

ar meliną jūreivį iš Laivyno, tai su 
pnsid'džiaviuu ir pats gali pasakyti: — 

'IR AŠ ESU AMERIKONAS" 
Kuomet skaitii apie didvyriškus darbus musit 

vaikinu kovos frontuose, ar nesmagu 
su pasididžiavimu pasakyti: 

"IR AŠ ESU AMERIKONU" 
Jus turite teise tai pasakyti: 

JEIGU ir jus atliekate SAVO DALI: 
JEIGU su noru klausote įstatymu ir pad.iv.*> 

d i j mŲ. kuriuos dėlei karės reikėjo įvesti: 
JEIGU mėginate išmokti Amerikos kalbą, ar 

prinelbstite kitiems jos išmokti. 
JEIGU iųa esate pilieti*, ar rengiatės buti 

An-erikos piliečiu." 
JEIGU jus remate LAISVES PASKOLĄ su 

kiekvienu doliariu, kuri jųs galite investyti. 
TUOMET j v s turite teisę pasakyti cu pnsi- 

d;dži?vimu: 
"AŠ ESU AMERIKONAS 

Pirkit Liberty Bondsus 
I SUVIENYTŲ VALSTIJŲ" VALDŽIA 

~~ 

1 

pei* 
V'ntUC HF.IKAUJ DC.'AITAJIENTAS- -EDUKACIJOS BIUM 

sandarbininkaus su svetlmkalbiu orga- j nizacijomis tikslui geresnio Amerikos pa- | 
I žinimo ir sutvėrimo geresnių santilcių \ 

tarp Bvetimgimii) ir čiagimių aemrikonų. ! 
| HaSykit. klausdami informacijų. \ 
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|| Sulyg oficialio pranešimo Ila- 
agoje, Hollandijos sotinėj, Austro- 
,Yengrij.> valdžia kreipėsi prie Ho- 
llandijos su pasiulijimu, ar ii ne- 

sutiktų, kad taikos konferencija 
•hutų vedama Ilaagoj, Holandijos 
valdžia atsakė, kad ji >u mielu 
noru pavestu tam tikslui karalikąjį 
palocių I laagoje. 

Į| \\>kiški lakūnai ant \ akarų 
fronto, idant įskiepyti talkininkams 
faikos propagandą, numetė ant 

amerikoniškų linijų lapelius su sa- 

vo ivokiška agitacija, kurios tiks- 
lu yra sudemoralizuoti Amerikos 
kareivius Vienam lageryj, pavyz- 
džiui, taip rašoma: 

"Austro—Vengrija pasiūlė pra- 
dėti taikos derybas. Vokietija, Bul- 
garija ir Turkija tam nesipriešina. 

"Taika aušta — taika prieš žie- 
m?. 

"Po vokiškų pasisekimų perei- 
tą pavasarį ir vasarą sekė talkinin- 
kų pasisekimai. Vokiškoji armija 
dabar užima senas ir stiprias po- 
zicijas. 

"Du priešai vienas prieš kitą ir 

yra pasirengę prie naujų mūšių, 
bet kokių pasekmių talkininkai ga- 
li pasiekti net ir prie patogiausių 
aplinkinių ?" 

Vokietija, matomai, mėgina iš- 
platinti dabar tokia pat propagan- 
dą tarp talkininkų kareivių, kaip 
anais metais ji išplatino tarp rusų 
ir italų. 

/ 

|j Vadu talkininkų armijos, vei- 
kianros j pietus n ik.* Archangelsko, 
šiaurinėj Rusijoj, yra gcn. Pcole, 
anglas. Amerikoniškoji kariumenO, 
esanti tame apskrityj, yra po Va- 

dovyste pulkininko S te vv art. 

Amerikos ambasadorius Francis, 
buvusis pirmiaus Vologdoje, da- 
bar y.ra Archangelske. 

Talkininkų armija slenka nuo 

Archangelske t pietus, Siaurinės 
Dvinos paupiais. Pastaromis d: *- 

nomis. sumušus bolševikus, ji p 
sistumė ant 50 ang. mylių pirmyi 

Lietuvos Neprigul- 
mybcs Fondo 

Atskaita 

DliTRf )IT, MICII., Dr. J. Šliut 
]!■■> prakalbose 12 1j d. liej>os, au- 

jkavo: Po 5 dol. — K. Šnuolis ir 
J. Latfkionis; |>o i dol. — Dr. Jo- 
nikaitis ir J. Kirvelis; po $i.oo: 
V. Butkus, V. Motuzienė M. I »nr- 

l.'a, K. Donavaitis, A. Koclis, K. 

[Margis, M. A'leksiuuas, J. Balčiū- 
nas, J. Dundulis, P. Vaitkus, J. 
Valinskas, J. Zigmantas, V'. Kcr- 
ševiėia, R. Muzikevičia, 1). Stan 
čikas: po 50c. — A. Stankevičiūtė, 

Į M. Grigas, J. Dambrauskas, J. 
\ i 11 s. A. Tam Asauskas. V CiuIpIU 

j laitis, J. \ ilaniškis. J. Kairis, V. 
N'aujokienė, J. Birštonas, J. Ski- 
l>eris, J. Janonis, J. Andriušis, M. 
Gegužis, M. Malionis, M. 2igas, 
V. Jurgeliavičius, J. Drazdauskas, 
f. Valionis, M. Naruševičius, A. 
Petruševičius. J. Pranokevičitts, A. 
Garbauskas, J. Keruopis; po 25c. 
— M. Šimkai'ė, M. ^rakcviČius, 
Af. Slavy-nas ir J. Ovcraitis. Smul- 
kių aukų — Sti.oo. l*>. jžangą 
,(atėmus $15.50 lėšų) — $31.50. 
Viso prisiųsta per K. Šnuo- 
lį $86.00. 

Si( )L'X CIT V, lOVVA: Dr. J. 
Šliupo prakalbose, 26 d. liepos, 
aukavo: 2 dnl. f. Struolis; po 1 

dol. — J. Biliūnas, J. Balčiurtas, 
J. Medišauskas, J. Smetona, J.j 
Šalta...s, P. Misiūnas, J. Šimėnas, j 
f. Budrcika, J. Morkūnas. J. Mil- 
tienius. J. Bagcčiunas, A. Petkevi- 
čius, A. Jokūbaitis, A. Lunis, J. 
Urbonienė, J. Morkus, P. Urbonas, 
V. And ritmas, J. Kumbrevičius 
ir J. Šakėnas; po 500. — J. St'an- 
kevičius, J. Mozūra, R. Parzda, 
T. Žemaitis, V. Budreika, K. Clo- 
jHis, A. Vizintas, M. Vf^sclskicnė, 
M. Pakeltis, P. Cira/.is ir l\. Mikė- 
nas; smulkių — $5-55* Nuo įžan-Į 

Lengvas. Greytas mrPAR^K\Js Būdas^ 

RUDENIO VAKARUI. 
Vasara baigiasi. Netrukus ukanotas, lietingas ruduo ateis. Gražio.-. 

J gamtos globstį — žalojančias girias išeigos atmintyje praeities 
paveikslus skleis, didins liudnumą, kurį sutvers šaltas teškenantis 
rudeny vėjairns be kaukiant lietus. Šalta žiema savo giliais pusny- 
nais apkalis -žmogų stul>oje. Prabėgusios vasaros gražumo atmityje 
žmogaus nejaukaus rudens užtiktas nei gyvent nebenori, nes vis- 
kas atrodo juoda, tamsu. 1 »et p. įsirengus išanksto prie žiemos va- 

karo, o pamatysi, kad nuolat teškenant j fangą rudens ličiui, kad 
'dejuojant vėjui medžių šakose ir maišant žeme su dangumi sniegui 
žiemos vakaro audroje, kuomet pečiuje- liepsna slankios, žarijas 
glaustys, žmogus ra<d naują pasaulį, rasi jame naujus draugus, juos 
pamylėsi, su.jais gyvensi, <lžiaugsiesi ir drauge kentėsi. Žiemos 
audros siautimas ten užsienos tik dar gražiau išdabins puošnius, 
mintyje besirciškenčius paveikslux Tą naują pasaulį rasi knygose, 
kurias Tau, artime, čia parinkome. 

1. Iš gyvenimo LietftvISkų Vėlių bei Velnių. čia rasite knlls šimtus 
pasakų apie velnius, rivaslaa.k^plą, dangų. Gražiuose audimo apda- 
ruose. Surinko Dr. J. Basanavičių 2.00 

2. Lietuviftkos Pasakos [vairioos. čia telpa 141 pasaka, tarp kurių 
rusi juokingų, išmintingu ir žingeidžių. Gražiuose audimo apdarr.ose 
Surinko .J. Basanavičius 1.25 

.1. Antra pasakų kuyga — 1.50 
4. Tfečia " " 

v. 0 1.50 j 
u. Ketvirta " " 

.... .. 0 1.50 
t>. Revoliucijos Žmones. 8 žingeidžios apisakos ...; 20 
7. Trumpa Senovės Istorija arba viso pasaulio istorija, čia pasie- 

kiami tolimi prieš Kristaus gyvenimą, amžiai. Turi spalvotus žem 
la pi na. Gražiuose audimo apdaruose 0 1.25 

8. Rraižinėliai. 11 gražių apisakų 45 
i>. Gvvenlmas Genovaitės. Graži iš senovės laiku apisaka 50 

1i). Kryžiokai. Istoriška apisaka, iš lietuvių su kryžiokais karių, dvi 
dideloa knygos 1.50 
U. Nebeplrmas. Iš moksleivių gyvenimo, parašė B 10 
12 Pakefklrnas (novčlėi, paraše K. Vairas 10 
13. Qiio Vadis. Apisaka iš krikščionių prispaudimo laikų; viešpatau- 
jant Neronui. Paraš i H. Sinkevičius, S ,omai G.00 
14. Širdis. Tai gra. I knyga papošimul knygyno namuose, talpina 
daugybę paveiksiu, jet jos turynls dar daiif gražesnis, kuris esti 
pamokinimu visokio amžiaus žmonių, veikalas turi apisaku formų, 
tai tas labiausiai privilioja skaitytoja. Parašė E. de Amlcl 1.50 
1". Tėvas ir Sunus. Iš sodiečių gyvenimo paveikslėlis. Parašė B. .10 
IK. "Negadaj" arba balsus sapnas. Parašė 'A. : .10 
17. Žemių Dulkes. Gražį apisaka, labai tinkanti čia augančiam jau- 
nimui paaiskaiyti. Parašo M. Radzevičiūtė 50 
18. VeHavos Akivaizdoje. Parašė francuzų raštininkas Julės Verne. 
Tai yra puikus fantazijos vaizdas, labai tinkas pasiskaityti šiuo karės 
metų, nes aprašo daug mandrybių ant vandenų 1.00 

jeigu panorėsi įsigyti šį knygynėlį, męs Tamistai prigelbėsim 
jį gaut, su patarnavimu krušos uredninko pristatysime tiesiog j 
Tamisos stubą. Perkant visą šitą knygynėlį ant syk, atiduodame tik 
už $15.00 

Sis knygynėlis paskandins savyje nuobodžias žiemos vakarų va- 

landas. Jei nepranyks, tai labai sumažės dažnai blėdingos išeigos. 
Vietoje nenaudo-, auklės, tobulins skaitytojuje rimtą, pageidaujantį, 
pamokinantį žmogų. 

Mat> si, artime, kad šitos knygos dar daugiau gražuminų prieš 
tave praskieis, negu anos žaliosios, malonios vasaros girios. 

T.iudnųs rudens vakarai netrukus ateis, pirm jų papeikite savo 

stubelę šiuo knygynėlių. 
Oalite pirkt po vieną, po keletą, arba ir visą knygynėlį, męs no- 

ria; patarnausime kiekvienam. 
Pas* k".tc šiuo antrašu- 

"L IE T U* V A" 
814 W. 3j-rd St. 

Chicvigo, TU. 
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VAŽIUOb Į BERLINĄ. 
Kareivis (talkininkai) geležinkelio stacijoj perka nuo "karės 

dievaičio" tikietą j Berliną. 

<((>>, apmokėjus visas išlaidas, pa- 
siliko — $2.30. Viso prisiųstu per 
p. J. M. Biluną $35.35. 

\VATERBIRY, COXN.: Dr. 
J. Šliupo prakalbosee. surengtose 
11 -t<•s A. L. S. kuopos, aukavo: 
2 r! !. X. Radavičins; po 1 dol. 
— M. Stangas, J. Žemanlauskas, 
A. Aleksandravičius, L. Vitkaus- 
kus J. Rimkevičius, Dr. S. Sap- 
ranas, T. V aitkevičius ir D. Ma- 
tas; p;i 50c. — j. Kronkaičiutė, 
J. Kutelis, K. Blažaitis, J. Jankaus- 
kas. J. A/.unaris, J. Kavaliauskas, 
J. Bosas, L. Kojelis, I". Masalskis, 
J. Ivanauskas, P. Budžiunas, P. 

Banevičius, V. Juočius J. Laške- 
vjčius, M. Alyta, A. \ isockis. M. 

Miknaitis, K. Račiūnas, J. Aidu- 
konis ir K. Balčius; smulkių —• 

5.55; kuopa paaukavo iš į/.a n gos 
&29.00. \ iso prisiųsta per J. S. 

Rimkevičių $50.00 
N'FAV PI 1ILADELP111A. PA.; 

i-jo S. A. L. Apskričio raštininkas 
p. S. Bulota prisiuntė pelną nuo 

Apskričio pikniko, surengto 3o d. 
birželio $7.88. 

( AMP MI^KRITT, X. J.: Ka- 
reivis I'. Lenkauskas $2.00. 

naugatlck, a>\\\: per 
p'. J. Tunkuna prisiųsta: Naugat įt- 
eko Draugijų pelnas 11110 pikniko 
-t- $115.80; "I'r. \ aiėaičio" Teat- 
rališkos Draugijos paaukavo pelną 
nuo vakaro — 1.50, viSo labą 
prisiųsta $138.30. 

SO. ClHCACiOS, ILL.: pcer 
p. I'. Šimaitį prisiųsta- 74-tos SLA. 
kuopoj nariu mėnesinės ivjokestįs: 
už birželį S4.30; už liepos m. 

r- $3.10; už rugpjueio m. — $2.70, 
viso $lo.oo. 

I'r. Puplauskas $15.00. 
CICKRO. ILL.: Dr. J. šliupo 

prakali)!)-v liepos 18 d., aukavo: 
po 1 dol. — j. M a ražas, T. Rud- 
galvis, A. Šliauteris, M. A. (ii>be- 
ris, K. Miklašius, A. Valentas, 
T', Gavelis, Y. Lemaiitas ir J. (lab- 
raitis; smulkiu $<>.22. \'iso pri- 
siųsta per p. M. A. (lobe r j $18.22. 

\YASHJXGTON, D. C: čia 
gimęs lietuvis užsimokėjo už rug- 
pjūtį (moka kas mėnuo po 
tiek') $5.00 

PHILADELPHIA, PA.: Kaz. 
Sabolis įsirašo Į skyrių "'i.ooo po 
ib.oo." $10.00 

Ignas Pūkas Įsirašo į skyrių 
"1.000 po Sro.oo." $10.00. 

Pranas Pilkas, prikalbinęs mi- 
nėtuosius narius, pats prisirašo 
prie "i.ooo po $10.00 $10.00 

NK\Y HAVEN, CC)XN.: per 
f. Butkų prisiųsta aukos nuo se- 

kančių ypatų: K. A. Makarevičiaus 
— 5 dol.; K. Uuividas (iš Br.id- 

geport. Conn.) — 2 dc4.: J. But- 
ku>, l>. Cibulskis ir J. Maseliunas 
— po 1 dol. Viso $io.Oo. 

PTTSBURG. PA.: Dr. J. Šliu- 
po prakalbose aukavo sekančiai: 
5 dol. — J. Kazlauskas: z dol. 
— P. Volungevičius; po 1 dol.— 
O. Kazlauskienė, A. Kazlauskiutė. 
f. Gilius. M. Navara. J. Dičiūs, 
I'.. Baidis, J. Viktoravičius, T. Va- 
linčius. f. \'irbickas, B. Greinbla. 
K. Varašius, 1\. Ča^as. V. Alins- 
kas, A. Vainorius, J. Garlauskas. 
K. Žemeckas. S. Tarvidas, S. Rau- 
donis, A Mačiulienė, B. Aliliaus- 
kas, M. Vasiliauskas, J. Labunnitis. 

|J. Pažarskis, ir S. jasikonis: Smul- 
ikiu — $.20.00; u/, Įžangos ženkle- 

j 1 i 11 s — $3045. Viso prisiųsta per 

j p. K. Va ra ši u $89.45. 
SO. OMAHA. N EB.: Dr. J. 

šliup. prakalb se suaukauta — 

$50.95; T M10. kuopa, per p. K. 
Juncvičienv, pridavė $5.00 Dr. J. 
šliupui, viso gauta per Dr. J. 
Šliupą $55-95- 

KKNOS1IA, \VIS.: Dr. J.'Šliu- 
po prakalbose aukavo sekančiai: 
po idol. — A. Raubonis, S. Vaite- 
lis, S. Jocius, S. Džiaugis, F. \ ėp- 
rauskas, II. Labanausku.-., S. I»al- 
čaitis, S. Lukšu.anas; po 50c. — 

J. Vitkauskas, J. Tautvydas, F. 
jtiščinskas, V Varanavičius. F. 
Šlageris, A. Ralčauskas. \ Jaku- 
lis, J. Šercikis. J. Rapauskis, J. 
L'rbonas, A. Žilienė, L. Puikis; 
snnilkiu — $74L Pasilikus i^kaš- 
čianrs 4 d oi., viso per K. Braže- 
vičių prisiųsta $1741. 

iKEARNEY ir HARRISON, 
X. J.: 13-to L. X. Fondo Skyriaus 
nariai užsimokėjo rugp. mėn. se- 

kančiai: po 1 doL— K. Kilinskas, 
Z. Silvestravičius, F^iKcrčuli's, A. 

Mačiulis; po 50c. — J. Y. Baltru- 
konis, A. Norvaiša, K. Mačiulis, 
J. 'udrevičius; po 25c. — J. Ku- 
binis, P. P. Baltrukonis (už lie- 
pos ir rugp.) K. Tunkevičius, T. 
Mikonis, J. Jankauskas (už rugp. 
ir rūgs.. K. Mockus, A. Baršaus- 
kas. S. Jocius. K. Asauskas. A. 
Mikonis, J. Puikis, J. Tamuliunas 
(už liep. ir rugp.), J. Orina, J. 
Vizgirda, F. Rcnešiunas, J. Ži- 
linskas (už rugp. ir rūgs.), I'. Ra- 

guskas f už 1 i c p. ir rugp.), J. Pak- 
štas ir S. Lulisi Viso prisiųsta per 
p. J. Y. Raltrukonį $12.00. 

KEA-RNEY ir 1 l'A R R ISO X. 
N J.: Dr. J. Šliupo prakalbose 
surinkta $8.00. 

C11ICAGO, ILL.: per A. S. 
Kuiziną 122 SLA. kuopa auka- 
vo $2.05. 

COAL CENTER, PA.: J. D. 
Malinauskais prisiuntė prie ''1.000 
po 10.00" ir užsimokėjo per A. 
B. Strimaitį $10.00. 

DETROJT, M1CH., J. Lankio- 
ms užsimokėjo už 1018 m. Į sky- 
rių "1.000 po 10.00" $10.00. 

XEW YORKO, X. Y.: Dr. J. 
Šliupo priėmimo vakarienėje, ge- 
gužės J 9 d., svečiai suauka- 
vo $103.00. 

Ten pat. vakarienėje Y. K. 
Račkausko licitacija atnešė $63.00. 

WATERBURY. CONX.: Liet. 
DraiiKJs Draugijos 'A'aiĮ,./' sureng- 
toje gegužinėje, rugsėju i d., per 
A. Olseiką suaukautą $12.00 

BROOKLYN. X. V.: SLA. 
76-tos kuopos išvažiavime surink- 
ta ir prisiųsta per p. J. V. Buxi- 
revičių S 13.25 

AN SONIA. l'ON.V: (i\ SLA. 
kuopos prakalboje, kur kalbėjo 
\ K. Račkauskas, — kalbėlo/as 
nepriėmė siūlomo jam atlyginimo. 
l>et patarė pasiųsti Į T.. X. F. pri- 
imta $5.00. 

S( > CHK AGO, ILL.: j.}.-to> 
SLA. kuo-poS mėnesinė mokes- 
tis $2.40. 

SHATTLL, WASH.: pcl J. 
Martinkaitj. D. L. K. Gedimino 
Dr-stė prisiuntė mėnesini mo- 

kesnį $8.00 

[HAVERHILL, MASS.: Pas Jo 
! 11,j Vcčkį vaišėse svečiai suaukavo: 
12 dol. —• Dr. K. Mikolaitis; po 1 
dol. — S. Zavackas, M. Matonis. 
P. Gardulis, J. Večkys, O. Rama- 
nauskienė, P. Ciras. J. Žukauskas 
V. Jurgaitis ir J. Sekevečius. Au- 
kas prisiuntė p. J. Sekevičius 
•viso n $11.00. 

Rugp. niėn. įplaukė $830.36 
licišiul buvo įplaukų $12.000.7-. 

Viso įplaukė Į Fondą $12.831.10 
Nuo pradžios veikimo iki 1 d. 
Rugsėjo išmokėto .S8.44<)._>4 
1 d. Rugs. Fonde yra pi- 

nigų $4.381.86. 

KUR NĖRA LIETUVIŲ KOMITETŲ 
PIRKIT BONDSUS PER LIETUVĄ' 

UElihiAi sMlrilKOd, 
IŠ DETROIT, MICH. 

Laisvės Paskolos reikale. Ka- 
da visas pasaulis, sykiu ir musr 

viengenčiai grūmėsi su civiliza- 
cijos priešu, su priešu demokra-. 
tijos ir tautu, (tuo sykiu ir Lie- 
tuvos), tai i rmys lietuviai pri- 
valome padėti tą priešą—kaizerį 
nutupdyti nuo sosto. U padėti 
galima pirmiausiai pirkdami Ket- 
virtus Laisvės 1'askolos bond- 
sus; už tuus pinigus mušu ka- 
reviiai bus apžiūrėti ginklais 
amunicija, maistu, drabužiais ii 
t.t. 

Štai dabar laikas Ketvirto. 
Laisvės Paskolos boiulsu pirki 
ino. Visa Amerika sujudo ii 
vilnis, kad surinkus reikalauja- 
mą sumą karės vedimui ir joj 
laimėjimui. 

Detroitui šiuom syk išpuola 
$73,000,000 arba du syk darbiau 
už trečią paskolą. 

Aėra nei mažiausios abejonės, 
kad detroitiečiai lietuviai pirks 
bondsus pagal išgaly. Let dai 
to negana—mg>, kaipo lietuvių 
tauta, privalome pasirodyti kiek 
ir.t-s parėmėme Ameriką. Jau 
trečioj paskoloj lietuviai puikiai 
parodė savo ištikimybę šiai ša- 
liai, supirkdami už suvirs 4' mi- 
lijonus doliarių 'bondsų. 

O tąsyk 'buvo tik pirmas ban- 

dymas lietuviu organizuoto vei- 
kimo. Kadangi dabar, taip sa- 

kant, ledai jau pralaužti, tai jau 
be jokio apsirikimo, darykime 
kaip reik- daryti: pirkime per lie- 
tuviu komitetą. 

Detroito lietuvių komitetas su- 

siorganizavo rugsėjo Z2. d. ir per 
visą paskolos laiką komitetas 
pardavinės bondsus panedelio, 
seredos ir pėtnyėios vakarais 
bažnytinėje svetainėje. 

Labai butų geistina, kad visi 
lietuviai pirktų bondgus pas lie- 
tuvių komitetą. K. Šnuolis. 

IŠ GRAND RAPIDS. MICH. 
Koncertas. Rugsėjo 25 d., šv. 

Jurgio Draugijos svetainėje, at- 

sibuvo koncertas ir balius, kuri 
parengė SLA. 60-ta kuopa. 

Programas susidėjo iš deklia- 
macijų ir dainelių. Ypatingai 
atsižymėjo dainelėsi p. Justinas 

Antanaitis, kuris labai gražiai 
dainavo solo. Tą paliudijo pub- 
lika gausiu delnu plojimu. Trįs 
kartus jisai tapo iššauktas dai- 
nuoti. 

P-as Grigaliūnas taip-pat atsi- 
žymėjo dainelėse. 

Minėti dainininkai visuomet 
mielai sutinka dalyvauti rengia- 
muose vakarėliuose, by tik jie 
yra rengiami tautiškai-lietuviš- 
kai, nepaisant kokia partija reif- 

gia. 
Abeinai paėmus, visi dalyva- 

vusieji programe savo užduotis 
atliko atsakančiai. 

Progarmui užsibaigus, kalbėji 
L. l'raškis, iipie SLA. I'o tan. 
sudainuota "Lietuva, Tėvynė 
Musu". 

To sudainavimui hymno pra- 
sidėjo šokiai. 

Žmonių buvo pilnutėlė sve- 

tainė. SLA. Narys. 

IŠ ROCHESTER, N. Y. 
L. X. F. 15 skyriaus sitsirin- 

kime nutarta parkviesti d r. J. 
.šliupą su prakalbomis. Taip-pat 
autarta: padaryti ženklelius po 
25c., 50c., ir $1.00 vertės, kad 
tie, ką aukauja Lietuvos Nepri- 
klausomybei galėtų kuo parodyti 
esą Lietuvos liuosybės rėmėjai. 

Skyriaus raštininkas atsisakė 
nuo vietos, tikimasi kad dabar 
bus geresnė tvarka. Skyrius tu- 
ri 15 narių ir tikimasi turėti 
daug daugiau. 

TMD. 52 kp. taipogi atgijo ir 
pradeda veikti. Prasišalino miu- 

su kuopos pirmininkas. 
Tautininkai lietuviai kila, susi- 

pratimas plečiasi, 'liktai mes 
nelabai sugyvename su kun. Ka- 
sakaiėiu, kuris musų veikimu, 
tankiai mėgina koja pakišti. 

il'-as Pikelis atidarė ant 519 
Hudson ave. valgyklą ir užvardi- 
no ją "The Vilnius Festaurant". 
Iv a i kurie lietuviai už tą varda 
pyksta, kol Inivo "T'ne Hudson 
restaurant" ta jie nepyko, o už 
"Vilnius"—pyksta. Tai tau ir 
natri jotai! J. J. Z- 

IŠ NEWARK, N. J. 
D-ro ŠUupo prakalbos, j3 d. 

rugsėjo pas mus atsilankė gerb. 
ir. šliupas. Jam prakalbas su- 

rengė Tautos Taryba. Žmoniij 
prisirinko kupina, apie 700 žm. 
l)r. šliupas labai indomiai ii 

mandagiai pasakojo apie opiau- 
sius Lietuvos reikalus: kaip mu- 

šu šaliai reikia liusoybės; kaip 
orivalo krutėti ir aukauti labui 
Lietuvos; kaip reikalinga tverti 
įvairias naudingas bendroves. 
Pasakojo apie Lietuvos Žemės ir 
šalies turtus, kaip juos išnaudoti 
.r pakelti mūsų tėvynėje gerbu- 
vj. i\'išvietė Rusijos ir lietu- 
sių bolše\ikų suirusia tvarkų ii > 

įegražius darbus. Nurodė kaip 
š visų tų suiručių reikia pasi- 

.nokinti kad Naujoj Lietuvoj tas 
mirimas neatsitiktu, žodžiu \i 
sa d-ro Šliupo kalba buvo pamo-'1 
kiliauti ir labai iudomi. 

Į prakalbas atsilankė keletas 
amerikonų laikraščių reporteriu, 
kas yra retas atsitikimas pas 
mus. l'-as Y. Ambrazevičius re- 

porteriams padėjo suprasti kal- 
bas. 

l'o prakalbų buvo su reporte- 
riais pasikalbėjimas: laikraštinin- 
kai labai indomavo apie mūsų 
tautą. Ant rytojaus Xewarko 
laikraščiai gražiai .lietuvius ap- 
rašė ir užtarė. Ypač pasirodė 
lietuviams prielankus "Xe\vark 
Ledger". Lietuviai kalbanti ang- 
liškai turėtų tą laikraštį paremti. 

Iki šiol mums sunku buvo 
prieiti prie amerikoniškų laik- 

raščių. bet dabar jau kas kita, 
patįs žinių iš mūsų prašo. 

Keletą kartų buvo atsilankę ir 
mano paties namuose klausinė- 
dami apie musų reikalui. 

Daugiausia įdomauja apie tai. 
kaip mes norime Lietuvos klau- 
simą išrišti, o męs vis sakom 
nenorim nieko kito kaip Nepri- 
klausomos Lietuvos. 

Pas mus susidarė komisija 
pardavinėjimui Liberty ttonds. 
Ji susidarė Tautos Tarybos ir 
Katalikų Centro rupesčiu. 

A. Žiugžda. 

IŠ GRAND RAPIDS, MICIL 
Laukia dienraščio. Vietiniai lie- 

tuviai, tarp kurių yra ir dikto- 
kas skaitlius "Lietuvos" dienraš- 
čio šerini} Hj, laukia-nesulaukia, 

kuomet pasirodys mūsų naujas 
dienraštis "Lietuva." 

Alusų žmonės ištrošky tokio 
dienraščio, kuris gaivintų lietu- 
viu tautišką dvasią, tei^ngai nu- 
šviestu lietuvių dabartinius tau- 
tinius reikalus ir vestu prie nc- 

prigulmingos laisvos Lietuvos. 
Kiek pats patėmija ir kiek nuo 

kiti] girdžiu, dabar gyvuojan- 
čiuose lietuvių dienraščiuose mū- 

sų žmonės to surasti negali, o to 
jie yra ištroškę, kai gervė van- 
dens. 

Tikimės, kad "Lietuvos" dien- * 

rastis netrukus nušvies mušu 

grinteles. L. 
Nuo Redakcijos. Visus reika- 

lus stumiam pirmyn, kiek galė- 
dami ir tikimės, kad viršminčti 
norai greitai išsipildys. 

KUR NĖRA LIETUVIŲ KOMITETU. 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

IŠ WATERBURY. CONN. 
Vietinė Lietuvos Sunii Drau- 

gija išnešė rezoliuciją, kurioje 
prašoma prezidento \\ ilsono ir 
Caliiornia valstijos įjubcniatu- 
rius suteiktu galę išnaujo per- 
kratinėti garsią Thomas Mooney 
bylą. 

Thomas Mooney .tapo teismo 
nuteistas miriop sąryšyje su cx- 

pliozija San Francisco mieste, 
kuomet nuo padėtos bombos 
daug žmonių žuvo laike paro- 
dos. 

i'o rezoliucija pasirašo specia- 
lė komisija: Juozas Lokis ir Lu- 
košius N atkevičius. 

— PIRKIT BONDSĄ! 
PIRKIT BONDSUS PER "L!trTUVĄ"' 

IŠ KEARNEY IR 

HARRISON, N. J. 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 

do 13-to skyriaus susirinkimas 
atsibus spalio (Oetober 10 d., 
ketverge, S vai. vakare, i.. I'ant- 
mano svetainėje, 75^) Ilarrison 
Ave., Ilarrison, X. J. 

Visus narius kviečiame atsi- 
lankyti ir malonėkit naujų atsi- 
vedi, nes kiekvienas suprantate, 
šitos organizacijos vertę ir jos 
užduotį bei siekius. 

J. V. Baltrukonis, rašt. 

— PIRKIT BONDSA! 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

v y 

Zinios-Zinelės. 
Pittston, Pa. 

— Buvusioji 'Lietuviu Diena,M 
laikyta East Malianoy Junction, 
Pa., davė gryno pelno $670.96, 
kai]) apii tai praneša rengimo 
komitetas. Pelnas eina Lietuvos 
reikalamas. / 

PIRKIT t'-ONDSUS PER "LIETUVĄ" 

VVevaco, W. Va. 
VietinCso anglia kasyklose 

darbai eian gerai. ) dvi savaiti. 
esą, galima uždirbti po šimtą 
doliarių ir daugiau. Gyvenimas 
brangus, bet pačėd'yvai gyve- 
nant. galima ir pinigo surinkti. 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

Cicero, 111. 
— Kiek laiko atgal nežinomas 

piktadarys kėsinosi aut gyvas- 
ties vietinio saliunitiinko M. Jan- 
kaičio. Į jj šauta iš lauko, bet 
nepataikinta. Matomai, tai ko- 
kio nors kerštininko darbas. 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

Bin^rhampton, N. Y. 
— Tūlą Joną Adomaiti užpuo- 

10, anot "Darbininko" korespon- 
dento pranešimo, "cieilikai": A. 
Jurgelevičius, S. Tourionas ir 
Juozas Savickas. Kiti du lietu- 
viai atgyne. Kam "cicilikai" bu- 
tu žmogų užpuolę—apie tai ne- 

pranešama. 
PIRKIT BONDSUS PER '•LIETUVĄ" 

Nevvark, N. J. 
— Rugsėjo 2T, d. čia kalbėjo 

Dr. J. šliupas. Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondui sumesta auku 
apie $50. 

Kiek anksčiau susitvėrė Lietu- 
viu Komitetas pardavinėjimui .|- 
tos Liberty Paskolos bondsiĮ. 
Pirmininku yra Kaz. Vaškevi- 
čius, vice-pirmininku—J. Krali- 
kiuskas, iždininku— A". Ambroze- 
vičius. sekretorium—M. Truska. 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 



"LIETUVA 

letuvių Savaitinis laikraštis 

Ltitdž.a Lithuanian Publi.shing Ce. 
814 W. :i3ril St. Chicago, III. 

Redaktorius Adv. Bronius K. Balutis, 

V Iii laiškai, korespondencijos ir 
rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo buti pažymėti auto- 
riaus parašu ir adresui. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 
savo Clkrsj. pravardę Redakcijos ži- 
Lial. 

Redakcija pasilieka sau teisę pri- 
sliiafus Jai rankraščius taisyti ir 
trumpinti. 

Netinkami laikraščiui rankraščiai, 
pareikalavus autoriui, bu* jam grą- 
alnami tik tuomet, jeigu su rankraš- 
čiais bus prisiųsta ir užtektinai k ra- 
to » ženkleliu. 

Reikia visada rašyti pluksua. ua- 
?iekont plačius tarpus tarp eilučių. 

Aplwafga. 
SVAJONE 

Lenkai įtraukia Lietuvą į savo 

hymną. 
l'u vokiečių, didžiausia Lietuvai 

pavojui gręsia iš lenku pusės. 
Nors savo locn > šalies laisvė? 
dar neturėdami, -nkiš-ki imperia- 
listai ir gula ir ;elia su mintim; 
apie Lietuvos prijungimą prie 
busiančios Lenkijos. 

Pastebėtina yra lenkų intrigan- 
tiška šiame reikale ix>litika. Sav<. 
formališkuose susirinkimuose, ir 
dokumentuose jie "velija savo 

sesutei Lietuvai neprigulmybės'" 
(kaip kad tas skamba nutarime 
Lenkų Visuotinojo Seimo, nesenai 
buvusio Detroite*. 

Savo santikiuosc su talkininkų ir 
Amerikos valdžiomis jie, kiek ta; 

duodasi patėmyti iš viešų praneši- 
ni yra nusistatę s u tokią poe- 
tiką: apie Lietuvą nieko nekalbėt: 
(idant neiššaukti lietuvių energi- 
škų protestų), skiepinti talkirm- 
kams ir / merik.ii mintį, kad dabar 
svarbiausiu dalyku yra laimėti ka- 
rę ir apie rabežius nieko nekalbėti 
— tie rubežiai n usi statysią patįs: 
lenkai "savo šeimynoje" patįs su- 

sitaikinsią — kaip išsireiškė vienas 
lenkiškojo batalijono aficieras sa- 

vo prakalboje, « 
* 

Pv tokia "patricrtinga" priedan- 
ga lenkai mėgii.a visais galimais 
budais užmigdyti Lietuvos klausi- 
ma.—ne tik kad Littuvos likimo 
nemėgintu dabar nustatyti, bet kad 
apie tai talkininkų ir Amerikos val- 
diškose sferose nei nekalbėtų. 

Jš vienos pusės, talkininkų šaly- 
se. Lietuvos klausimą chloroformu 
marindami, iš kitos pusės, tarp sa- 

vųjų, jie veda didžiausią agitaciją 
už Lietuvos užgrobimą. Jų laik- 
kraščiai mirga nuo smerkimo "li- 
tuomanų" reikalaujančių Lietu- 
vai neprigulmybės; tarp savo žmo- 

nių (o ir savo sveiimkalbėj propa- 
gandoj) jie platina begėdiškiausi 
šmeižtą, l:uk Lietuvos neprigulim- 
!?ės šalininkai—tai kaizeriški agen- 
tai, dirbantieji už vokiškas markes, 
ir t.t. < $ 

Panašiai propaganda yra varoma 
visur: pačioj Lenkijoj, (ialicijoj, 
Amerikoj, Anglijoj. l'r«.ncuzijoj.į 
— bet ypatingai pačioj Lenkijoj ! 

Kad šita propaganda jau pasiekė t 

dervišių fanatiškumo laipsnio, apie! 
tai gali liudyti nors ir tai, kad len-| 
kai sunaudojo net savo tautini 
hymną tai prapagandai už Lie- 
tuvos pri' tngimą. 

Lenkų laikrašti.- K u r j e r 

L \v o w s k i (5-V f 111 praneša, 
kad esą Vilniaus katedroj, lap- 
kričio 5 d. 1916 m. pirmu kartu 
uigiedojo lenkų tautinj hymną 
"Bože c<Ss Polskę," kurio pabai-j 
ga tapo permainyta sulyg dabartį-1 
nės lenkų politikos ir (vertime)! 
skamba sekančiai: 

Už tamsios naktin bedugnius Šešėlius, 
Už ramlę kankynę ir kruvinau ankao, 
Telkia 'išpildyt mušu svajones: 
linuujo sujungk Vilnių ir Varšavjj.... 

Taip pradėjo melstis leni.j im- 
perialistai. šaukdamiesi Dievo pa- 
galbos savo ".svajonės' išpildyrr u 

Taip jie ir vėl «u tikybos p'agelba 
mėgina įskiepyti lenku minioms sa- 
vo politiško užgrobimo mintį. I 

pasekmingai: 
K u r j e r L u o \v < k i patemi- 

ja. kad šitas naujas livmnas ''daro- 
si vis populiariškcsnis Varšavoj ir 

provincijoj. 
K,!;ia gi gali Imti reikšmė tos 

visos lenku -dviveidės politikus? 
Kodėl jie talkininkų akyse Lietu- 
ves kirusim; medum tepa. o na- 

mie pas save mirtingiausius nuo- 

ilus jam rengiu? į 
Atsakymas tegali būti tik vic- 

tias: Lenkų imperialistai, kurių' 
rankose šiądien yra Lęnkiško ju- 
dėjimo vadovystė, reng.a savo 

žmones prie Lietuvos u/grobimo, 
ate'tyje "prie išvadavimo savo bro- 
lių Lietuvoje," kad ir su ginklo 

I pagelba. 
! I'anašus savo žmonių hypnoti- 
'.aviinas \ra neabejotinas ženklas 
įilų šaknų pliano prirengti Len- 

kijos žmones prie ''krucijatos"1 
(kryžkarės) priešai Lietuvą. 

Tokia junk :riška lenkų propa- 
ganda privalu buti ne tik demas- 
kuota, bet ir visiems lenkų impe- 
rtalistiškoms "svajonėms" privalo 
bu t padarytas greitas ir neabejo- 
tinas. galas, kol jiems nepasiseks 
tais nuodais užkrėsti visos Lenki- 
jos visuomenės. 

To reikalauja ne tik teis\l>ės 
supratimas sulvg'pačios Lietuvos, 
bet taipgi ir ateinančios abelno? 
aikos ir ramyljės interesai. 

Lietuvių atstovai kaip čia Ame 
rikoj, taip ir kitose šalyse, našei;. 
avo pasakinėmis dviveidę lenkt 
Kritiką privalėtų tinkamai nu 

;vie>ti ir pasauliui parodyt.i 

DU PAVYZDŽIU. 

ĮsiJčmėkitc žodžius ši t uos t 

Ivicjuose laiškuose. Tarp ji> 
ninties. tarp jų širdingumo yra 
oks skirtumas, kaip tarp dan- 
gaus ir peklos. 

Abudu jie yra rašyti prie vie- 
įodų aplinkybių. 'Vienas laiškas1 
yra rašytas didžiojo Demokrati- 
lus vado, nemirtinojo Anierikoi 
prezidento Linkolno, laike Civi- 
eš Amerikos karės. Kitas laiš- 
:as yra rašytas aukščiausio tnili 

aristų vado, autokrato, Yokic- 
cijos kai/erio \\ ilhelmo, rašyta? 
aike šios karės. 

I'rezidentas Lineolnas, sužino- 
ęs, kad penki broliai paguldi 
avo galvas ant mūšio lauko, mi- 

nutė jų motinai savo Iocna ran- 

ka rašytą s< kanti laiškelį: 
"Brangioji ponia:—Man pa- 

lodyta Karės Departamento 
ukord -s- Massachtisetts vai- 
vtijos (ienernlio Adjutanto ura* 

nešini.?, kad jus esate motina 
penkių sunų, kurie garbingai 
mirė ant mūšio lauko. Aš 
jaučiu, kai]) silpni ir bevaisin- 
ai turi buti mano žodžiai, ku- 
rie mėgintu palengvinti jums 
skausmą dėlei taip prislėgian- 
giančio nuostolio. L^et aš ne- 

galiu susilaikyti nesudėjęs jums 
suraminimo, kurį galima rasti 
padėkoje Respublikos, už ku- 
rios išgelbėjimą jie mirė. Aš 
maldauju, idant Dangiškasai 
Tėvas palengvintų jūsų skaus- 
mo sunkumą ir paliktų jums 
tik brangią atmintj tų, kuriuos 

j jus mylėjote ir kurių nustojo- 
j te, ir iškilmingą pasididžiavi- 

mą, kuris jums privalo pri- 
! klausyti, kad taip brangią do- 

vaną sudėjote ant laisvės au- 
kuro." 
Kiek meilės, kiek užuojautos ir 

tėviškai-draugiško širdingumo ši- 
tuose žodžiuose! 

Tai yra pavyzdis vienas. Da 
bar pavyzdis antras—Vokietijos 
autokratas, kaizeris nori suramin- 
ti nelaimingą motiną, kuri gau- 
na nuo jo sekanti laišką: 

"Jo Ciesoriška Didybė Kai- 
zeris girdi, kad jus paaukavo- 
te devynis sunus Faterlando 
apgynimui laike dabartinės ka- 
rės. Jo Ciesoriška Didybė yra 
neapsakomai užganėdintas tuo 
taktu ir, pripažinimui to, jam 
smagu yra pasiųsti jums savo 

(kaizerio) fotografiją, su rė- 
mais ir jo locnos rankos pa- 
rašu." 
Tas dar nėra viskas. P-ia Mc- 

tcr. nelaiminga motina, atidavusi 
kaizerio sosto apgynimui savo 

devynis sunus. kaip pranešama, 
dabar gatvėse ubagauja Delinen- 
liofs-Oldenburge, idant savo se- 

natvėje gyvybę palaikius. 
\r supranti dabar, brolau, ko- 

dėl yra karė ir kodėl ji negali 
pasibaigti patol. pakol nebus su- 
truskinti tie. kurie savo šešis 
sunus laiku po skvernu, o moti- 
noms devynių žuvusių sunų siun- 
tinėja—savo fotografijas, "su rė- 
mai:- ir locnu parašu"!.:. 

SAKAI, NEGALI PIRKTI 
LIBERTY BONDSO? 

Gerai, brolau. — pasikalbėsim, 
pažiūrėkim, pasvarstykim... Pa- 
matysm 

Tu negali duoti šimtu, dviejų 
šimtų doliari;;. liet galėtum, jei-] 
gu tavu sunus, arba pati susirgtų 
ir jų gyvastį reikėtų gelbėti. j 

Tu negali pirkti naujo namo. 
liet galėtum, jeigu tavo senas 

namas sudegtų. 
Tu negali pirkti naujo overko- 

čio. liet galėtum, jeigu senas 
visai butų sunešiotas. 

Tu negali pirkti Liberty Bond- 
so. Uet tu nustotum ir savo sū- 

naus, ir pačios, ir savo namo ir 
savo uždarbio ir savo overkočio, 
jeigu kaizeris išloštų šitą karę. 
(J tas kaip syk atsitiktų, jeigu 
męs atsisakytume padaryti mažą 
pasišventimą ir nepirktame bond- 
ių. Jeigu męs laimėsim karę 
tai sučėdysim ir daug sunu, daug 
romų, daug uždarbio ir daug pi- 
įigu. Dėdė Sanias sugrąž'ii? 
au ir tavo paskolintus jam pi- 
lietis—ir dar su 4'.į nuošimčiu. 

Jeigu kaizeris, neduok D: ve. 

aimėtii—jis "atmokėtų..." lik ki- 

okinis nuošimčiais, nuo kurių tu 
r tavo vaikai, ir vaikų vaikai 
lejuotu... 

Kurioj tad pusėje, brolau, t r 

to vi? 
O, męs žinome, kur lietuviai 

>tovėjo ir stovi... Bet šiuo šy- 
du męs visi lietuviai parodykiir 
/icnbalsiai. 

Lai kiekvienas lietuvis turi 
Ketvirtos Laisvės Paskalos 
^ondsa! 

[ Parafrazuota pagal C Ii i c a g 1 
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GERAS STRAIPSNIS 
S e a P o w c r žurnale, kuri ■ 

skaitosi vienu iš labai svarbiu 
\mcrikos mėnesinių žurnalu, pa 
skutiniame numeryj (už rugsėj< 
mėn.) tilpo ilgas straipsnis api< 
Lietuvą ir lietuvius—.>u žemla 
piu ir gražiais navėikslais. 

Straipsnis" yra parašytas l)r 
vau Norman ir neabejotinai yra 

Įvieuas iš geriausiu ir teisingiau- 
sių straipsnių apie lietuvius. Jo 
pasirodymas yra ytin malonu? 
lietuviams dalykas. <ii jis gali 
buti ir ytin svarbus.—juo svar- 

besnis, juo labjaus jis bus išpla- 
tintas. 

"Lietuvos" redakcija tuojaus 
užsisakė tulą jų skaitlių, idant 
juos išplatinus. 

Męs norėtume pakviesti savo 

skaitytojus, kad jie užsisakytų 
po keletą ekzenipliorių ir pa- 
clovanotų juos savo pažįsta- 
miems. arba ir šiaip svarbesniems 
Amerikonams savo kolionijo.e. 
Iš to butų nemaža nauda Lie- 
tuvos reikalams. 

Kaina vieno numerio (su dau- 
gybe paveikslų) yra 30 centų 
ir 5c. persiuntimui (viso 35c.) 

KUR NfcRA LIETUVIŲ KOMITETŲ 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVA" 
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Spalio 12-ta—"Laisvės 
Diena." 

Suvienytų Amerikos Valstijų 
Prezidento Proklamacija. 

Prezidentas YVilson išleido se- 

kanti atsiliepimą prie visų šiuh 
šalies gyventojų: 

"Kiekviena diena verčia linu. 

išnaujo mąstyti ir gilintis j tik- 
slus tu principų, dėl kurių nut 

kovojame; iš to mums paaiškėja 
užbaiga, kokia turėtų buti, ir ką 
m v s daryti turime, kad jos at- 
riekus. Męs dabar tikriau žino- 
me, negu kada nors pirma ži- 
nojome, kodėl laisvi žmonės bū- 
tybę suteikė tai didžiai Tautai 
r Valdžiai, kurią męs mylime, 

'nes kas kart aiškiau darosi, ko- 
Įkia Amerikai privilegija teks pa- 
sauliui augščiausiąjį patarnavi- 

mą suteikiant. Taigi kasmetinės 
Amerikos atradimo sukaktuvės 
šiais svarbiais metais mums ypa- 
tingos ir sujudinančios reikšmės 
turi. Mys privalome ta dieną 
padaryti karštu pasišventimo at- 

naujinimu tiems idealams, ku- 
riais mušu Valdžia pamatuojasi, 
kuriais rnusų dabartiniai didvy- 
riški darbai įkvėpiami yra. 

"Taigi dabar aš, Woodrow 
VVilson, Suvienytųjų Amerikos 
Valstijų Prezidentas, skiriu su- 

batą. 12 spalio dieną. [918 metų, 
k;:'Į'./ "Laivses Dieną." Aš [įra- 
šą j tą dieną Suvienytų Valstijų 
n'iiestų, miesteliu ir kaimų pilie- 
čiu bendrijas taip apvaikščioti 
rnusų šalies atradimą, kad ket- 

\ i rj tujai Laisvės paskolai ^.'iusų 
užsirašymą paskatinus. Atsimi- 
nimo pmkalbos, apvaikščiojimai 
(pageants), derliaus suėmimo po- 
kiliai, ar kitokios demonstracijos i 
kiekvienoj apielinkūj turi buti su- 

rengtos po abelriu Iždo Sekre- 
toriaus nurodymu ir Laisvės pa- 
skolos Komitetu priežiūroje, ben- 
dradarbiaujant su Suvienytu Vai 
stijų .Vpšvietos Bkrru ir viešųjų 
mokyklų viršininkais. Lai žmo- 
nių atsiliepimas i ketvirtą Lais- 
vės paskolą išreiškia priisriši- 
mo laipsni prie idealų, kurie ša- 
liai vadovavo nuo jos atradimo 
iki dabarčiai, ir jų apspręsta tik- 
slą tiu'.s idealus ginti ir jų trium- 
fą užtikrinti. 

"Laisvės Dienos apvaikščiuji- 
1110 tikslams visoj šalyj Federa- 
lės \ aidžios darbininkai, samdi- 
niai, be kurių patarnavimų apši- 
ltina. gali but atliuosuoti visai 
dienai subatoje, spalio u d. 

"šiam paliudijimui aš savo ran- 

ką parašą padėjau ir parėdžiau. 
<ad Suvienytų Valstijų antspau- 
da butų prispausta. 

"Atlikta Columbia Distriktc, 
šią 19-tą rugsėjo dieną, musų 
Viešpaties 1918 metuose ir Su- 
vienytų Amerikos Valstijų ne- 

priklausomybės 143-uosc metuo- 
se. 

(Antspaudą) 
Woodrow Wilso» 

Pasirašyta Prezidento: 
Robert Lansing, 

Valtsybės Sekretorius. 
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; Lietuviai. 

Gyvenome labai rimtoje valan- 
doje ir šiądien Lietuvos klausi 
nias ir tojo klausimo' išrišimas 
priguli nuo tu, kaip męs patys 
pasielgsime. Ar męs trokštame 
laisvos Lietuvos, ar męs stojam 
už neprigulmingą Lietuvos vals- 
tybę? — Neutraliais pasilikti ne- 

gali ilgiaus nė vienas, kuriam ru- 

pi tautos likimas. Parėjo jau tie 
laikai, kur galėjome iš šalks žiū- 
rėti ir dalykus kritikuoti. Dabar gi 
reikia patiems visa išgale kovon 
-toti, priseina drąsiai Įsikišti im- 
:ynė>na už Lietuves laisvę. 

Atėjo valanda Lietuvių Armiją 
sutverti. Amerikos Li< tuviai tiktai 
pasidžiaugti begali, kad pasit'aiko 
l>roga Lietuvą pastatyti šaliniais 
kitų tautų. Lietuvos vėliava lair- 
vai neplevėsavo nuo j'au ilgų-ilgu 
metų... O dabar Suvienytos Amc- 
rikos Valstijos padeda mums, pa- vergtiems nualintiems ir nuskaus- 
tiems, savo pagelbos ranką iš:ics- 
dama. Kas gyvas, negalime šią- 
!!-en atsisakyti stoti .eilėsna ka- 
riautojų už tautos išsiliuosi.vimą. 

Tėvynėje mūsų brolių rankos 
šiądien surištos, dar aršiau negu 
«eniaus. Pirma priversti buvo Lie- 
uvi'ai kariauti už Rusijos gerovį 

ir garbę, dabar Vokiečiai nugink- 
lavo musiškius ir vilionėmis, bei 
prievarta mėgina Lietuvą Įtraukti 
i sukuri Centralių Europos Vals- 
tybių. <-3 

Nesulauks! Lietuviu tauta nuc 

700 metų žino, kad Vokietija — 

fai grobikų tautą; jie išnaikinę 
Sen-Prusius mūsų brolius, jie su- 

vokietino didoką dalį Lietuvių 
Mažoje Lietuvoje, ir šiądien iš- 
žiodino nasrus, kad prarytų ir 
nus ir mūsų žemę. 

Europos Lietuviai nuvargę de- 
ei alkio ir bėdų, po Vokietijos 

letena -dejuoja. Mūsų rankos Amc- 
rikoiė nėra surištos. Reikia tik 

w 
1 

itsikratyti baudžiaviškos dvasios! 
N'e žodžiais šiądien kovoti prisei- 
la, bet gyvu darbu, pasišventimu 
r drąsa. 

Tad r. e tik jausmais, bet ir protu 
vaduodami esi, griebkime už gink- 
lų! Xei jauni, nei seni neatsiliki- 
me! Debesiai nuo Lietuvos padan- 
gių išsisklaidys, kaip tik Lietuvos 
vėliava ant \Vashingtono žemės 
suplevėsuos. Likimas musų tau- 
tos šiądien vra musų rankose! Ne- 
duokime Lietuvai nugrimzti už- 
maršties prapultin! Nebusime ver 
ti vadinties Gedimino, Keistučio 
ir Vytauto ainiais, jeigu raukvsi- 
mes ir pakaušius kasisimės. Lie- 
tuva mus šaukia karės lankan. 
Tad ir stokime be atodairos! 

Pitd^niyas Tarybų Komitetas. 

Lietuviai Urmu Perka 
Liberty Bondsus. ' 

Pamokinti pereitų trijų Liber-į ty Paskolų pavyzdžiu, dabar lie- 
tuviai jau nelaukia paskutiniu 
dienu, ne veikia kas sau, bet 
darbą pradeda tuojaus ir veikia 
jj organizuotai. 

įvairiose vietose susitvėrusie 
lietuvių komitetai, atsiraitę ran- , 

kovės, dirba išsijuosę, o niusų 
lietuviai, kaip ir prideri geriems 

j Amerikos piliečiams ir gyvento- 
jams, nelaukia, kol pas juos at- 
silankys kolektorius, arba kol ša- 

jpoje jj privers pirkti, bet per- 
kasi Liberty bondsus tuojaus ir 
perkasi per Lietuviu Komitetas. 

Ir gerai daro! Nelaukit, kol 
jus "šapoj" privers bondsą pirk- 
ti. Pirksite vis vien, o tuomet 
gali buti taip, k'ad ne lietuviai, 
bet dirbtuvė gaus už tai kreditą. 
Gi lietuviams svarbu, kad už 
kiekvieną lietuviu doliarj Lie- 
tuviai, o ne kas kitas gautu 
kreditą valdžios akyse. 

Štai kodėl ir pirkitės L i b e r 
t y bondsą tuojaus per bilt 
kurį lietuviu komitetą, arba pe: 
"Lietuvą." Gausite kvitas, gau 
•lite guzikėlius ir viską, kas rei 
kalinga ir paskui niekas jau ne 

Į turės tiesos jus baderiuoti, nes- 

į ženklą turėsite, kad pirkote. 
i 

Per "Lietuvą" Bondsai 
Smarkiai Plaukia. 

Tarp valdžios paskirtu komi 
tetų bondsų pardavinėjimui yn 
ir nutsų laikraštis "Lietuva/' ii 
per "Lietuvos" ofisą bondsų pir 
kimas pradėjo smarkiai eiti nuc 

pat pirmos dienos. 
Nuo pereitos subatos, kuomei 

prasidėjo bondsų pardavinėjimas 
»er "Lietuvą" i tris pirmas die- 

nas lietuviai nusipirko bonds- 
jau u ž tris tukstančius doliarių. 

Tai tik pradžia. Pabaiga tu 
rčs buti daug geresnė, nes musi 
laikraščiai turi parodyti dar syk; 
kaip ištikimi jie ir jų skaitytoja 
yra šios šalies valdžiai. 

Yisoki šalapajai, visoki lietu J 
vių politiški ir kitoki priešai pla 
tina plepalus, kugžda ameriko | 
nains j ausis, buk lietuviai, esą 
"aidoblistai," "neištikimi," "ne 
geistini" šioje laisvės šalyje. 

Tas yra ne tiesa, tas yra me 1 
las. Męs patjs geriausiai ta ! 
žinome. Bet tai reik parodyt 
ne vien plikais žodžiais, bet ii ! 
darbu. Ir štai m į-s lietuviai tu 

j rime progą tai parodyti, gausia 
! pirkdamies L i b e r t y bondsų. 
L Tad vyrai, kas gyvas prie dar- 
bo! 

Garsinsim Vardus. 
Tie lietuviai, kurie pirksis Li 

berty bondsus per "Lietuvos' 
laikraščio ofisą, tuojaus bus pa- 
skelbti "Lietuvos" laikraštyj, kai- 
po pavvzdis kitiems lietuviams. 

štai pirma dalis lietuvių, jai. 
pirkusių Ketvirtos Paskolos Li- 
berty 'bondsus per "Lietuvos' 
laikrašti. (Kadangi ne visi nori 
girtis pirktų bondsų didumu, ta 
sumas apleidžiame, bot jeigu kas 
norėtų ir tai galime pagarsinti): 
Lithuanian Publishing Co. 
Juozas J. Bačiunas 
Dr. K. Draugelis 
Jonas P. Pajauskas 
Bronius K. Balutis 
Mykolas Stapulionis 
Bronius Varašius 
Petras J. Lawrcnce 
Juozas Petrikys 
Dr. Petras Petraitis 
Dr. Antanas J. Zimontas 
Kazys Sabaliauskas 
Juozas Daračiunas 
Mykolas Šilinskas 
Aleks. J. Bačiunar 
Jonas Budrevičia 
fz. Gerdzijauskas 
Dom. Varnas 
Leon Mačulskis 
Iz. Puipauskis 
Martinas T. Tamulevičia 
Matcušas Klioštoraitis 
Jonas Voznikaitis 
Jonas Gaufaas 
Juozas Pajauskas 
Juozas J. Giraitis 
Kaz}rs Kasputis 
Vytautas J. Sakalauskas 
Antanas Misevičius 
Michalina Petkevičiūtė 
Petras Jurgutis 
Joseph Noreika 
Antanas S. iNovakaUskas 
Jonas Šulcas 
PIRKIT IŠ LIETUVIŲ KOMITETŲ! 
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Pavienio skola visuomenei. 
Vienas iš tinkamiausių pasikalbėjimu tarp politikierių, dažnai 

vartojamų prakalbose Į ateivių susirinkimą, tai pripažinimas to, 
kad ateivis yra geresnis Amerikonas, negu čiagimis Amerikonas 
todėl, kad ateivis yra Amerikonu pagal palinkimą ir pasirinkimą, 
kuomet čiagimis jau yra piliečiu per atsitikimą, be jokio iš jo 
pusės pasistengimo. 

Nors panašus išsireiškimai paprastai yra vartojami daugiau- 
siai atsitikimų per žmones, kurie patįs netiki savo pripažinimui 
r tikrai nuleistų akis žemyn, j ateivį žiūrint, jeigu jie nesitikėtu 
politiškos paramos nuo jo savo rinkimų kampanijoje, tikrai sia- 
ut- pasakyme yra daug teisybės. Tas yra teisybė, kad niekam 
įeatsieina ypatiško kredito, kokiame krašte ir tautoje jis buvo 
gimys ir todėl, ypata gimusi tūloje šalyje ir giriantis tokios 
.iršingumą. jos išdidumą, jos turtingumą, kas-žin ką giria be 
okio sau pačiam nuopelno. Vėl iš kitos pusės ateivis gali sakyti 
;a 1 jis apleido >avo senus namus, šalį, kur jis užaugo, aplinky- 
bes, kurios jam taip brangios buvo. draugus, kuriuos jis ten 
urėjo, ji.- iškeliavo i jam svetimą kraštą, nes jvs pripažino jo 
>ažangumą ir viršingumą ir tapo gyventojumi savo naujoje ša- 
yjc, pagal savo paties pasirinkimą. 

l>et nei vienas, nei kit;v, nei čiagimis, nei ateivis neturi tei- 
ės augštint savo sali. jeigu jis negelbsti padidinime jos pa- 
angumo, jos produktyviškumo, jeigu jis nemėgina pagerint, 
y veninio padėjimą čia. Tiktai tas. kuris atlieka savo gyveninio 

1 areign, ne vien savo ypatiškair labui, bei naudai šalies, kurioje 
's gyvena, tautai, kurios dalimi jis vra, turi teisy manyti apie 
šdidumą ir turtingumą' savo šalies, apie pažangumą ir kulturą 
tt žmonių, kurių nariu jis pats yra. 

Bet tas yra niusų budu. tas yra mušu kraujuje. kad męs 
.iskuom didžiuojamės, visomis rinktinomis galėmts viso to, ku- 
io dalimi męs esame, nors neturėtume jokių daugiaus nuopelnų, 

negu ūkininkas turi savo kailinių storume, arba fazanas pin- 
ui m u savo plunksnų vien tik didžiuotis ir girtis nėra teisingas 
tudas parodyt savo patrijotiškumą. Didžiuotis savo tautos 
įuopelnais ir ją apsaugot s;t užvydumu taip, kad ir it pavo- 
inga; dirbt, auklėt ją yra tikras patrijotiškumas! 'lai biulas, 

kuris turėtų įkvėpt kiekvieno žmogaus širdį. 
Patrijotiškumas pats pasirodo netik piminystėje su visa 

,alimi, arba tauta, bet ir tuomet, kuomet paliečiama mažesnes 
•feras. Ypata jaučia tulą budą susisiekimo su kaimu, kur jis 
nivo gimęs ir augęs—prie vietos, kur ii:* dabar gyvena. Jis 
nėgsta kalbėt apie jo puikumą ir prie kiekvienos progos, nors 
a! ir tiesa, kad tai tik mažas kaimelis yra. jis išrodinėja jo 

>ažangumą, švarumą, sociali stovi abelnai ir dar ką, kuom jis 
;ali didžiuotis. 

Mes tuos pačius sentimentus jaučiame, kaip patrijotizmas, 
iri*.- kitų kaimynysčių, kurių dalimi mes esame, arba kuriose 
nes augome. Haigusie mokyklas ir mokinimosi institucijas jau- 

gia tulą draugiškumą prie šios Įstaigos ir džiaugiasi, kuomet 
ienas iš buvusių mokinių aplaiko toki pasisekimą, kad jo 
arbė atsispindi dar-gi ir ant mokyklos, kurią jis lankė, Žmo- 

gus taipgi jaučia tulą pasididžiavimą ir meilę prie savo nžsi- 
mimo. biznio, profesijos, arba dailės, kurią jis vadina jo paties, 
r ant ,^alo žmogus nemažiaus didžiuojasi veikimu ir įstaiga, 
eurios nariu jis yra. labjausiai-kuomet tai vra didelė Įstaiga, 
urios vardas vra gerai žinomas arti ir piačiai. Patrijotizmas, 

rlatesniame supratime čia persikeičia Į vietinį. sekcijinį, patrijo- 
i/.mą, bet jo vertumas yra tas pats visur aplink. Pasišventi- 
no jausmas prie visko, kurio mos esame nariais. 

Tai nėra užtikrinta kiekvienam, kad butų piliečiu didelėje, 
galingoje, turtingoje, garsioje tautoje. Kaip ir kiekvienas nera 
;iiiK;s puikiose aplinkybėse, arba nepriklauso prie eilės, kuri 
tžima garbingą, arba žimią socijaliame žmonijos gyvenime 
iną. Kaip ir kiekvienas nera galėję tapt sandarbininku įstai- 

goje, kurios va yra žinomas kiekvienam vaikui. Bet kiek- 
ieno pareiga | r šito viso, kurio ji< yra dalimi, prie krašto ir 

tautos, pire sa\ apielinkės ir miesto, prie savo rūšies arba 
nnato yra tas pats. Ši šventa jau kartą apsiginimo jiega už 
nu pelnus ir pažangumus, kuriuos jie siūlo ir už pasiekimą kitu. 

Suvienytu Valstijų kareivis Franeuzijoj, Leo F. Mcl'cake, 
pasiuntė savo draugui kortą, ant kurios buvo parašyta sekanti 
žodžiai. 

"Nepaisant kur einu. visur matau vardą mlusų įstaigos ir 
as man priduoda jausmą, rod.s esu namie." 

Šis kareivis tikrai didžiuojasi šiuo linksmu atsitikimu ir, 
laturališkai. jeigu kuomet nors, vaikščiojant su savo <lraugu jie 
jrieilia prie iškabos su vardu šios firmos, kur jisai vėl dirbs 
karei' pasibaigus, jisai visuomet parodys ši vardą savo draugui 
t didžiuodamasis informuos jam, kad jis vis skaitosi save 
darbininku šios įstaigos. 

Prieš įstosiant Dėdės Samo tarnyston, Leo. F. McPeake 
tuvo kasierium \Vilson ir Ko. firmos skyriaus Bostone. Dar- 
bininkai tokios firmos, turinčios skyrius visose pasaulio dalyse, 'ikrai turi didesnius paratikumus negu kiti, kuomet kalbama 
apie šiuus malonius, sujudinančius jausmus priklausant prie ko- 
kios nors didelės ir žinomos firmos. Jų parankumas vra nana- 

^iai, kaip pilietis didelės ir galingos tautos, sulyginus su 'pilie- 
čiais nežinomos ir neturtingos tautos, kuomet jie abu randasi 
svetimoj šalyj. 

Priklausymas prie Įstaigos, pasaulio žinomos, suteikia di- 
delius materiališkus parankamus lyginai kaip ir pilietybė didžios 
ir galingos tautos. Bet pavienis nėra vertas siu parankiniui, 
jeigu jisai nemėgina padaryti pasekminga visa. kas jam šiuos 
paranku 11 us suteikia, ir žmonės kurie naudojasi šiais paranku- 
niais, butu egoistais, jeigu jie kalbėtu apie juos ir pasilaikytu 
juos vien savo naudojimui. Šiam atvejyje Suvienytos Valstijos 
suteikė pavyzdi pasauliui su savo prokliamacija, kad tą pačią 
laisvę, kokia pilietini naudojasi čia, jie pagelbės laimėti visoms 
prispaustoms pasaulio tautoms. 

Ir kiekvienas besinaudojąs kokiais palankumais privalėtu buti 
pirmiausiai dėkingas visiems, kurie tai suteikia ir tuomet siūlyti 
jų pagelbą, paramą ir prigelbėjimą kitiems ne taip laimingiems 
ir tokiu budu dalintis su jais jų parankumais.—{Apgarsinimas. 



Žinios iš Lietuvos. 
V MUSŲ MOKSLEIVIAI. 

Jekaterinodaras, Kub. s r. 

iš moksleiviu gyvenimo. I'ra- 
*ji:>\ ii rudnį, <ldci brangumo 
pragyvenimo, iš 1 'etrog-rado m čion 
atkeliavo apie 40 vyresniųjų 
klasų moksleiviu. Truputį vėliau 
!.«•'<> dešimts jų atkeliavo ir ii 
Maskvos. Liko jie patalpinti res- 

tauracijoje, o vėliau perkelti: 
merginos j Moterų Kliubą, vai- 
kinai i atskirus namus. Pirmu- 
tinis moksleivių globėjas, kun. 
Narjauskas, tik tik neatidavė 
morfinas lenkams, aukščiau lai- 

kydamas katalikybę už I'etuvybę, 
būtent — rūpinosi jas patalpinti 
lenkų bendrabuty ir tik ukranic- 
cio Djakovskio (Kubanės Srities 
tremtinių reikalų vedėjo), Tan- 
kinio (Liet. <lr. 11. n. k. šelpti 
Įgaliotinio) ir mano pasiprieši- 

J^.inio dėka įvyko kitaip. Delei 

Petrapilio dr-jo.-, k. u. šelpti ne- 

apsižiūrėjimo, visi mokiniai lig 
šiol tebeguli asloje ir nepakan- 
kamai teturi skalbinių; mat ne- 

pasiuntė vagonų palydovo ir kaž 
kur nuklydo .vos ir kitkas. Moks- 
leiviai sutilpo Į įvairias vietines 
vidurines mokyklas. Šelpia juos 
kub. Srities tremtiniu Komite- 
tas (Narjauskas netuir pinigu), 
o globoja Lietuviu tremtinių Re- 
vizinė Skirstomoji Komisija. 
Gruodžio i8 d. josios pirminin- 
kas Tankunas. pakvietė į Mok- 
sleiviu Globos Komisiją keletą 
asmenų. Ta komisija, matydama 
negerus santikius tarp xiveis- 
dėtojo St-tės ir virėjos M-ier :s, 
iš vienos pusės, ir tarp jų dvie- 
jų ir moksleivių iš kitos pusės, 
abidvi pašalino. Djakovskis buvo 
beketinąs gražinti moKsleivius 
Aarjaiisko globon. liet buvo gan- 
dų, kad Narjausko buveinėj 
(Krimskoj Stanieoj, kur yra koks 
200 moksleivių) yra didelė ne- 

tvarka, nešvaru, ligos, 3 mirę. 
Tad Djakovskis rutarė pirma pa* 
Žiūrėti, kas dedasi Krimskoj ir 

tuomet tik nut"rti moksleivių li- 
kimą. Revizijos vaikiai buvo, pa- 

* šalinimas paties kun. Narjausko, 
atidavimas moksleivių globojimo 
biotinių tremtinių Komitetui, 
kur reikės išrinkti vietoje minėtos 
Revizinės Skirstomosios Komisi- 
jos. Gruodžio 27 d. paėių moks- 

leivrj. Ifco išrinkta moksleivių 
(ilobos Komisija, kurion pateko 
jau anksčiau paskirtieji j ją as- 

menys. Jie patys išrinko iš savo 

tarpo Tvarkos Komisiją, kuri 
turėjo prižiūrėti visa moksleivių 
gyvnima (kad butų vykdomos 
jųjų išdirbtosios, o Globos Komi- 
sijos su mažais pataisymais, pa- 
pildymais patvirtintosios taisyk- 
lės). l'riveisdėtojas (H. Valusis) 
neturės kištis i moksleivių reika- 
lus ir tik "turėti akį." Rodėsi 
viskas jei^ j savo tikras vėžes ir 
moksleiviai galės ramiai mokytis, 
rengti vakarčius n 1.1. Štai ir 
realus taikiai r Gruodžio 26 d.— 
ą/j valandų ekskursija už miesto, 
žaislai, damos; gruodžio 31 d.— 
spektaklis, choras, deklamacijos, 
smagus gyvi žaislai, *Mkiai. 

1-Ct užėjo naujas dirksnitj tam- 

pymo tarpas, berenkant Liet. 
tremtiniu Komitetą. Lig šiol čia 
gyveno Įvairiausiu pažiurti lietu- 
vi ų,' bet nebuvo pasiskirsfę i 

partijas ir visa atlikdavo bendro- 
mij pajiegomts, sutartinai. Toji 
idilija nepiftiko atvažiavusiems 
vienu laiku su kitais moksleiviais 
trims studentams: socialistui-in- 
tcrnaetonalistui Ž., krikščioniui 
demokratui R. ir pažangininkui 
J, Jie po viens kito pradėjo tam 

pyti pirmoj eilėj moksleivius j 
savas partijas, -.^dangi mokslei- 
viai visi tit;ma susirinkimuosna 
o kitu tremtinių, palyginti, mažai 
teateina, tai šie persveria nutari- 
muose ir rinkimuose. Kovoje pa- 
sidalinę j du bloku: kairieji ir 

dešinieji. Susirinkimuose: gruo- 
džio 27 d. 1917 m paėmė viršų 
— kairysis, gi sausio f d. 1918 m. 

— dešinysis, sausio 7 d. 1918 m. 

kairysis sparnas. 

MUSŲ TEATRAS. 
Petrapilis, j. Vaičkaus trupa 

persikėlė j dideli teatrą "Krivoje 
Zerkado'' ir .sausio 27 meną jau 
naujame teatre vaidino Vaičiūno 
4 pav.. drani£ '*iazydo nuvytu-j 
sios gėlės'4" ir Xerepos kum. 

"šalapūtris:" 
Gražu buvo, k«»' atsidengė sce-! 

u.'i ir suskambėjo T. Vcnslavo 
malonus baritonas, T. Yenslavas 
per ši sezoną padarė didelius 
/.inksnius pirmyn. Kas praeitam 
spektakly j ji mato Lietuvos dak- 
taro Vainoro rolėj, pergyveno 
saldžias valandas. Jo aukštas 
ugis, aristokratiškas veidas taip 
maloniai harmonizavo su gražia 
vaidinamos rolės siela, kad žiū- 
rėk žmogau ir gėrėkis tik. T. 
\ ctislavas visai suprato savo ro 

iv ir gražiai išliejo ją prieš audi- 
te riją. 

IŠ LIETUVIŲ VEIKIMO 
RUSIJOJ. 

Lietuviu gydytoju suvažiavi- 
mas Petrograde 16—18 sausio 
š. m. Dienotvarkė: i) Praneši- 
mai, 2) Draugijos jstatų projek- 
to svarstymas, 3) Svarstymas 
budo evakuotu medicinos jstaigų 
paėmimo, 4 Svarstymas medi- 
cinos pagalbc/; teikimo tremti- 
niams, 5) Svarstymas medici- 
nos pagalbos ir sanitarinės prie- 
žiūros orgS"izavimo [sietuvoje. 
(») Gvildenimas presoje medici-j 
no.s reikalu, 7 j Populiarės lite-j 
raturos gaminimas 8) Ankieta. 

Pirmam suvažiavimo posėdyje 
,gyd. Alekna pranešė apie re/ul- 
' 
t.'itits pasikalbėjimo su LieVvos 
reikalų Komisariato atstovu .tpie 
tremtiniu gražinimą ir paėmimą 

ii savo rankas evakuotų iš Lie- 

tuvos medicinos įstaigų. Paaiš- 
! kėjo, kad tremtinių grąžinimas] 
lyra pavestas Centralinei Rusi- 
j jos Tremtinių Tarybai, kuri grą- 
žinime nepripažinsianti tautinio 

•pamato. Grąžinimas gi ir paėmi- 
mas evakuotu iš Lietuvos medi- 
cinos įstUigų L. R. Komisariato 

į yra pavestas gy<l. Matulaičiui. 

| Komisariatas neatstumsiąs šitam 

j reikale ir pagalbos lietuvių gy- 

Įdytojų, jei tie "o panorės. Maža 

vilties išgauti lėšų, reikalingų 
laikyti paimtoms medicinos jstai- 

j goms. Suteikime medicinos pa- 

j gal!xjs tremtiniams Komisariatas 
lietuvių gydytojų draugijai ne- 

paivesiąs atsakomojo darbo. 
l'o pranešimo gvd. S. Bir- 

žiškienės apie kilusi Maskvoje 
sumanymą įkurti lietuvių gydy- 
tojų draugiją, kas privedė prie 
sušaukimo šitojo suvažiavimo, 
Susirinkimas nutarė pavadinti 
draugiją Lietuvių Gyditojų Drau- 

į giją Rusijoje, patiektąjį įstatų 
I projektą peržiūrėti tam tikroj 
Komisijoj, o busimai valdybai 

j pavesti paruošti Lietuvos Gydy- 
tojų Draugijos Įstatų projektą 
ir lik sugrvžus Lietuvon, sušauk- 
ti gy lytojų suvažiavimą. 

Del trečiojo dienotvarkės punk- 
to pripažinta, kad be paramos 

! L R. Komisariato neegalima nieko 

I £>;i<!;r">ti. tik nutarta, kad visi 
kariumenės lietuviai gydytojai, 
su žinia ir parama L. G. Dr-jos, 
prie likvidacijos kariumęnės me- 

dicinos ištaigu, gabentų Lietu- 
von viską, kas tik galima. 

Išklausv-s pranešimus aj>ic da- 
jartiuĮ padėjimą medicinos pa- 
galbos termtiniams, susirinkimas 
paveda L. (r. D. Valdybai iš- 
aiškinti. kur trūksta lietuvių gy- 
dytojų ir su Komisariato pagal- 
ba išreikalauti iš pulkų lietuvių 
gydytojus, ar bent, jei tas ne- 

pavyks, perkelti juos tenai, kur 
lietuviai gydytojai daugiausia rei- 
kalingi. 

Posėdy j sausio iy d. dr. Alsei- 
ka išdėjo išdirbtoji Minsko lietu- 
vių gydytojų projektą orgauizaci- 
jos medicinos pagalbos Lietuvoje. 
Susirinkimas paveda sumanytojams 
dclaliai jj išdirbti. 

IV to priimami L. G. Dr. Įsta- 
' lai ir renkama Valdyba, Vykdo- 

na^ai Komitetas. Išrinkti: dr. 
Alekna. SI. Biržiškienė, Bukantas, 
Žengulys, Bagdonas. Kandidatai: 
Ir. Alseika ir Avižienis. 

Posėdy j sausio 18 d. suvažiavi- 
mas peveda Vykdomajam Komi- 
tetui rūpintis spausdinimu popu- 
liarės medicinos literatūros. Pa- 

geidaujama, kad visa, kas jau pa- 
: rašyta, butu siunčiama peržiūrėti 
ir spausdinimui L. G. D. Vykdo- 
mam jam Komitetui. 

Toliau buvo svarstomas klausi- 
mas apie gvildenimą medicinos rei- 

kalų bendroje spaudoje, nesant 

savo laikraščio, ir apie paleidimą 
■tarp lietuvių gydytojų ankietos la- 
pelių. Vykd. Komitetui pavedama 
rupinties greičiausiu įleidimu Lie- 

Šiame paveikslėlyje matosi ligonbutiniai automobiliai, ku- 
kiuose vežami sužeisti Amerikoniški kareiviai nuo karės fronto 
i ligonbučius užpakalyje linijų. (Pirkite Liberty bomlsų. 

tuvon gydytoju ir pristatymu jų 
tuose punktuose, ]>er kuriuos 
tremtiniai įvažiuos Lietuvon. 

Revizijos Komisijon išrinkti: 
Fedaravičius, Oželi? ir Stančius. 

J. S. 13. 

Lietuvių Gydytojų Draugija Ru- 
sijoje kviečia visus lietuvius gydy- 
tojus ir veterinorius rašyties ton. 
Nariu mokesnis (25 rubliai me- 

tams) galima siusti L.G.D. iždi- 
ninko vardu: Maskva ug. i1 'res- 
ni i Volkovą per d. 6-2 k v. 14 gvd. 
J. Slaboševičiutei-I>iržiškien^ 

•Lietuvių Gydytojų Draugija 
kviečia visas tremtinių organizaci- 
jas, kur trūksta lietuvių gydytojų, 
ar kito medicinos personalo. <1 

taipgi ir gydytojus ir apskritai 
medicinos personalą, norinčius 
dirbti tremtinių organizacijose, 
pranešti jai Draugijos sekretoriaus 
vardu: Maskva ug. l». Presni i 
Volkovą per d. 6-2 kv. dr. J. Sla- 
boševičiutei-Biržiškienei. 

Ankicta. 
Lietuvių Gydytoju i)i\ Rusijo- 

je, rūpindamasi surinkti pilkiau- 
sios statistikos medicinos sanita- 
rinj<> personalu geresniam orgau:- 
^avj.'/lui mtdicinos pagalbos trem- 

tiniams ir utvarkyti medicinos il'ir- 
b.i Lietuvoje, kiupiasi j visus lie- 

tuvius gydytoju- ttcrino.rius, dan- 
tų gydytojus, farmaceutus, felče- 
rius. akušeres, dezinfektorius, gail. 
seseris ir stiul. medikus, prašydama 
suteikti apie save šias žinias:, i) 
Vardas. 2) Pavardė. 3) Amžius. 
4) Užsiėmimas, 5 ) Kokią mokyklą 
kame 6) ir kada b;.igė. 7) Specia- 
lybė ( kur jgyta). 8) Kada ir kame 
tarnautu (med. esu. įstaigoje) <) 

Ar sutinkąs, grįžtant tremtiniams, 
tarnauti tam ti^Mi i* lisytose Įtai- 
gose (punktuose, ligoninėse), 10) 
Vieta labartlia: apsigyvenimo ( ja 
kariuomenė — nurodyt frontą ir 
dalj). Dabartinis, adresas; n) Ar 
manoma grįžti Lietuvon ir kada: 
12) Kame manoma apsigyventi 
Lietuvoje, 13) Kokiu budu. rašan- 
čio numanyinu, geriausia sutvarky- 
ti medicinos darbas Lietuvoje (lais- 
vą praktika, visuomenės, valdžios 

įstaigos), Ankietos lapelius siųsti 
L, G. D. sekretoriaus vardu: Mas- 
kva. ul. Presni i Volkovą }>er.. d. 

14 dr. J. SlaboŠevičiutei-Biržiškie- 
nei. 

Visi laikraščiai p ašomi atsis- 

pausdinti. 
Tremtiniu aprūpinimas medi- 

cinos pagelba. Susiliejus visoms 
tautinėms tremtinių organizacijoms 
Maskvoje, Įėjo i bendrąja organi- 
;acij;j ir tremtiniai rusai, buvę lig 
>iol globoję Maskvos miesto val- 

dybos, Kadangi miesto daktarai, 
kaip ir kiti miesto tarnautojai, da- 
bar streikuoja ir tremtiniai rusai 
lieka l)e gydytoju pašalpos, d r. 

Matulaitis, Įgaliotas tremtiniu Vy- 
kdomojo Komiteto, pasiūlė dak- 
tarams kitų tautinių organizacijų 
(lietuvių, lenkų, latvių') išsidalinti 

tarp savęs tremtinius rusus ir už- 

imti streikuojančių daktarų vietas. 

Bet streiklaužių darbas, taip leng- 
vas daktarui Matulaičiui, pasirodė 
kitiems daktarams nepriimamu ir 

jie sutiko, suteikdami, kol kas. trem- 

tiniams rusams medicinos pagalbą 
privačiai, 'kreipties per Vykdomąjį, 
■Komitetą Į streikuojančių Komi- 

tetą su pasiulymu paleisti tremtinių 
gydy toj uis, kadangi tremtiniai nėra 

jau miesto valdybos žinioj. 
Maskvos lietuvių Komisariatas, j 

Maskvoje kuriamas lietuvių Komi-i 

sariatas. svarbiausiu uždaviniu sau j 
statąs paėmimą savo žinion visų, 

evakuotu iš Lietuvos valdžios į- 
staigų, kurias iš teisybės lig šio! 
veik visos liko revoliucijos užmir- 
štos, taip: Kauno apygardos teis- 
ino Pirmininku lig šiol buvo gar- 
sus steigėjas Kauno skyriaus "so- 
juza russkago naroda" Rklmanas, 
kuriam tarp kitko buvusias laik. 
valdžios buvo pavesta reviduoti 
Kauno žandarmerijos skyrių. Pa- 
ėmimas tujų visų įstaigų— dar- 
bas, Ik? abejo, reikalingas, bet ... 

kaip visados, mūsų bolševikams] 
trūksta žinomų ii gero supratimo, 
•kuriam tikslui viskas paimama ir, 
kaip reikia, darbas organizuoti 

Prie Komisariato Įsteikta Tary- 
ba, renkama, žmonių, tujų tik or- 

ganizacijų, kurios pripažįsta Komi- 
sarų valdžios geradaryl^'. Taryba 
išrinko Komisaru Stnolskį, padė- 
jėjų Vali u k;}. Su parinkimu Komi- 
sariate kiek sunkiau eina, 
nes nėra žmonių. Ir Čia, vole n s 

nole.n s, tenka, užmerkus akis i 
atsinešima prie liaudies Komisarų 
.traukti kiekvieną, kas t:!: su lie- 
tuviais bolševikais kartu sutiks 
darbuoties. J. 

KUR NĖRA LIETUVIU KOMITETŲ. 
PIRKIT BONDSUS P b R -'LIETUVĄ" 

M. 

IŠTIKIMYBĖ IR NEIŠTIKI- 
MYBĖ. 

.>i karė prieš kiekvieną Ameri- 
kos gyventoją pastatė ištikimy- 
bės klausimą aišku, nedvejotinn, 
!>e vidurinio išėjimo. 

Du keliu tik yra, vienas — 

prisidėti prie žmonijos milijonų, 
kurie pasaulio tautu laisvės idea- 
lą pasistatė, kurie žmonijos; U i-, 
siu šventumą ginti stojo ir kurie 
vi.-u atsidavimu pasistatytąjį tik- 
slą atsiekti trokšta ir su džiaugs- 
mu reikalaujamas aukas neša. 
jie tiki, kad pasaulio Išganymu 
yr;i tautu laisvė, tautų sugyve- 
nimas, viend kitos ir tarpiauti-! 
niu Įstatymų pagerbimu parem- 
tas, Antras yra— susidėti su 

tais, kuriems Vokietijos valdonai i 
vadovauja; kurie tikrina, kad tik j 
tos pasaulio tautos gyventi teisės 
turi, kurios yra galingos ir sau 

vietas išsikumščiuoja. 
Meną kelią iš tų dviejų reikia 

kiekvienam pasirinkti. 
Karės tikslai aiškus. Iš vienos 

pusės—noras pasaulį saugiu de- 

mokratijai padaryti ir vieta, kur 
gyventi but padoru. Iš kitos pu- 
sės stovi militariai viešpačiai, ku- 
rie sau ir saviems naudos tejieš- 
ko. nežiūrint to, kad tos saumy- 
lcs naudos atsiekimui kitų tautų 
teises mindžioti ir žmonių mili- 
jonams neteisybes daryti reikia. 

Kiekvienas iš mūsų ar vienai, 
ar kitai pusei tarnauti turi. Xcut- 
ralės pozicijos nėra. Suvienytose 
Valstijose tik dvi žmonių rusi 
buti tegali: ištikimų, ar neištiki- 
mų. Ištikimi piliečiui deda visas 
pastangas valdžiai gelbėti karę 
laimėti, kad atsiekti tų idealų, 
vardan kurių Amerika ir talkinin- 
kai kovoja. Ištikimybė lik vienos 
rūšies buti tegali. Neištikimybė 
visokeriopų laipsnių yra. Aukš- 
čiausiuoju neištikimybės laipsniu 
išdavystė yra. "N'eutralybės pa- 
pėdė.-jieškantieji indiferen- 
tai visuomet nutups ant vieno 
iš neištikimybės laipsnių. 

Tie, ką abejonę, ar nusiminimo 
dvasią platina, už žmonijos teises 
kovoti pasiryžimą mažina. Varės 
tikslus painioja ir temdina — 

visi tieji neištikimybės dvasią 
rodo. Visvien, kur tai nebūtų 
parodoma — ar laikraštyje, ar 

viešame susirinkime, ar draugų 
kompanijoje — ir kokioj formoj 
tai nebūtų padaryta, visur toji 
kenksminga dvasia turi buti 
tramdomu ir jos šaltiniai pra- 
šalinami. 

Išdavikai, neištikimieji veikia. 
Išdavystes ir neištikimybės bū- 
das to reikalauju. Kuomet prie- 
šai darby varo. ištikimųjų eilės 
irgi dirbti privalo. Jiems ne tik 
reikia šalies uždedamas prieder- 
mes pildyti, bet neištikimybės 
apsireiškimus, kur galima, tram- 

dyti. Naminio fronto sargybai 
ištikimiems po kolionijas reikia 
susiorganizuoti, kad visokį darbą 

i varius, kuris pasekmingam karės 
vedimui butų naudingas, lygiai 
kaip su neištikimybės apsireiški- 
mais kovu vedus. 

Tuo tikslu ištikimi lietuviai 

po kolionijas turėtų tarpu <a\*vs 
susižinoti ir Ištikimybės Lygos 
(•Loyalty League) skyrius suda- 
ryti. Toji Lyga dabar organi- 
zuojama. 

Mezliava. 

J Nukentėjusios Lietuvos Iždą 
per Amerikos Lietuviu Ceutralį 

•Komitetą. 
Gauta rugpj nčio mėnesyj 1918 m. 

flat'cH, C'onn. per vietinį 
C". K. "Skyrių užsimokėjo < už 1 »ir- 
želi ir liepos mėn.): Kazys A. 
Makarevičius $0.oo; Marijona M. 
Makarevičienė ir J. Butkus — po 
$4.00: S. Cvirka. J. Maseliunas, 
S. Ix)iiika, J. Šmigelskis ir 1'. Ci- 
bulskis — po $2.o<>. Auka nuo K. 
Zigmantienės iš Hristol, Conn. $2. 

Viso SjG.oo 
A'ra' Hritain, Conn. už liepos 

mėn. Uct. Ukėsii Neprig. Kliubas, 
Šv. Juozapo D-ja. Šv. Andriejaus 
D-ja. Apsvietos D-ja ir Šv. Kazi- 
:.riero D-ja — p » $3.00; Šv. Jur- 
gio D-ja, Vytautu D-ia. Susivie- 
nijimo L. A. 34. kuopa. Čirgvaikio 
D-ja — ]x> Sj.00; Lietuvos Sunų 
ir Dukterų D-ja ir Šv. Onos mo- 

terų D-ja — po iSl.oo. Centralio 
Komiteto Skyriaus nariai sumokė- 
jo: J. Skritulskas ir F. Janušonis 
— po $2.00, J.Aržuolaitis, J. Ma- 
ksimavičius. A. Mikalauskas, A. 
Vikrikas, A. Aržuolaitis, J. Mika- 
lauskas, J. Ncvulis. M. Ižganaitis, 
A. Valinčius, M. Daunis, J. Poš- 
kus, P. Pilkionis, K. Giedraitis, 
Y. ZimitraviČius, A. \*itkinas. J. 
Ragauskiutė, M. Turskis, T. Ma- 
ziliauskis. A. Kasiulis — po $r.oo: 
J. Petkevičius, 1). Laurinavičius, 
J. Kavaliauskas, D. Griškevičius, 
P. Kupstas. J. Driaučikas. P. Pi- 
lipauskąs. Y." Ciiliavičius. Ig. De- 
gutis. M. Naimonas, I.. Ramanau- 
ikas. P. Kavaliauskas. I. Žemaitis, 
r. Mackelis, A. Rckus, P. Belio- 
!!!>, K. Ragažinskas. M. Radžiūne. 
A. Tiškevičius, J. Zdanauskas, Z. 
Mickevičius. Y. Ališauskas — po 
5c centu; T. Zdančiukas, K. Da- 
nisavičius, J. Zvinakis ir A. Au- 
senka — j.»o -'5 centus. (Visi šio 
Skyriaus nariai lai atsiunčia Cent- 
raiiui Komitetui :>avo adresus, 
tat"bus jiems išsiųsti paliudijimai 
su. ji [pintom i.s markėmis už visus 
Įmokėtus pinigus į Nukentėjusios 
Lietuvon Iždą). Yiso $60.00 

EUzobcth, Y. J. per vietinį C. 
K. Skyrių užsimokėjo už rugpjūti: 
I. Budri.-, A. P. Zailskas. F. J. 

Lapinskas, A. Balinskis, A. Piliai: 
kas — po $1.00; J. Žalionis už- 
du mėn. — $2.00; 1. Kopūstas už 
du mėn. $1.00: i). Kopustauis ir 

J. Listavičius — pu 5o centu. Lie- 
ka siuntimui 11 c. Viso -8.co. 

k South Omaha, Xd>r. Susitve- 
ręs naujas C. K. Skyrius, iždinin- 
kė K. Juniavičienė, 5306 Su. 3211d 
St. Davė pasižadėjimus mokėti 
kas mėnuo p> 50 cefitų ir užsi- 
mokėjo už liej/os mėn.; Kosta n tas 

Laučius, Juozapas Sakinis ir Pran- 
ciškus Ziymontas j>o 50 centų, 
p Antanas Smailis už liepos ir 

birželį — ]*> Si.oo; pasižadėjo 
mokėti ]hj 25 centus ir užsimokėjo 
už liepos ir birželį: Pranciškų.' 
•Reibikis, Jonas I'opika, Juozas 
Zaunis — 50 centų. Viso $4.00 

Brcmci'ton, IVa-sli. }>er vietinį 
K. Skyrių užsimokėjo už birželį, 
liepos ir rugpjučio mėn.: J. Sitko 
ir .V. Daubara — po $3.00: J. S. 
Kevett, A. Savukaitis, A. Šimkū- 
nas ir J. M'ačiulskis — po $1.50. 

Viso $12.00 

U'uIcrOtiry, C antį. ]>cr vielinio 
Skyriaus Iždininku J. Žemantaus- 
k;i. 7<>7 Bank St. sumokėjo už 

rugpjūtį: Kazys Kažemėkas $5.00; 
A.J. Povilaika $4.00; Matcušas 
Karosas ir Aleksandras Gureckis 
— jv.) $j.oo; J. Zcuiantauskas, M. 

Staugus, J. Rimkevičius. E. Aud- 
riumi?. J. Aidukpnis, A. i'. Ostei- 
ka, A. Bražinskas. J. Mikelionis ir 
D. J. Malas — po $1.00; K. Bla- 
žaitis, A. Račiūnas, j. Antanavi- 
čius, A. Aleksandravičius, A. l.az- 
dauskas, K. Balčius, 1. Kutelis 

l>o 50 eentu. Prisirašė u<iuji 
narini ir užsimokėjo: Leonardas 

J. Vitkauskas, Stasys Motiejaitis, 
Kazvs Paulauskas, Petras Stepo- 
navičius, Antanas Orantas, Jonas 

į Išaugalis, Jokūbas P. Trečiokas ir 
I Tuzė Kronkaičiutė — po $1.00: 
f L)r. S. Sapranas — $2.00; J. Ažu- 
naris, J. Šuliauskis, Jieva Linaus- 
kiutė, G. Norbutas. J. Žekas, V. 
Ručinskas, A. Luiza, Paulina Tre- 
čiokienė ir Nora Jurgelienė — po 

I 50 centu. Viso $40.00 
Pazicniais Jokūbas Kūlis, Chi- 

[cago, 111. $24.00; Mrs. Maud. 

į Christianas, Northampton, Mass. 
už 6 mėn. $0.oo; Dr. A. M. Bacc- 
viče. Klizabeth, X. J. $10.00; M. 
\V. Bučinskas. Brooklyn, X. Y. 

$7.00: J. Gedminas. Cleveland, 
Uhio, $5.00; T. Adomaitis. Bing- 
hamton, X. V. $1.00: P. Povilionis, 
Brooklyn, X. Y. 1.00; K. Gui.au 
kas. Rochester, N. Y. už 6 įr.ėn. 
$3.oo; P. Amlruškovičius už 4 
niėn. $4.00 ir A. Andrejauska> už 

4 niOn. 1.00. abudu iš IJrooklyu. 
X. V.; I\ Aaučiulis. Binghamton. 
N*. Y. už tris mėn. $3.00: Ycro- 
nika. Zuzana ir Antanas Xorvai: 
šai iš llrooklyn, N Y. $3.00: Juo- 
zas (iiegžnas iš YVaterbury, Cctm. 
už rugpjūtį $3.00; K. Namaiti.s i> 

Great Xeck už pusmeti $3.oj; So- 
fija ir Laura Karužiutės, Jorsev 
City, $1.00; J. Malinauskas, Clii- 

cago, 111. $5.00; J. Stanislovaitis. 
Uingliainlon. X. Y. 50 centų. 

Viso $80.00 

Jukos. Jonas Koblin. San Krati- 
cisco, Cal. $2.00; 1\ l'ukas, K. 
Sabulis ir 1. Kaminskis. Philadel- 
phia. Pa. <101 Lietuvos Ycprii^ul- 
tnybės Fondo $30.00; Surinkta 
\Yorcester, Mass. (atsiuntė K. Ar- 
bačiauskas) $6.00; K. Norkūnas 
prakalbose Scranton, Pa. surink- 
ta $8.77; Docnini'kas Diškavičius, 
Torriugton, Conn. $5.00; Dr. J. 
Šliupo prakalbose Sranton, Pa. 

.surinkta $11.20. ir dcl At. Ii. $10. 
Viso $72.07 

Viso gauta $304.36 
Tautiečiai ir tautietės! Ar jau 

nematote Lietuvos ašarų, ar negir- 
dite vaitojimu, badu mirštančių jū- 
sų brolių, sesučių, senelių ir kūdi- 

kėlių? Ar nebrangi jums .laisvos 
^Lietuvos ateitis, kad taip mažai 
rūpinatės jos gelbėjimu šioje sun- 

kiausioje valandoje? Kodėl visi ir 
visos nesekate pėdomis augščiau 
įvardintųjų tėvynainių, li uos u no- 

ru mokančiųjų nuolatines mokestis 
Nukentėjusiai nuo Karės Lietuvai 
sulyg savo išgalės ir sulyg savo 
uždarbio? Jie jau atlieka savo šven- 
tą pareigą link savo bočių šalies ir 

užsipelno neišdilstančią garbę, kai- 
po Lietuvos gelbėtojai. Nejaugi 
jų's atsiliksite nuo jų? Ne, jus ne- 

privalote išsižadėti lietuvių vardo, 
negalite išmesti iš širdžių Įgimtą 
tėvynės ir tautos meilę, tad neatsi- 
sakykite nuo davinio pagelbos -a 

vo žmonėms ir savo šaliai! Jei 
taip, tai kreipkitės visi i Ameri- 
kos Centrali Komitetą, adresuo- J 

TUK LITUUAN1AN CENTRAL 
\VAR REL.IEF COMM1TTEE, 
J no., 320 FIFTU A VE.. NE\\ 
YORK CITY. iš kur ^au-itc vi- 
sus paaiškinimus link Nukentėju- 
sios Lielim>> gelbėjimo. Jvi<n i»r^- 
varilvs 1 >ns paskelbtos visuose l.iik- 
rašėiuose. kurie tikrai rūpinasi mu- 

šu tautos rikalais ir tėvynės gero- 
yc, j^i už įmokėtus pinigus gau- 
site Central i u Komiteto puliudiii- 
nus >u ilipintomis markėmis. k*a» 
>us priparo;iymu busunė»ai Li> 
uvos valstijaj. kad jus atlikote 
avo pareigas link tautos, tėvynės 

ir visos /ironijos. 
C'ent ralio Komiteto Raštininkas, 

P.Bukšnaili \ 
KUR NĖRA LIETUVIŲ KOMITETŲ. 
PIRKIT BONOSUS PER LIETUVĄ" 

PROFESINIS JUDĖJIMAS 
LIETUVOJE IR JO UŽDA- 

VINIAI. 
Viena iš svarbiausiu, vietų kraš- 

to sutvarkyme. l>e abejo, užims pro- 
fesinės urbanizacijos, t. y. vienodą 
darbą dirbančiu žmonių draugijos. 
Profesinis judėjimas yra vienas i: 

didžiausių darbo žmonių uždaviniu. 
Per pr-.-fesines sąjungas darbinin- 
kai gali pagerinti savo ekonomini 
padėjimą, gali duoti atspirtį kapi- 
talo eksplatavijai. Apie tikslus ir 
siekimus profesinių sąjungų Lietu- 

voje norėčiau šiek tiek prasitarti. 
Tikslą^ ir pareiga profesinių są- 

jungų iš pirmo žvilksnio atrodo 
aiškus. Bet pažvelgę Į tai giliau, 
pamatysime, kad tas klausimas nė- 
ra tokiuo. kaij) jis atrodo. Atr<'<ly- 
tų, kad profesinės sąjungos privalo 
likti vien kovojančiomis darbinin- 
kų organizacijomis, kurios turi ko- 
voti už geresnį darbininkų ekono- 
minį padėjimą fabrikuose ir kitur, 
liet pažvelgus į tai. kas mus laukia 
priešakyje, pamatysime, '"»d mes 

į stovime akyvaisdoje ekonominio 
į mūsų krašto verginio. Vokiečių ir 
1 kitų kraštų kapitalistai, pamobili- 
Jzavę savu pajiegų gabumus juos 
Lietuvon siųs. mūsų krašto 
cksplatuoti. Lietuvoje esan- 
ioms pramonės įstai- 

j genis, nors ir svetimtaučių, gresia 
j pavojus susibankrutuoti, dėliai t", 
kad Vokietija ir kiti pramonės kra- 
štai pristatys savo dirbinių tiek. 

Į kiek mtmis jų reikia. T«xlėl prieš 
i Lietuvos darbininkus stovi nedarbu 
Ipavojus. Iš to jau eina, kad papra 
j sta profesinė kova nepakankant-'. 
! Paž velgę toliaus, pamaty sime. kad 
svetimas kapitalas steigdamas pra- 
menės įstaigas I.iotuvoje. stenksi- 
kuo daugiauisa ckspluotnoti Lietu- 
ves darbininkus, magindami atlygi- 
ni .na už darbą. Visą tai verčia sprt 
sti, kad profesines sąjungos Lietu- 
voje nesitenkins varyti aktyvios 
kovos deliai pagerinimo ekonomi- 
nio padėjimo proletariato, bet tuvė- 
•dar laikytis gynimosi linijos. Toks 
sąjungos pasyvumas gresia pačiam 
profesiniam judėjimui, nes sąjun- 
gos turi pasisekimo tik tuomet, kai 
jos laimėjo kovoje. Tai mum> aiš- 
kiai parodo dabartinis profe>inis 
judėjimas Rusijoje. 

Darbininku ekonominio pageri- 
nimo nusprendimas paeina aut, t" 
kiek darbininkai susiorganizavę ir 
kiek jie supranta padėjimą. Kalbėt 
apie tai, kiek čia Rusijoj kai kuriu 
.socialistiniu partijų manoma, kad 
esant demokratinei valdžiai, profe- 
sinėm sąjungos nereikalingos, ne> 

toji valdžia mokės "diktuoti dar- 
oininku valią ir gint ju reikalavi- 
mu^". mums netenka,, del to, kad 
tai bus kenksminga pačiam prole- 
tarctui. Juk nei svajoti netenka apie 
'tai, kad sociali- gyvenimas butu 
sutvarkytas socialistiniais pama- 
aū;. Ir todėl profesinėj, sąjungos 

negali but paverčiamus valstybės 
departmentais. bet laikysis tikro 
*ivo pašaukimo. Ir demokratiniai 
valdžiai esant, tc-ji pat valdžia ne- 

turės jokiu kariaujamųjų jiegų. 
kad sutvarkius socialiuosius šauti- 
nius pramonėje ir kitur. Virtus 
)rofesinėms sąjugoms valstybė 
aparatu, nuo to nukentėtų lik patys 
larb'minkai. Todėl profesinės są- 
jungas privalo liktis darbininkų 
organizacijomis, kurio.' gintu spe- 
cifinius reikalavimus ir interesus 
darbininkų prieš šeimininkus, kas 
tie seimininkai butų: kapitalistai, 
ukuiinkai. ar net valstybė. Profe- 
sinės sąjungof privalo duot nuro- 

dymų valstybei, kaip tikslingiau 
sutvarkyt ūkis. kad vis-s gimstan- 
čio krašto p'ajiegos butų tinkamai 
sunaudotos ir jų ekonaminiam gy- 
venimui butų padėti tinkami pa- 
grindai. Reikalingumą Įsikišimo 
są i ugoms aiškiai parodo dabarti- 



uis profesinis judėjimas Vakaru j 
I* uPavyzdžiui vokiečiu pro- 
losiiu sąjung/'-s pareikalavo sau 

atstovybės komisijoje, kuri apsiė- 
uk* spręsti apie tai, kaip reorgani- 
zuoti karės pramonę ir pritaikinti 
}:> prie ramaus taikos i'aiko. Yokie- 
<'"'m pi fesinėš sąjungos pereika- 
bsu Jam :> sau atstovyl>ės t f į e ko- 

m' joje, ykiu išdėstė visą toki s 

k *nisijos darbu planą. Mums Lie- 

tuvoje reikalingumas profesiniu 
••>r;;T.ni;ncijy aiškus. Lietuvoje rei- 
kalingos kaip darbininku visokiu 
profe-iju sąjunjęc.»s, lybiai ir ūki- 

ninku profesinės sąjungos, koojje- 
ratyvai. nes viena iš vsarbiausiu 

profe-iju musų krašte yra žemdir- 

by Jo. 

l!e ck i. >:nines kovos profesines 
.-;|jitni^o^ J.icitivojc turės atlikti 
dar vienu svarbų darbą—profesi- 
nės sąjungos turės aktyviausiai pri- 
•idč': prie miniu švietimo ir knltu- 

i'.ni'.Ui). Keikia atminti, kad mes ne 

laip greit turėsime tikrai funikco 

nuojantį švietimo aparatą. Profe- 

inės sąjungos turės prisidėti prie 
švietimo paskaitomis, liaudies na- 

mais. kursais. Pažvelgę j profesi- 
nį judėjimą Vakarų Europoje, pa- 

matysime. kad profesinės sąjun- 
gos išmokino darbininkus 'teisingai 
uprasti savo reikalus, ir galvot 

;■\ic e!< noJTiinius klausimus; pro 
tekinės sąjungos davė progos dar- 

bininkams suprasti neteisingumą 
dabartinio socialiojo sutvarkymo ii 

sukėlė juose solidarumo jausmą, 
už tai mes matome, kad kultūrin- 

gųjų kraštų proletariatas, kur nc- 

a -ąiungų lai vė, kaip pav. 
An.^rj gana retai daro streikus 
ir- niekuomet nesigriebia tekiu nc- 

;i;i",;i!pgų priemonių, kaip kaff 
daroma Rusijoje. Teisingai išsita- 
rė viena is vadų profesinio judė- 
jim Vokietijoj. kad nei viena 

mokykla, bažnyčia, teatras nėra 

tiek daug prisidėję prie minių iš- 
silavinimo ir apšvietimo, kaip kao 

yra padariusios profesinės Sąjun- 
gos : tas pat^ vokietys sako, kad 

"tie, kurie uždaro Šio charakleric 

mokyklą, nusideda prieš visą tau- 

tos ateiti". 
J. N. 

KUR NĖRA LIETUVIŲ KOMITETŲ. 
,h/JT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

LIETUVOS REIKALAI. 

"Kelio Polskic" praneša turinti 
i-» Kopenhagos tokių žinių: 

'"Tarp Lietuvos Valstybė* Tary- 
!* < ir vokiečiu okupacinės v'ald/.io:- 
kilo nesutikimų. Nuo to laiko, ka- 
<Jn Taryba iškėlė klausimą apit 
iš\ėdimą okupacinės kariumenėf 
iš Lietuvos žėnlės ir nutarė rei'.'a 

lauti grąžinimo lietuvių belaisvių, 
kurių Vokiečiuose ir Austruose 

yra 60.000. valdytojai Vodo norą 

mažinti Valstybės Tarybos kom- 

petencija. IJe to, vokitčiai pasky- 
'•i uticeriu, kapitoną Gilzę ir 

vyr. Ic'tenentą Kutlerą, okupacinės 
valdžion atstovais prie Valstybės 
Tarybos. Atsakydama į tai, ''"arv- 

l- i' aptiškę griežtą protestą oku- 

pacinės valdžios pasikėsinimams, 
kurie priešingi lietuvių t-iutos su- 

vertinimui. Jei tas protestas ne- 

duos reikiamųjų vaisių, Valstybės 
Taryba visa atsistatydins." 

"N'aš Viek" korespondentas pra- 
neša, kad vokiečių r d. tautininki 
laikraštis *'\or\va;t" rašo turys 
tikrų žinių, kad Vokiečiai anek- 

•T.oią Lietuvą ir Kursą. 
I. še'nius — Jurkunas rašo (gau 

ta St. šilingo gruodžio m. gale): 
Lietuvos Tarybom Vilmuje reika- 

lai nenerkoki. Vokiečių valdžia ne- 

lerdžu jai veikti. Reichstago dau- 

guma reikalauja, kad Lietuvos sri 

t i > tu i šimta iš karė-^ valdžos 
kad but jtratrkta kanclerio vakiy- 
bon ir kad "visų nesmagumu tėva; 

Izcnburgas butų pašalint .s. 1 *»e 

Kubnanas atsakė tiktai, kad jo- 
ki*; skirtumo tarp Vokietijos ka- 
rts ir civiles valdžios nesą... 
Vėl vokiečiai elgiasi taip, kai 

ji gali reikalaui esant atiduot 
mus ir rusams ir lenkams, vieni 
žodžiu žiūrint, kaip jiems tas mai- 
nus ap>i;nokė-". Stokholmas, 11 

N II, i/ m. 

".s'ašc V remia" praneša ti/kig 
žinią. 

įlietu vos ltnkai nusiuntė kul- 
manui j Bresto f- dą telegramą v 

\ ilnir.us : 

Būdami Isietuvos lenkų susivie- 

•lijuiių politinių partijų atstovai, 
laikom reikalingu pranešti Tams- 
tai, einant faikos taryboms, musų 
krašto žmonių norus. Lietuvos gy- 

vcntojai lenkai nori, kad visa už- 

imtoji Lietuva, istorinė, talką da- 

rant. hutu paskelbta v i i: :a i nepri- 
klausoma abiem kariaujanciom da- 

,har valstybių sąjungom. Tik nė;, 
kad šis noras bus domėję, darant 
taikos tarybas. 

Kiną Lietuvos lenkų susivieniju- 
111 p-litiniu partijų at>t vu para- 

dai: <^rapas Marijonas I*»r elpliote- 
i ris, Konradas Nicdzi'.dkovskis, Vi- 

į f/ldai Mrramaviaus, Liudvikas 
Stovskis ir Viktoras Vitoldas Ven- 
*lav5kw." 

'Xaš \ iek' praneša, kad Vyriau- 
sioj' Lietuviu Taryba Šveicaruose, 
susitarusi mi Vilniaus itautinėmis 
organizacijomis, pareiškusi nepri- 
klausomą Lietuvą atnaujintą esant. 

Tarybos pareiškimas esąs "įteiktas 
\isiems Kerno diplomatų korpuso 
nariams drauge su pašildymu pri- 
pažinti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, kuriai yra Vilniaus sosti- 
nė. 

KUR NĖF.A LIETUVIŲ KOMITETŲ. 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

KIBIRKSTĮS 
Lupk Liberty bondsu—tiesiog 

Į griūvantį kaizerio sostą. 
♦ * 

I 
Kati burna butu ir geriausios gir- 
nos—liežuviu Lietuvos neprigul- 

< mybės neišmalsi. 
* * 

Dar nelabai šalta, bet Jurgis 
Spurgis gali eiti laižybosna, kad 
kaizerio kinkos jau pusėtinai dre- 
ba. 

* # 

Pirkdamas Liberty bondsą, 
pirksi kaizeriui pašporta i pek- 
h 

* * 

Hindenbitrgis išmetė visus sa- 

ro tuzus gra j u j su aiškiais ir 
į dabar neturi kuo lošti su gen. 
FocliuC 

♦ * 

Apie tai, kokius suolus, sta- 

į lus ir 1.1, męs sutaisysim Nepri- 
*ulmingos Lietuvos s t ūboj. męs 
visi labai gražiai "apsispręsim." 
jct pirmiausiai pastatykim pačią 
stufSą. 

* * 

Išrodo, kad ant "Tlianksgiving 
Day" turėsim ir Turkę (Turki- 
rt). 

* * 

Judošius buvo daug pigesnis 
pardavikas už Leniną su Troc- 
kiu—o gal tada pragyvenimas 
nebuvo taip brangus... 

* * 

Gal Bulgarija gavo '"Ispaniš- 
kos Influenzos"? 

* * 

Kai paskaitai Lenino-Trockio 
istoriją, tai ir pats turi pasa- 
kyti: "O tas netikusis pasaulio 
surėdymas..." 

* v 

Dėdė Šamas dar lik "pštiką" 
tiosin davė. o kas bus, kada jis 
visu kumščiu antausin rėž? Lai 
graborius taiso karstą Berlitic. 

* * 

i I erezija, ar neherezija, bet 
laukelis Lietuvos kunigų prade- 

da abejoti apie popiežiaus "ne- 

klaidingumą," kuomet jis Lie- 
tuvai skiria du lenkišku vyskupu. 

* * 

■Cieriausis prezentas tėvynei- 
Lietuvai—tai Lietuviška armija. 

* * 

Pasidavus Bulgarijai, Auutrija 
r Vokietija gali turėti taiką pir- 

miaus, negu jos tikėjosi. 
« * * 

"Lietuvos" dienraštis, turbut, 
yra sliakeris, kad taip ilgai ne- 

sirodo. O gal jis dar vis Q u e s- 

tionnaire pildo? 
♦ * 

Lietuviai turės savo armiją, o 

"Lietuva"' tuo tarpu jau turi sa- 

vo locną batai i joną iš čielo tūk- 
stančio. 

* * , 

Nebūk bolševikas -pirk Liber- 
ty bondsą! 

y Jurgis Spurgis, 
KUR N6RA LIETUVIŲ KOMITETU. 

PIRKIT B0ND8US PER "LIETUVĄ" 

XET POMOES FIGHT 
SaveWhgat. 

Whgit vou eat Mįtoe< 
q>onx 

ea.t 

Bread 
L V y°Q° 

GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

Šit'.c musų vyrai atidavė 
savo gyvastį už savo šalį 
pereita savaitę: 

Su rašuose r u g s ė j o 27 u. 

Leo Bednarkewicz (gal len- 
kas ), iį Tamaora, 111.,—užmuš- 
tas maišyj. 

Walter Levanda, iš Nanticoke, 
Pa.,— užmuštas mūšyje. 

Juozas Butskas, j.334 l'nioft 
A ve., Chieago, UI.,'—užmuštas 
mūšyje. 

Charles T. Angelis, mechani- 
kas, iš Pittsburgli, l'a.,—dingęs 
laike mūšio. 

Jonas M. Bemis, iš Eseanaba, 
Mieli.,—dingęs laike mūšio. 

William M. Kapschull (\ in- 
cas Kapsulis ?), -'231 \\ ist 

St., Chieago, 111.,—užmuštas mū- 

šyje. 
S u r a š u o s e rugsėjo 28 d.. 

Jonas Jurevičius, i^> Eureka, 
Cal.,—miręs nuo ligos. 

Frank Erotsky (?), iš Akron. 
Oliio,—sunkiai sužeistas. 

Viktor Beržinski (gal lenkas), 
iš \'orth Chieago, 111..—mirė nuo 

žaizdų. 
Mikolas M. Dubavskis, 4505 

So. \\ 00d st., Chieago, 111.,— 
Mikolas Dzicvaravski (gal len- 

kas) iš Yilniau> gub.—sužeistas 
sunkiai. 

Jonas Daujotas, iš Stoughton 
Mass.—sunkiai sužeistas. 

Antanas Politis. iš .S'.ieuan- 
doah, Pa.—sunkiai sužeistas. 

William Soltis. iš llccla, Pa. 
—sunkiai sužeistas. 

George Tamuletz ( ?). iš Mc- 
Kecs Rocks. Pa.,—sužeistas ne- 

pažymėtam laipsynj. 
S u r asuose rugsėjo .>8 J. 

Joe Freitas, Fort Jonės, Cal.— 
sunkiai sužeistas. 

Michael J. Comcowich (ga! 
lenkas?), iš Ansonia, Conu.—su- 
žeistas nepažymėtam laipsnyj. 

Paul A. Dombrowski (gal len- 
kas). iš Pertli Amboy, X. J.— 
patekęs nelaisvėn. 

Charles E. Voirs. iš Stregis 

Į Moiit.,—užmuštas mūšyje. 
* * 

Sustabdykit greitai šituos 
surašus, pirkdami Laisvės 
Bondsus! Ncmislykit daug 
apie pinigus. Jie visi jums 
sugrįž, dargi su procentu. 
Pamislykit apie mušu nar- 
sius lietuvius, kurie kovo- 
13, kenčia ir galvas guldo 
"tenai" už musu visu 
LAISVĘ! 

Severos Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikata- 

Kosulys 
yra kasdieniniu svečiu daugelyje 
namy. Tarytum niekas jo nemyli, bet jis ateina neprašytas ir buva 
ilgą laiką. Išvaryk jį su geru vajstu, 
pirma negu jis apsiseda. Gauk ge- rai žinomo vaisto nuo kosulio: 

gevera's 
Balsam for Lungs 

(Severos Balsamo Plaučiams) kuris 
nuo 1881 m. pasekmingai y:«. var- 
tojamas nuo kosulio, persišaldymo, užkimimo, mėšlurginio kvengdž§ji- 
mo ir kosulio bronchite ir irmedėje (influenzoje). Jis yra malonus imti. 
Vaikai mėgsta ji taip kaip ir suau- 
gusieji. Jo veikimas greitas ir pa- kakinantis. Jis turStvj buti kiekvie- 
nuose namuose. Gauk vietinėje ap- tiekose. Kainos 25 ir 60 centy. 

w. K. SEVERĄ CO. 

RAPI.DS, IOWA 

Mildos 
Teatras 

3*38-42 S. Halsted St. 
r į .■ 

Prasideda 7 ralandjĮ kai vakaru. 

Suhaliuni ir nedfilioml 2 va1 po pictij. 

Žemat 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojamt ir kares mokestis 
Tai yra puikiausiavieta 
praleidimui liuosoiaiko 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ P1GUMASI 
Mę.s neesame bankeriai, bot, męr svitrautuojame Tamstai suCe- 

clynig. ••>'.>% uiit Tamstos pinigu, nusiperkant sau drabužius pas mu*. 
Vyrams ir vaikinama padaromo ant orderio naujus siutus ir o v e r- 
kolus nuo $!i0.00 iki y5u.U0 tu pusę kainos. Truputei) nešiotus i.u» 
525.00 iki 5GC.00 nn.'. orderio darytus siutus ir overkotus pardiu»fn 
t.o po 5fB.r0 ir brangiau. 

Naujus ir truputėli dėvėtas kelines nuo JI.00 lr trnnft'ni.4. 
Vaiki; siutai S2.Ū0 Iki 57.50-. rfkrrnios Ir valyzal. 

S. G O h D O N 
1415 tOUTH HALSTED STREET CHICAC-ILl 

Storas atduras kasdieną ir vakarais iki 0 vai. SuuaLom.i of?; 
atdaraB iki 11 vai. vakare. Nedėldienlais—iki 0 vai; vakare. 

60 Dienų Išbandy- 
mui Dykai. 

Prisųsk 20c. dabar 
.i,h *.. 

Moskito netikusias gydolos! Jeigu turite 
duseli. reumatizmą, neuralgija. parallziu.-., 
n. rv r,kurni}, sluogos, bronehilo, silpnumą 
pn'i'j. silpnumą, užketojiino ir daugybe 
kitų l!gų. arba skausmo bile kur. Prlsiųs- 
Kit«• 20c. del vyriško diržo arba °>0c. del 
moteriško diržo, idanl pagelbeti užmokėti 
prisiuntimo kaštus. I koletą valandą mano 
naudingas diržas rasis jūsų pačte. Už- 
niekokite rnnkpinigiuK $3.98. Užsidekite tuojaus ir nešiokite kainų. dieną, pagal nu- 
rodimus per du mėnesius, tada bėgiję 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite diržą atgal, o uh sugražjsiu jusų $3.98. 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. 
Adresuokite: 

A. P. OWENS, Dept. 60-E. 
152 W. 14 Street, New York. 

LIETUVI! 
r3 m 

ATMINK SAVO VAR6STANČIUS TĖVUS, BROLIUS IR SESERIS LIETUVOJE, jį 
JIE TEN KENČIA BADĄ ŠALČIUS, O TU ČIA ESI APSIVILKĘS IR SOTUS. (j 
Aukauk jiems per Centnij Komitetą, kuris greičiausiai pasiunčia piningus j! 
į Lietuvą, ir Įsirašyk į natilatiniij Lietums Šelpėjų skalžiį. 

1 = 

|| /skirt*>: Hį Kuponą ir įrctšr; kas reikia siųsk su savo Auka J?* H 
į KowiteJii šiuo adresu: ■ Į Į 

THE IITHUAN1AN CENTRAL COMMITTEE 
200 Fifth Ai>c. Ncw York City : : : : ; * 

j j 

Oii'Nrii aulu •uufrentejHJv ms nuo Jca- 
v * /v7x. /V/' /o prisižadu Lv<s mėnuo aukauti per 
('■ nlralį Komitetu po S palvi tik bu* rci- 
!:■;/(, a' x('ij>fi a tusu rteia/enoitoi levyncje. 

Parašas 

ir 

Adresas 

KUR NĖRA LIETUVIŲ KOMOTETŲ, PIRKIT BONDSUS PER LIETUVĄ" 
_£l 

WAR SAV5NGS ŠTAMPU 
ISSUED BY THE. 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Taupyk ir Paskolink 
Pinigus 

Dedei Šamui 
Jam jie reikalingi Dabar! Jums jų reikės po Karei! 

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

Jųs galite pradėt! su 

Dvidešimts Penkiais Centais 
Pirkdami Suvienytų Valstijų Thrift Stamp 

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

Tai yra Jusų Priederme! Tuomi Sučėtdysit 
Gyvastis! Tuomi Laimes šia Karę! 

Patrūkimas Nužudo 7,000 Kas Metas. 
Septyni tūkstančiai jpatg kas metu* vrn nustumemi šalin — laidojimo 

paliudijimas luina paženklintas "Patrūkimai" Kodėl? Todėl, kad nelaimingi 
nepaisė savę?, arba tik užgautas vietas daboja. nepaisant prie- 
žasties. l\a Jus darote? Ar ir Jus nepaisote savęs, dėvint "truss", lanką, 
ar kaip Jus ta nepavadintumėte? (leriausis "tmss" vra tik retai geras, 
o yra tik blogas griūvančiai si< .ai ramstis ir negalima daugiau tikėtis, 
kaip lik mechaniško ramsčio. Lanko spaudimas sulaiko kraujo tekėjim?. 
vien lik kutena nusilpnėjuslus raumenis, kuomet tie daugiausiai reikalauja 
maisto. 

Itet mokslas atrado kelia ir kekvrns "trtis'u" kenčiantis yra 
ui|kviestas DYKAI iumegint savo n«-:iuose. PLAPAO būdas yra neabejo 
tinas, moksliįkirtsis, logijkas ir pasekmingas savęs gydymas patrukime, 
kurį pasaulis kada nors girdėjo. 

Plapao Padtišknitč, kuomet pridėta i rie kuno. negali nuslinkti nuo savo 
vietos ir todėl ji nefali įbrieįti, nei sui|eisti. Minkšta, kaif aksomas, leng- 
vi vartojama, pigi. Vartojama, kuomet Jus dirbate ir miegate. Nereikalinga 
diržai, •-agtės. nei sprendžinos prie jų. 

Patirkite, kaip uždaryti patrūkimo skylę. taip, kaip tai gamta 
daro, kad patrūkimas neišsuenjtų. Pasiųskite savo vardą šiądien š 
PLAPAO CO.. Block 3059, St. I.onis M o., dykai išmėginimui Plapao 
ir gaukite reikalingus nurodančius patarimus. 

TARNYSTOS VĖLIAVA! $u mėlyna žvaigžde, kartais persimainius 
j auksinę: tykiai ji parduoda daugiau bondsų negu by kuris bondsų par 

davėjar šioje šalyje. 

Tarny6to» vėliava: spindanti dabar per kristaliuotą langą namų, kur 

turtas randasi; arba pypčiojantį iš kokio vidutiniško gyventojo triobelės. 
Nedaro skirtumo, kur šis tarnystos ženklas kftboja. Visuomet turi tą patį 
atsišaukimą, iškalbesni# negu Prezidento komanda, galingesnis neyu Ora 

torijos maldavimas. Tamystos vėliava, daranti daugiau sujungimui ęke- 
ano tarpo "tarp čionai ir tenai", negu lojališki balsai 4-minutiniu Vyru, 
10.C00 viso, sudėtų į krūvą vienam šaukimui per vi6ą žemę. Tarnystes 
vėliava: kalbanti j Jųs; į kiekvieną, nepaisant, ar jos žvaigždė reiškia 

ką nors artimo; ar tai reiškia kaimyną, ar draugą: ji paženklina namą 
keno nor3 vaiko — ir Dėdės Samo. JUSŲ TARNYSTOS VĖLIAVA: lai 

jį buva pamokslu Jums: Kad Jųs skolinsite — ir noriai skolinsite —už 

baigimui š os. karės greičiau, padarymui, kad ma'iau mėlynų žvagždžių 
mainytusi { auksines. 



t/!EHN£S ilNIGŠ. 

-iilRUTllS' KONCERTAS. 

I'o Petrausko laikų "Birutės' 

gyvenimas buvo nekokis. Tai 
pasistūmės, surengs šj-tą, buda- 
vo, net ir ėraičiai pasirodys, bet 

įuoj vel aptjlą. Nelyginant, lyg 
senukas ant pečiaus, patrauks 
tabokos, nusičiaudįs: gerai jau- 
čiasi ; bet valandelei praslinkus 
ir vėl ko so, dejuoja. Buvo lyg 
žuvęs tas užsidegimas, jauna 
energija. Stai vėl "Birutė" at- 

gijo. Vėl rkamba galingai dai- 

na, vėl sukasi-pinasi jaunimas 
eilėmis: kitas muzikas mušu 

iarpan pakliuvo, Stasys Šimkus. 
-'0 d. rugsėjo buvo "Birutės" 

pirmasai pasirodymas naujam 
vadui vedant. Vėl tvarkioj eilėj 
birutiečiai sustojo, vėl visi kaip 
vienas daimi-dainužiu mums pa- 
letdo: tik klausykis, tiK gėrčkis' 

Dainos gaidą išmokti, parašy- 
tas raides ištarti—bepigu: gali 
maž-kiekvienas. Bet dainai pri- 
duoti tikr,\ ą jos išraišką: iš ei- 
lės tonų sutverti jiegą, kuri sie- 
i;j ir augštybesną pakels, ir švel- 
niai, ramiai paglostys—reikia 
tikrojo dailininko, reikia tos 

l')itv«> krbirktėlės. "Birutės'' 
koncerto kiek,viename numeryje 
jautėsi veriamoji dailininko ran- 

kii. Ar ramią "Važiavau dieną' 
dainuota, ar ža vejančią "Vaka- 
rinę dainą" iš "Pagirėnų", ar 

trukšminga "Lietuviais esame 

u/gim«"—ivisur tikrasai dainos 
veidas, tikroji dainos išraišką 
buvo jausli. Stebėtaisi ir ne- 

tikėtum, kad "Birutė" prie šio 
koncerto rengėsi tiktai dvi są-' 
vaiti.... 

Man ypatiškai viskas labai pa- 
tiko kas tik dainuota "Birutės" 
koncerte. Ir p-lė Rudauskaitė su 

•;avo maloniu balseliu ir ramia, 

gražia išvaizda, ir p-lė Rakau- 
skaitė sy lakštin^alo balseliu, 
dekoltuota, su šipsanČia (gal ir 

nevi .m r vietoj) mina, ir p-lė 
Staneliutė, Rakauskaitei pritar- 
dama, ir p. Kasputis su aukštu, 
gražiu balsu ir su dideliu šal- 
čiu nosyje, ir p. Stogis su savo 

perkūnišku baint. *' Viskas-vis- 
kas man patiko. Kur trukumų 
buvo balse ar kame kitame, ten 

padengė tąl graži išraiška dai* 
t jos dailininku nustatyta, 

I>ct užvis labiausia man pati- 
ko dar pirma karta Amerikoj 
girdėta nauja iš p. Šimkaus "Pa- 
glrėnuose" "Vakarinė daina" 
Skamba iki šiol. ansyse: 

I-aikas namo. brolužiai eit'. 
Saulute jau žemai 
/.fei.s tams) naktužė greit. 
Matufiė«« lauk tenai 

Namo. namo. namo 
Saulutė Jau žemai. 

T'avakaryj sodelyje 
akštutėH lm.4 člulbūt. 

Hd rūtelės darželyje 
Neik laistyt, apravėf. 
Namo,, namo, namo 

Tamsios naktužės globoje 
Darbeliai pasilsės, 
Tik po kalnelius, pagiryj 

Dainelės mus skambės. 
Namo. namo. namo ... 

Kokis bus tas visas veikalas, 
jeigu atskiro® dainos toki Įspū- 
dį daro! Nebereikalo p. Hačiu 
nas jau pažadėjo $50.00 pridėti 
"ant dideles svetainės" statant 

"Pagirėmiose". 
Mums chicagiečiams dabar 

lieku tik stiprinti naujai besi- 
plosiančią "Birutę". Dienos 
vardais nuvargę dailos ištroškę, 
dabar turime kur susikuopti, at- 

šipai sinti. 

Gyvuok ilį*tis metus, mūsų 
" I.irutė"! K. Drangelis. 

'Birute' ruošiasi varyti darbą 
veikimo visais frontais. Daug 
nauju narių prisirašo. Organi- 
zuojama "Birutės" orkestrą, 
tvarkosi lošėjų būrys. Apart di- 
ly. i» »jo choro, p. Šimkus sugru- 

įpavo atskirą chorą moterų ir >y- 
rų chorą. P-ui Šimkui nepatin- 
ka tiktai vienas apsireiškimas, 
kaip visur pas lietuvius, taip ir 
Hiicagoj: tai nepunktualumas. 
Toji lietuviu liga, auot p. Šim- 
kaus. kai kirminas «.da visas lie- 
tuviu organizacijas ir viešus su- 

sirinkimus. Naujas "BirutSs" 
vedėjas žada apie tai chicagie- 
.'•i;.m« pasakyti geią pamokslą. 

"Birutės'' sekanti repeticija at- 
sibus ateinantį utarninką, lygiai 
S vai. vak. Mark White Sqnare 
lidžiojoje svetainėje. Po Šios 
repeticijos nauju dainininku jau 
leliepriimsią, tat pasiskubinkite, 
Vr.)-. dailos mylėtojai! 

r 

Vilniaus Universitetui finansavi- 
mo Bendrovė. 

Praeita sekmadienį Mildos sve- 

tainėje Įvyko susirinkimas .'hi- 
cagiečiu paremti Bendrovę fi- 
nansavimui Vilniaus Universite- 
tui. 

Visą reikalą išdėstė ir susirin- 
kimą vėdė d-ras Jonas šliupas. 

Šis susirinkimas buvo tąsa Įvy- 
kusio tame pačiame reikale su- 

sirinkimo Nevv Ycrke 22 d. rug- 
sėjo. Tokiai Bendrovei visi pri- 
taič ir ansidėjo mokestimis. Di- 
rektoratas išrinkta, kuris susi- 
deda iš sekančiu žmonių:« (Ry- 
tuose) Dr. J. Šliupas, adv. J. ■§. 
Lopatto. M. Petrauskas, Dr. S. 
Sopranas. Dr. A. Bacevičius, Dr. 

J. Jor.ikaitis, M. Busli. (Vaka- 
ruose) Dr. K. Draugelis, adv. 
T:. Bradchulis, S. šimKus, adv. 
K. Gugis ir A. Petraitis. 

Vėliaus parašysime apie tai 
daugiau. 

P"as Varašius, ilgai buvęs 
"Naujenų" administratoriumi, 
sunus žino.no "senio Var'ašiaus", 
šiose flienose perėjo dirbti prie 
"Lietuvos" dienraščio, kaipo ofi- 
so užveizdetojas. P-o Varašiaus 
ypat^ja bosiantis dienraštis Įgi- 

jo rimtą, gabu darbininką. Jau- 
nasis Varaslus, kaip ir jo tė- 

vas, yra nepaprastai rimtas ir 

į veiklus darbininkas lietuviu dir- 
I voje. 

D-ras A. Zimontas, kuris bu- 
vo padavęs rezignaciją iš TMD. 
prezidentu, išsiaiškinus centro 

į valdybos reikalams, rezignacija 
.atsiėmė ir vėl lieka TMI). pre- 
zidentu iš ko visi TMD. drau- 

I gai labai džiaugiasi. 

P"as Jakutis visu mylimas bi- 
r u t i e t i s rašo iš Prancūzijos apie' 
savo gyvenimėli. Dalyvavęs jau 
keliose atakose. 

! Patsai dar nenukentėjęs, bet 
užtat atakuojant "triteus" per 
vieiti tyoras labai nukentėjusios 
birutiečio.... kelnaitės. 

Kaip kada, sako. ir sudainuo- 
jame. atsimename "Hirutę" Lie- 

tuvą ir 1.1. Visus sveik'iia, o 

'ypatingai gražias devinbalsias 

į drauges—birutietes. 
L 

P"as Kasputis, bri.lgeportieėių 
kaimynas, "Birutės" lakštingalas 

1 jau įsi vilko kareivio rudinę, 
į j stojo j Nortlnvestern l'niversi- 

| toto studentu ]>ulk;j. 

P-as A. Lalis, autorius "Lie- 
tuviško Žodyno", "N'aujieuų" 
redakcijos narys, daugelio lietu- 
viu gerbiamas vyras, šiose die- 
nose Įstojo j Dėdės Šamo ande- 
rių mokyklą, kartu paimdamas 
kurs,'] aukštesnės komercijos. 

P'as 13. K. Balutis, iššauktas 
telegramų lietuviu reikaluose iš- 
važiavo i YVasliington, I). C. 
Sugris už keletas dienu. 

T. M. D. knygynas, kuris su- 

virs u.ooo doleriu vertės šioms 
dienoms tapo perkraustytas iš 
seno knygvninko p. Damijonai- 
io i naujo knygvninko. p. M. 
Stapuiionio, 3347 So. Kmerald 
ave., Cliicago, 111. globą. 

P-as K. Šliupas grįždamas Į 
\\ isconsin Universitetą, kur jis 
yra mokytojumi fizik s. buvo 
apsisėjęs Chicagoje ant poros 

-dierut,- atlankyti savo ■•-draugus. 
Chicagoj beviešėdamas gavo 'ži- 
nią nuo savo sesers p. Yėicnės. 
kad ji su sunum ir su vyru gy- 
vena Šveicarijoj. 

P"ni Gilbaitienč viešėjusi trum- 

pa laiką Chicagoje sugrįžo namo 

j Scranton, Pa. | 

Federacija Lietuvišku Kliubu 
| pereitame savo susirinkime, lai 

1 kvtame spalio 1 d. nutarė paim- 
ti už $100.00 Liberty bondsu 

! per "Lietuvą", ši organizacija 
susideda daugiausiai iš jaunuo- 
menės. 

i PIRKIT 

— PIRKIT BONDSĄ! 
BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

Nervuoti 
Žmones 

kuomet godumas prie darbo Ir pinigij dar nebuvo taip Išsi- 
vysi «:> taip, kaip tas yra dibar, kuomet, žmones apsiteko 
«<ftvo turiu ptf|>*aatui, teisingai ir n uola ton — nervu sistema 
atstiifljdavo savo pilno dalj ui yrio t ir poilsio, nervai nonu- 

arėdavo Ir žmones nežinojo, kas tai yra nerviškumas, 
šlądiena-ffi svarbos teisybė yra toji. kad nepaliaujantis 

skubėjimas, fu kurinomi susitinki kiekviename gyveninio 
žingsnyje, natur.iliai veda prie nusilpnėjimo visos sistemos 
Ir nuo to nervai daugiausiai kenčia. Ar tu jieftkai pagelboa? 
Tu lenkui J^. goli rasti. Susilaikęs ant valandėlės nuo ne- 
I tiijančlo KkubėJIiho, sustiprina nervuotą sistėm*. vartojant 

Severo's 
Nervotona 

(Severoa Nervotona?). Tai yra puiki gyduolė del nuvargusiu 
nervų, pageidaujamas del nuvargusios, nei v notos sistemos 
roairtan Ir visam žmogaus kunui tonikas. Jis yra ideale 
pagt-lha gydyme nuvargusiam protui, bemiegei, nuvargime, 
nusilpnėjimo nervu, isterijoje ir neramume. 

P.:rciduoda pas kiekviena aptiekoriu. Kaina $1.25 ui bonką. 

KAIPO PAGELBA. Gydyme jvalrlų 
negaliu Severos Gyvasties Balsamas 
privalo buti vartotas. Jis prašalina 
tt. kietėjimą viduriu, sustiprina viną 
sistemą, pagelbsti sveikam kepeniu 
veikimui, panaikina nevirSkinimą ir 
dispepsiją. K-'lna 85c. 

GALVOS SKAUDĖJIMAS. Reikalau- 
ja skubins pagalbos. Atmink, kad 
StvCros k .otkeeliai del galvos skau 
dėjimo r r.euraljjijos greit ir gerai 
gelbsti tokiuose atsitikimuose. Kai- 
na 25 centai. 

NUEERIMAI. Niežejiinas, formų ga- 
dinimas ir darbas yra dideliu ligoniui 
sunkumu. Tai prašalina vartojimas 
Severos odinė mostis. Tai yra puiki 
mostis niežėjime ir panasame nubė- 
rime. Kaina 50 centų. 

KENKIANČIOS MOTERIS turi pamė 
ginti Severos Reguliatorių, nes męs 
žinome, kad jis joms labai mater.a- 
liai pagelbe.s attttiislme sveikatos ii 
naujo gyvenimo, tai yra laikais iš- 
mėgintas ir tikras kenčiančių moterų ir jaunų merginų draugas. Kaina $1.23 

MEDIKUOTAS MUILAS. Privalo buti 
kiekvienoj* Šeimynoje Severos gy- 
dantis odinio muilas apvi.lo, |)iigra- 
žina ir gydo odą, gelbsti kartikiam* 
ir suaugusioms maudynėje. Yra pui- 
kus Hkutimu't i ir plovimutsi. Kain i 
25 sentai. 

UžKKIETĖJIMAS. Neturi buti ap- 
leistas Severoc kepenines pgulkos 
gelbsti praš'J'niMic užkietėjimo ir 
apsaugst; nuo kitu negal'.u, kurios 
galftu ateit. Kaina 23 centai. 

SEVEROS ŠEIMYNINĖS GYDUOLĖS 
sur. Jeigu tu nogali Jų gaut. užsisakyk 
klausk jų savo &ptiekoje. Reikalauk 
mk'.ant pinigų su savo užsakymu 

W. F. SEVERĄ CO., 

yra parduodamos per aptiekorius vi- 
tiesiog nuo musų. Bet pirminu. j 
Severos gyduolių, arba prluiųsk k i Mc 
tiesiog pas 

Cedar Rapids, !owa. 

Stasys Šimkus 
MOKIU A MUZIKOS 

STUDIO: 
903 W. 33-čios gat. 

TELEPHONE DROVER 3960 

Dr. K. Drangells 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Ptaare Drover 5052 

Ch'cajjo | 

Y»r4e Sti* 

Dr. P. G. Wiega« 
frlIniM* valandas: nu* • Iki 1311 ryta 

Ir aaa 7 Iki 9 vakar* 

3325 S. Halsted St CUcip,H. 

BUK ŠOFERIU. 
!:i. Nlekr.omet nebuvo toks dide- 
Laikus yra gauti tr.u tinkam® vie- 
kis fcoferlų reikalavimai, kaip da- 
bai1. Męs duosime uŽEiSminii# ! 
Uit>k vienarr. pabaigusiam kursus 
iiusij mokykloje. Mokinime pa- i 
sinaudojaine Indlvidlnėmls siste- 
momis— nuoseklus pažinimas ir j 
praktika važinėjime automobiliais | v'sokiu ruSiij. Prityrę mašinistai 
pamokiB taimst:.i ir suteiks tin- | 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- ; alų automobiliu ir kitų prietaiBij. j Užtikrinamo tamstai kad tuojaus 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$26.00. Federal Ass'u of Auto 
Sngiueers, 1214-16 Jackson B'.d 
fluc.) 

Tcl. YAR08 1532 

Dr. J. KŪLIS i 

Įt'etuvtį gydytojas Ir Chirurgas 
M5S So. naiotcd S L. Chlcago, IIL 

Į Gydo visokia# Ilgas moterių, valkų 
į *t vyrų. Speclallškai gydo limpančia*, 
ttlsiaeuvjuslaa lr paslaptingu Tyru 

i ta* 

Amerikos Lietuviu Mokykla 
Mokinamu augli&ūud »r lielu*u» 

k.os kaltu;, iirKUitiikos, ki.^ved) 
titėu, BituoBiafiJo#, tyy«writlUK 
pirkly bu# Leisių. Sur. VaUt. istor. 
|ob abelDOB istorijos, peo^rafijot 
politlkiuėa egon'Mtiijos, pilletystėa 
dolliara&yitSa. 

Mcklolmo valandos: *ao 8 ryto 
Iki & po pietų: vak. auo 7:30 lld 
»:80 
i 106 9o (lalal ei Bt., Cklcago-, 111. 

— PIRKIT BONDSĄ! 
PIRKIT BONDSUS PER -LIETUVĄ" 

OflIlM Ctntl 114 N||| T|!. Cuii?1<t 
1-1 po>iil lia!ir*if finą 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 

—Ir 

Chirurgas 
Gyvenimas: 

731 W. 18tta St., netoli Bilittl St 
Ofltaa; 

1900 S. HaUted St., kupu 19tM 

— PIRKIT BONDSĄ! 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ* 

Koncertinų Išdirbyste 

\ Pearl Queen Koncertina 

Nemokek Pinigus Bereikaio 
S Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 
$ gausi. M'ašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar- 
) bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius 
) laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
> mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
> siu Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reilkia. 
£ Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome 
? laikrodžius ir muzkališkus instrumentus atsikan- 
č čiai. Kurie prisius trijų cent'i krasą-žeriklį gaus 
c kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4(32 So. Ashland Ave. :: Chica^e, 111. :: Telephone Drover 7309 

WHEN YOU BUY 

LIBERTY BONDS 
Your Dollars are Figliting With thc Soldicrs of the United States 

For F' e:dom and Democracy 
Thcy are 'Service Stars" on your 

Porbvt Book 

If you are Forcign-born 
Tliey prove your pairiotism and loyalty to this 
country, wiiich you have chosen for your own. 
They prove t'.iat you have a stake in th<s free 
America, and that you are determined to be 
100'/o 

AMERICAN IN THOUGHT 
AMERICAN IN SPEECH 
AMERICAN IN M E ART and 

Armicnn in tbe Will to Win tl.is War 

BUY LIBERTY BONDS 
Tlie United States Governnmsnt 

t!iron«tli (H* 
rrn :r.!!T of t-je ir«TE?.ioR buriau of e3UC.'.t:m 
w:ll i"oi>tT:ite vrilli rnci:i], foroign IhngiiDKe no«l ul\\tr 
■■■ riu-i"* for a l'citer u'.^Ieritfltidiiitr of Attioric.i nvd ^'omo'.inn nf bettrr irliHions beUvetii iorelį 11 V>oi r 

1 ntitl li.Uivc-bulM AlllęriCnns. 
V. >iįe for 4il2lcs,'on''- 

KUOMET PERKATE 

LAISVES BONDSUS 
J u c u Doiiariai Kariauja. 

Sykiu su Suvienytu Valstijų Kare'viais, 
Už Laisvę ir Demokratiją 

Je yar "Tarnystos Žvaigždėmis" ant 

Jusu pertmanete. 
Jeigu esi Svctur-^imęs 

Jie prirodo jusu patriotiškumą ir ištikimybe 
šiai šalia', kurią jus eaate pasirinkę sau 
Jie pridodo, kad jus užinteresuoti dalykai; 
šioj laisvoj Amerikoj, ir kad esats pasiryžę 
buti 100'/„ 

AMERIKONAS MINTYJE 
AMERIKONAS KALBOJE 
AMERIKOS ŠIRDYJE ir 

Amerikonas Nori La'mtti Šią Karę 

PIRKIT LAISVES BONDSUS 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 

per 
VI'AUS REUMĮi [ EPARTAME! T' ••• EO'JM 'J^S CIJRA 
sandarb nink u: su rvet'iukalbin orga- 
nizacijom!: tikslui geresnio'Amerikos pa- 
žinimo ir sutvėrimo geresnių satiliklij 
larp "volinigimiii ir <*• aginii\i anierikom.i. 
Rašykit, klausdami informacijų. 

Prie išsinarinimo ir isipjovimui 
Tuojau itrin!; f)*ro Rlchter'lo 

Kuo 50 metų nesuvadziojantis ir letuv- 
nikų numylėtas naminio būdas 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
"ĮKARA" 

30c. Ir C3c. buteliuku* viaoao nptiekoM arba 
stačiai nuo 

F. AD. HlthTEk & CO. 
74-80 NVttfhlnirtoii Street, New York. N. Y 

Mano veidas 
prieš vartojim;t 

Mano veidas 
no viirloiimiil 

NE ŠLAKUOTAS. 
Taškai ir plėnies ant tavo veido, 

nubcimai, ša.^ai, taipgi visi kitokie 
odos nevalumai — visiškai praniks 
po užtikrinimu, kad jio nebrsugrjš, po 
vartojimui keletu kartu šj Cream'ą 
— puikios "Vonus." I'uoduko kaina 
drauge su persiuntimu ir nurodymais, 

,kaip vaitot $2.00. 
Užsakymus ir pinigus siuskiio: 

"Stefania" 
509 West 191 St. Dept. 16. 

New York, N. Y. 

Am Piifdpvtmo. 
KAMPAS, GROSERNE IR VALGO 

MŲ DAIKTU KRAUTUVĖ. 
Parsiduoda — 4 geri pagyvenimui 

kambariai užpakalyje. Gera priežastis 
pardavimui. B > agentu tarpininkystes. 

634 W. :?5th St. 

..Parsiduoda pigiai dviejų pagyve- 
nimu medinis namelis, didelis kiemas, 
parankus gyv. ninini su mažais vai 
kais, didelis 'hitas — •ST'Ą pedų pri- 
sakys. 

Atsišauki! | is Lobenhofer 
501 \V. 33ui Chlengo, III. 

Pajieškau dėdė:; Aleksandro U- 
siaus, painu iš Juodkalio kaimo. 
Josvainio paraop., Kauno pav., Kau- 
no gub. Prašau atsišaukti: 

Williąm Lisius, 
455 Zion St., Hartford, Conn. 

Pajieškau savo brolių Jono ir Al- 
fonso Kvedarų 5 metai atgal gyveno 
Chicago, 111. Turiu labai svarbu rei- 
kalę, malonėkite patis atsišaukti, ar 
kas juos žinotų, malonėtų man pra- 
nešti, busiu labai dėkingas. 

Kazimieras Kvedaras, 
P. O. R. 234, Belmont Co„ 

BarnesvIHe, Oliio. 

Izidorius Yaliušauskis pajieškau 
savo brolio Kazimiero ir sesers, po 
vyru Bakutis, Kauno gub., Raseinių 
pav., Šimkaičių vai., Kniečių kaimo. 
Abu pyveno Chicagoje. Jie patis, al- 
kas juos žino teiksites atsišaukti, 
turiu labai svarbų reikalu. 

Izidorius Yanušauskas. 
772 Bank St., Waterburv, Conn. 

Pajieškau savo draugu --Stanisla- 
vo ir Tamošiaus Dabolskių. Pirmiaus 
gyveno Pa. kasyklose dirbo. Paskui 
išvažiavo Uiinojaus valstijon. Taipgi 
pajieškau pusseserių — Antaninos 
ir Sofijos Basačių, pirmiaus gyveno 
New Britai n, Conn. Apie <iu motai 
laiko, kaip jos išvažiavo Chicagon. 

Visų prašau atsišaukti šiuo antra- 
šu: 

Juozas Andruškeviėe 
S.1 Lafavette St., Paterson, N. 

Aš Petras Samolis Pajieškau Juo- 
zo Mikalausko, pirmiaus gyveno Sto- 
merville. Pittston, Pa. Meldžiu atsi- 
šaukti, turiu labai svarbu reikalą, 

P. Samoiis 
80 Herman St„ Roohester N. Y. 

Į 
, SUČĖDYK SAVO SVEIKATĄ 
! IR PIRK DAUGIAU 

LAISVĖS BONDSŲ! 
i I -itra reiškia netekimas uždar- 
bio ir iškaščiai. Tu gali tą ])i*a- 
šalinti, jeigu prižiūrėsi savo žar- 
nas ir laikysi jas valume. kas 
duos pilną apsigynimo jiegą ta- 
vo kraujui. Trincrio Ameriko- 
niško Kartaus Vyno Kiiksiras 
yra šiam reikalui vaistas. I.a- 
)ja asini dabar, kuomet sezonai 
mainosi, tu turi išvalyti savo vi- 
durius ir sustiprint nuvargusi 
kraują i pilną gyvumą. Trincrio 
vaistas yra atsakantis ir labai 
priimnus sutaisymas. Kiekvie- 
nas aptiekorius turi Trinerio 
Amerikonišką F.liksirą po ranka 
arba .gali jums parūpinti. Kaina 
$1.10. 

Jeigu tu kenti nuo reumatiz- 
mo, neuralgijos, strėnų skaudė- 
jimo, išsinėrimo, sutinimo ir 1.1, 

prašyk Trinerio I.inimento, ge- 
riausi gyduolė visiems tokiems 
skausmams aptiekose 35 ir 65 
cento, per krasą 45 ir 75 centu. 

Joseph Triner Company, 1333— 
1343 So. Ashland Avc., Cbicago, 
111. Apgar. 

DR. O. C. H EIN E 
DENTiSTAS 

OFISAS: Kaap. 31 jr So. HilstaįSj. 
(Syienmas tiri Aptiekei •. CHICI80. 



RKGISTRANTŲ ATYDAI | 

Visi užairegistravusie vyrai' 
tarp 18-os ir ^5 mėty, nėšio-1 
kitės su 3avim savo registraci- 
jos kortas visados. 

Tie, kurie nesiregistravote | 
e*^ate arti 18-os, arba truput j j 
daugiaus negu 45 metus am- 

žiaus, nešiokitės visados su sa- 

vim paliudijimus apie sa- 
vo tikrą amžių. 

Kurie gavote jau savo kla- 
sifikacijos kortas, nešiokitės ir 
jas sykiu su registracijos kor- 
tomis. 

Taip darydami, išvengsite 
daug nesmagumų, arba ir nak- 
vojimo *džėloj." 

Vai 1 via gali blle laiku pra- 
dėti medžioklę ant neužsiregis- 
travusiu "sliakerių." 

Chicagos valstybinio tyrinė- 
jimo biuro perdėtinis jau iš- 
leido apie tai persergėjimą. 

In ker 
Whe^tless 

Kitchen 
she is 

doing her 
part to 
h<?lp win 1 

the war 

! Are you doing yours ? 

UH:T£D OTATti FOOU 
AOMtNlSTKAT.ON 

1 ■ ■ M ■ ■■ 

ŽINIOS APIE Llfiio'VA 
( 

IŠ EUROPOS LAIKRAŠČIŲ, j 
Paskutinė pačta iš Europos at- 

nešė dar šiek-tiek žinių apie Lie- 

tuvos padėjimą. 
1. e T e m p s rugpjučio 25 d. 

idėjų didelį straips .į antgalviu 
"Lietuva, po \' kict'ios jungu. 
Straipsnis rašomas po Įspūdžiu 
p. .\i. Rivas knygos "La Litua- 
tiie sous le juop allemand." To- 

je knyge? p. Rivas, sulyg L e 

I e m p s, išktdia aikštėn ua.sias 

priespaudas Lietuvoj. Citatomis 
iš vokiečiu valdžios paliepimu ir 
i:-. vokiečiu laikraščiu prirodoma, 
jog vokiečiai pasiryžę iš Lietu- 
vos iščiulpti 'viską, kas jiems ro- 

domi naudinga. 
L c T e ni p s, rugsėjo 2 d. ran- 

dame įžangini straipsnį a :tgal- 
viu "Les traitės de L'Admiral I 

Hintze," kur išrodoma veidmai-] 
ningumas vokiečių užsieninės po-^ 
litikos ir priparodantiej, tai fak- 
tai imami iš Lietuvos ir lietuvių 

į vargu. Ilgoj dalyj to straipsnio! 
'nagrinėjama systema, kuria vo- 

kiečiai čiulpia Lietuvį. Remia- 

[ masi p. M. Rivo knyga, vokiečių 
laikraščių godulingais straip- 
sniais ir lietuvių laikraščių nusi- 
skundimais. 

Dėlei Vokiškų Princu ir 

Lenkišku Vyskupu. 
Iš .YVashingtono praneša na: 

"Vokiečiams spaudžiant, Lietu- 
vos Taryba buvo priversta link- 
ti sau karalių iš vokiškų princų. 
Taryba pasirinko Lietuvai kara- 
lium kunigaikšti I.'rah. Vi- nok 
junkeriams ir tas nepatiko: kam 
ne iš prūsų dinastijos. Iš Tier- 
lino buvo paliepta Lietuvos laik- 
raščiams išspausdinti straipsni, 
peikiantj tą išsirinkimą. Lietuvių 
laikraščiai atsisakė tai spausiin- 
ti ir sustreikavo. 

Rugsėjo mėnesyje turėjo i v y k 
ti Vilniuje Lietuvos dvasiškuos 
sinodas (seimas), kuris turi nu- 

statyti dvasiškijos atsiuešimą 

prie nauju Rymo Lietuvai ;mt- 

niestu lenkišku vyksupu. 
Lietuvos dvasiškija faktiški 

jau išreiškė savo pasigailėjimą 
ir neužsiganėd tvmą popiežiui, 
kuris laužo lietuvhj tautos teises 
ir užgauna tautini lietuviu jaus- 
mą skirdamas Į Vilnių ir i Sei- 
nus vyskupus lenkus. 

IšgelbSkite Girtuoklį! 
.leigu turite oran- | 
gi u y imtą, kiul 
yni j puolus i blo- 
gą paprotj girl- 
inc, nelaukite! 
IJgelbfekite jį kol 

yra laiko. Saldus 
milteliai auHtab- 
dy.s by Uą nuo 

gėrlflio trumpu 
laiku, šie milte- 
J ui gan iiuu imu- 

ini su arbata, kava, zupe, 
arba net su degtine, ir tokiu builu 
galima lengvai išgydyti nuo to bai- 
saus pa p vaflio. kuiną tiktai $2.&0. 
Pasiųskite SI.00 su užsakymu, o li- 

kusi# dfiiį $1.50 užniokesite gavę 
miltelius. I 

AMERICAN NOVELTY CO. 
1 Union Sq. New York. 

K&ng ar da 
L 800^ 
"O s. 

i 
tT. S. Pooil Adrnlnlstrnt'oū. 

OI' Scjulre 'Tater 'lovv he ęoiii* to 
be mighty nteh king cr dc roos' 
'mong garden stiss folks Wp alla 

j kin eat hlm aa a 'tatcr boileri, baked. 
frlnd, stė\ved, cooked vvid choese en 

į dey gettin' sn ilcy niak« Im Intcr 
flour; sos we kin "substl-tuce" Iiisti 
fo' wheat flour. J-Ie'a dc "sub»tll».i* 

j tonest" of a U dc vittles, he sez, 
De udder gardon suss folks lak 

i Jnguns, tomatues, eabbnge en lumipt- 
! cn scjuush don't necd to gU .ueev» 

'caupe dey's goln" to be room m d" 
pot fo' de whole iribe, ]>'<v )j,:' 
one on 'cm oan hė'p save vhoa't cr 
ui^nt fer de boys dat's -loin' dc 
in* over yander. 

JOSEPH A. AMBROSIUS 
j " LIETUVIS ADVOKATAS • 

Veda vi.KOkinb bylas viBUoae tolimuose 

—————— Ofisui: ■ 

69 W. VVashington Street 
Rmbi 1008-1009, Til. Ccatrtl 2579 

3214 So. Bilittd St„ Tol. Yirdt 7271 
• CHICAGO, ILL.T>~ m 

Or. P. Žilvitis 
LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

515 S). HalsUd S.'., CMca»«, III. 
Tel. Boulevard 7179 

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

Lietuvis Advakatas 

i 50 W. Monroe St. Cor, Clark 
Room 1207 

Telephone Centrą! 220 

j Gyv. 3112 3. Halsted St., arti 31 

Į Phone Yards 2f!90 Cr xaflo, III 

Jeigu Jųs esate užin- 
ieresuoti Patentais 
tai užeikite'ypjitišluil ai* rašyki- 
te pas: AMERICAN EURO- 
PEAN PATENT OFF1CES Inc. 

Pacific Uuilding (LA) 
;W33hiiigron, D. C. 

STATEMENT OF THE OVVNER- 
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA- 
TION, ETC., REQUI RED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 
24, 1912. 
Of "Lietuva" puhliahed \veekly 
at Chicago, 1)1. for October 1 1^18 
STATE OT ILLINOIS 
COUNTY OF COOK 

Before mo, a Notary Public iu and 
for the Stato antį coun.y aforesaid, 
personally uppoared Joscph J. Bačlu 
nac, vii o, haviug b©en duly svvorn 

accordlng to !av, dcposes and .says 
tltai he is the btiėiness manager ot 
tbe "ljietuva^ iind "that th<- follovring 
is, to the beąt of ui» Unowledge an<l 
belief, a mie. atatenient of the owner 

i ship, managerbent (and if a dailj 

J 

paper; tlie clrculation), etc.. of tlie i 
aforesaid publLcatlon for the date j 
sho\vn in th« above caption. reciuired ; 
b y the Act ol August 24, 1912, etnbo- | 
dled iu section 445, Postai Laws and \ 
Regulations, printed on the reverse ! 
ol thia forui, to w»t: 

1. That the narnos and addresses | 
0 f .he publlsher, editor, inanaglng i 
editor, and businetis managers aje: 

Publlsher Llthuanian Publtshing Co. 
814 W. 33 r d St.. Chicago, UI. 

Editor Bronius K. B»«lutis 
81.4W. 33rd St., Chicago. 111. 

Maiiaging Editor h'oue 
Rusineas Maoager Joaeph J. Bačiunas 

814 W. 33rd St., Chicago, IU. 
2. That tt » ovmer are: (Give name* 

and addresess of individual owuers, 

or, it a eorporation, give it« name 
and the narnės an-d address of Ktock- 
holdera ownlg or holding 1 per cent 

1 or more of the totai amouni ofstock). 
Uthuamian Pubtishing Co.: 

814 W. 33rd St.., Chioago, UI. 
Stockholders ownlng 1 per cent or 
inore oi' totai amount ot Smek are: 

Joseph J. Bačiunaa 814 \V. 33rd St.. 
Chicago. IU. John P. Pajauskas 814 
\V 33rd St., Chicago, UI. K. Draugelis 
32C1 So. Halsted St., Chicago, IU. 

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other aecur.ty hol- 
dors owning or holding 1 per cent 
or niore of jotai amount of bonds, 
mortgagės, or other ęecuvltteci are: 

(If thore are none, ao statė). 
Lietuva Publishlhg Co. 3252 Ho. | 
Halsted St., Chicago, UI. 

4. That ihee two par&graphs next 
ahove, giving the names oi' the ow-1 
ners, stockholders, and security hol-1 
ders. if any, contaiu not only the lįst; 
of stockholders and security holders 
as they j'ppear upon the booi-s of 
the company but also, m ęases nhere 
;he stockhokler or security holder 
appears upon the books of the coinpa- 
nyas tj-ustee or In uny other Ortu- I 
ciary rela,tion. the name of rhe per 
son or oorporatlon for wbam such 
trustee is given; also that the said 
two parugraphs contain bUii*ment» 
embraclng affiat'a t'ull knwle^e and 
bellef as to thee c.lrcumstances and 
conditions under whlch stoektoolders 
and secu. iiy holders who dv> not 
appear upon the books of the compa- 
ny as truste s, hold stoek and secu- 
ritLes in a capacity other than that 
of a bona l'ide owner; and this airiam 
has no reason to believo that any 
other persou, rasoclatioiv, or Corpo- 
ration has intCTest direct or indiroct 

I in th said stock, bouds, or other 
l securitles than as r:o ė>'ated by hini. 

5. That the average number of 
coples of each issue of thla publica- 
tion aold or distributed, through the 
mailB or othervise, to paid subscr- 
b rs during the six months preceding 
tho date 8bown above i6... 
(This inforniation ir reąuired from 
daily pubiication only).' 

.loaeph J. Baiiimiu 
j 8wx>rn to and sutscribed before 
| me this 23rd day of September 191$ 
, Bronius K. Balutis 
(My commiasion expires May 3, 1921). 

Skaitytojų Atydai 
Paauksotas laikrodėlis tiktai $6.90. 

Tik kaiiii savo gyvenime gali pa-slnaudot iš tol<X| 
nepaprasto pasiūlymo, kuris, męs tikrai žinome, nepa- 

IHltaikG 
pirralaus. Tik pamUlik. laikrodėlis vertas 112.00 

riktai už $6.50. Laikrodėlis, kuri męs parduodame, yra 
labai stipriai padarytas ir labai gražus, idėtas J "me- 
džiokles lukštus." paauksavimas nekuomet nenusidevės. 
šitas yra vidutinio didumo laikrodėlis, labai praktiš- 
kai padarytas, gvarantuotas ant 25 metų. Mechanizmas 
turi tjkrus akmenius ir i>er pagelba naujai patentuoto 
reguliatoriaus, netaveluos. nei neeskubės. šitie ioikro- 

(lėliai yra parduodami už $111.00 ir daugiau ir męs tau parduodame Ji tiktai 
už $6.30. Kuris iškirp., apgarsiBimą. ir prisius jj mums drauge su 
savo užsakymu, tas gaus kaipo dovaną paauksuota reteiflĮ visai dyKai. 
TLi pasinaudok ir &io pasiūlymo tuojaus. nes tai bus tik 10 dienų. Tu 
nedarai mėginimo, nes tu neprivalai siųsti mums pinigus Iškalno, tu už- 
mokėsi, kuomet laikrodėlis ir retežėlis ateis į tavo stuba. Tuojaus rašyk: 

Northwestern watch Company, D«pt. 28 
935—937 N. \Vinchester Ave., Chicago. 111. 

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems didžiausią savaitraštį 

"VIENYBĘ LIETUVNINKŲ" 
iosteifta 1886 m. 

,.Vienybę Liet." privalo skaityt* kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė. 
,,Vienybe Liet." talpina moksliški.*, ir pamokinančius straipsnius. 

PRENUMERATA METAMS: 
Suvienytose Valstijose.. $2.00; pašei mėty $1.00. 
Kanadoje l....2.50; pusei metu $1.25. 
Kitose viešpatystėse 3 00; pusei metų $1.50. 

Pažiūrėjimui siunčiame v.eną numeri dovanai Ir kuygtf katalogą. 
DIDŽIAUSIA KRAUTUVE VISOKIŲ KNYOŲ. 
"VIENYBE LIETUVNINKŲ" 

120-M24 GRAND ST., BROOKLYN. N. Y. 

SUNDAY 
am mzai. 

VHEM1ESS 
vn *o auuK cutm r 
»jm CK KIAUTK.ST \\xxn 
COHlAlNIMt KHJCAT 

■ ŠATE SUGAR l! 
KR'THE 

MAH Į .VHO-1 
FIGHTS 

Mokykis Prancūzų Kalbos 
Užsirašyk"Amerikos Lietuvi",kuriame ra- j 
si geriausių Raštų, Žinių, Juokų ir Eilių 
Taipgi dabar ką tik prasideda Franeuzų Kalbos Lekcijos, labai nau- 

dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau- 
niems, kuriems gal atseifi Francijoj buti, visiems kareiviams nau- 

dinga užsirašyti "Amerikos Lietuvį" $2.00 metams. -> 

"AMERIKOS LIETUVIS' 
15 Millbury Street, Morcester, Mass. 

r^. 
^ R.5 7" 

Kareivis Duodantis Gyvasti Del Tavęs 
^ 

Kur-nors Prancūzijoj šiądien, šią miliutą, yra kareivis, 

žiūrintis tiesiog į mirtį. 

Jisai daro tai dėl TAVĘS. 

Dieną ir nakti, laike šturmo, laike lietaus, šaltyje ir 

nusiminime, bežiūrintis j šimtus mirč:u jis niekuomet nelaukia 

minutos, bet atlieka savo pareiga be minties apie laukimą ir be 

minties apie atlyginimą, 

KĄ PATS DARAI DfcL JO ŠIĄDIEN? 

Kuomet pamisimi apie. tą žmogų, ar pats nenori daryti 

ką-nors prirodymui, kad apvertini tai, ką jis daro dėl tavęs? 

Be abejonės nori. Tai veik ir pirk LAISVĖS BOND- 

SUS, kurie pagelbės apsaugoti ji ir pargabenti jį namo. 

Kuomet JŲS busite nupirkę tiek. kiek galite, pasaky- 

kite savo draugams daryti tą patį. 

PIRKITE LAISVĖS BONDSUS ŠIĄDIEN. 

BY KURI BANKA JUMS PRIGELBĖS. 

This Spage Contributed to Winning the War by 

Bridgeport Clothitig Co. 
(#"!$ * ff 

_ &m J. PETRĄWSKI, Prop. 

3246=3248 So. Halsted StM Chicago, III 
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