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No 43 

Visu frontu verčia 
„ Teutonus atgal. 

Lille, Valenciennes, Ostend ir kiti 
miestai paimta.—Vokiečiai kraustosi 

iš Bmsselio 

Talkininkai pasiekė Dunojaus Serbijoj 

Vokietija duoda Atsaky- 
mą Wilsonui. 

Austrijoj didelės permainos- 
Vengrija atskyla. 

TALKININKŲ VADAI PADUOS IŠLYGAS. 
W a s hi n g t o n, D. C., spalio 23 d.—Ką prezidentas Wil- 

sonas atsakys ant Vokietijos vėliausios notos — tikrai nežinia, 
vienok čia neabejojama, kad Prez. Wilson nenusileis Vokietijai 
nei ant colio nuo savo pastatytų išlygų. Jis pabriež, Nkad aptuš- 
tinimas vokieciias užimtų kraštų turi bi'ti padarytas ant tų iš- 

lygų, kokias pastatys vyriausis talkininkų vadas, gen. Foch, ir jo 
kariški patarėjai. 

Talkininkai neleis vokiečių armijai pasitraukti iš Francuzi- 

jos ir Belgijos čelybėje ir su visa savo amunicija. 
Prrtrauka musių įvyks tik tuomet, kuomet Vokietija duos 

tam tikrus užtikrinimus, kad jisavo žodį išlaikys. Koks tas už- 

tikrinimas bus—apie tai gen. Foch nuspręs. 

VOKIEČIUS VEJA 
VISU FRONTU. 

Kaip ir spėjome (pereitą savai- 
tę, perlaužimas vokiečių fronto 
Belgijoj turėjo dideles pasekmes. 
Vokiečiai pradėjo beveik galva- 
trūkčiais trauktis atgal, idant iš- 
lyginti savo perlaužtą frontą ir 

apsisaugoti nuo didelės nelaimės. 
Pirmiausia jie pradėjo trauk- 

tis nuo Belgijos jūrių pakraščio, 
nes čia jiems gręsė pavojus at- 

kirtimo., Su'.yg to, garsus uos-' 
tai Ostend ir Zeebrugge, kur vo- 

kiečiai bu\o įsitaisę submarinų 
ic stotis ir kuriuos andai anglų 

laivynas su tokiu narsumu bom- 

bardavo, dabar tapo skubiai ap- 
tuštinti. 

Talkininkai greitais maršais 
užėmė miestą Bruges ir pagalios 
pasiekė Hollandijos rubežiaus, 
atkirsdami ttflą dalį vokiškos ka- 
riumenės, kuri. nenorėdama pa- 
siduoti, perėjo Hollandijos ru- 

bežių ir likosi tenai internuota 
iki karės galui. 

Talkininkai, žengdami pirmyn, 
jau pasiekė didžiai 9varbaus mie- 
sto Ghent, kuriam kritus ir Bel- 

gijos sostinė, Brussels, bus taip 
gerai kaip ir talkininkų rankose. 

Vokiečiai visu frontu Belgijoj 
traukiasi atgal Jr, kaip praneša- 
ma, jau pradėjo kraustytis iš 
Brusselio. Jie, be abejonės, 
trauksis atgal kol nepasieks sa- 

vo naujos atsigynimo linijos, o 

šita linija eis nuo Antverpeno 
j Namurą, nuo čia išilgai upę 
Meuse ik? Francuzijos rubežiaus 
ir beveik tiesioj linijoj iki tvir- 
tovės Metz. 

Perlaužimas linijos Belgijoj 
atsiliepė ir ant dalykų stovio 
i pietus nuo tos vietos. Krito 
labai stipri tvirtovė Lille, ką 
męs jau pereitą savaitę prana- 

iavome. Vokiečiai skubiai ją 
įpleido, nenorėdami buti joj ap- 
suptais. Vėliausios žinios pra- 
leša, kad talkininkai jau pasiekė 
r ki'os didelės tvirtovės Valen- 
:iennes, kuri yra pačiam Fran- 

:uzijos parubežyj, j piet-ryčius 
nuo Lillc. Anglų kariumenė jau 
randasi jo3 priemiesčiuose. 

Toliaus į pietus anglai ir fran- 
cuzai padarė žymią pirmyneigą, 
visur šluodami vokiečius atgal. 

Amerikos kariumenė, veikianti 
į šiaur-vakarius nuo Verduno— 
bene sunkiausioj fronto dalyj,— 
užgriebė labai stiprią poziciją 
Grand Pre ir ipasiekė miesto 
Rhetel. 

VOKIETIJOS ATSAKYMAS 
PREZIDENTUI. 

Londonas, spalio 21 d. Tek- 
tas Vokietijos atsakymo į Pre- 
zidento \Vilsono notą, kaip jis 
tapo gautas bevieliniu telegrafu 
Londone yra sekantis: 

"Primdama pasiūlymą apie 
evakuaciją užimtu teritorijų, Vo- 
kietijos va'džia iš pat .pradžių 
sprendė, kad šios evakuacijos 
procedūra ir sąlygos pertraukos 
musių turi buti paliktos nu- 

sprendimui kariškų patarėjų ir 
kad tikrasis stovis spėkos abie- 
jose pusėse karės lauke turi su- 

daryti pamatą padavadijimams, 
apsaugojantiems ir gvarantuo- 
jantiems tą stovį. 

"V okieti jos valdžia pasiūlo 
Prezidentui, kad butų duota pro- 
ga nustatymui smulkmenų. 

"Ji pasitiki, kad Suv. Valstijr 
Prezidentas neuižgirs jokių tokių 
reikalavimų, kurie butų nesutai- 
komi su garbe Vokietijos tautos 
ir su atidarymu kelio j teisingą 
taiką. 

"Vokietijos valdžia protestuo- 

jju prieš užmetimą nelegalių u 

nežmonišku žygių, padarytą 
prieš Vokietijos sausumos ir jū- 
rių spėkas ir tuo prieš Vokie- 
tijos žmones. Pridengimui pasi- 
i raukinio naikinimai visados Uis 
reikalingi ir jie vedami iki šiol, 
kaip leidžiama tarptautiniais įsta- 
tymais. Vokietijos kareiviai yra 
po aštriausiomis instrukcijomis 
apsaugoti privatinę nuosavybę ir 
sirlyg savo išgalės rupinties gy- 
ventojais. Kur prasižengimai 
įvyksta, nežiūrint instrukcijų, 
kaltininkai yra baudžiami. 

/'Vokietijos valdžia toliaus už- 
ginčija, buk Vokietijos laivynas, 
skandindamas laivus, kada-nors 
tyčiai naikino gelbėjimosi val- 
teles su jų pasažieriais. Vokie- 
tijos valdžia pasiūlo kaslink vi- 
sų šių' kaltinimų, kad faktai bu- 
tų ištirti neutralių komisijų. 

"Kad vengus viską, kas galėtų 
sutrukdyti taikos darbą, Vokie- 
tijos valdžia pasirūpino pasiųsti 

[paliepimus visiems submarinų 
> komandieriams ustabdyti torpe- 
davimą pasažierinių laivų, ta- 

čiaus, dėlei techniškų priežasčių, 
negalėdama gvarantuoti, kad tie 

paliepimai pasieks kiekvieną su'b- 
mariną jūrėse pirm jo sugrįži- 
U1U. 

"Kaipo <paniatinę taikos sąly- 
gą Prezidentas stato sunaikini- 
mą kiekvienos despotiškos val- 
džios, kuri gali atskirai, slaptai 
ir savanoriai suardyti pasaulio 
taiką. | tai Vokietijos valdžia 
atsako: 

"'Iki šiol žmonių atsakomybė 
Vokietijos imperijoj nebuvo ap- 
teikta jtekme j sudarymą val- 
džios. \ 

"Konstitucijoj nebuvo padava- 
jimo apie sutikimą žmonių at- 
stovybės sprendimuose apie tai- 
ką ir karę. Tos sąlygos ką tik 
dabar liko pamatinai pakeistos. 
Naujoji valdžia tapo sudaryta 
pilnu susitarimu su žmonių no- 

rais, paremtais atstovybės lygiu, 
vis; rtinu slaptu ir tiesiu balsa- 
vimu. 

"Vadovai didelių partijų reich- 
stage yra šios valdžios nariais. 
Ateityj jokia valdžia n^ali už- 
imti vietos ar pasilaikyti vie- 
toje, jei neturi pasitikėjimo di 
džiumos reichstagą 

"Imperijos kanclerio atsako- 

mybė prieš žmonių atstovybę 
yra legaliai išvystoma ir apsau- 
gojama. Pirmuoju naujosios 
valdžios aktu buvo įteikimas 
reichstagui biliaus pataisyti im- 

perijos konstituciją taip, kad su- 

tikimas žmonių atstovybės yra 
reikalingas nusprendimams apie 
karę ar taiką. 

"Tačiaus pastovumas naujo- 
sios systemos yra gvarantuotas 
netik konstitucijinėmis apsaugo- | 
mis. bet taipgi nesudrebinamu 
pasiryžimu Vokietijos žmonių, 
kurių <lklelė didžiuma stovi už 

tų reformų ir reikalauja ener- 

giško jų tęsimo. 
"Prezidento klausimas—su kuo 

susivienijusios prieš Vokieti- 
ją valdžios turi reikalą—todėl 
yra atsakytas aiškiai, nedvipras- 
miai užreiškimu, kad ^tas taikos 
ir pertraukos mušiu pasiulijimas 
paeina nuo valdžios, kuri yra 
liuosa nuo visokios sauvališkos 
ir neatsakomos įtekmės, ir yra 
remiama užgyrimu didelės di- 
džiumos Vokietijos žmonių. 

(Pasirašo) Solf." 

ČECHAI UŽIMA PRAGĄ. 

Kopennagenas, spalio 18 d — 

Sulyg telegramo iš Berlino. su- 

kilusie cechai užėmė miestą Pra- 
gą, Čechijos sostinę. Čechijos vė- 
liava plevėsuoja nuo senovinio 
Hraudchang palociaus. 

[Paskutinėmis dienomis teleg- 
ramai padavinėjo atkartotinas 
žinias apie kilusią Čechijoj (Bo- 
hemijoj) revoliuciją prieš Aust- 
ro-Vengriją] 

Talkininkų laimėjimai į tris menesiu! 
Talkininkai įgijo milžiniši 

ku laimėjimų j tris mėnesius, 
nuo 15 d. liepos, kuomet jie 
pradėjo pirmą Savo kontr- į ofensyvą Mamos upės kyiyje.1 
Uficiališki apskaitltavimai pa 
k'o, kad nuo liepos 15 d. iki 
'spalio 15 d. talkininkai štai 
ką padarė: 

Kiek iemės atėmė. — Tal- 
kininkai atgriebė nuo vokiečių 
apie 3,000 ketvirtainių mylių. 

Išliuosuoti miestai. — Tūks- 
tančiai miestelių ir kaimų at- 

gal perėjo j talkininkų rankas. 
Tarp svarbiausių miestų yra 
pažymėti šie: 
Middelkerke. Ostend, Ghis- 
tellles, Zeebrugge, Burgės, 
Ghent, Roulers, Lophen, 
Thielt, Courtrai, Menin, Co- 
mines, Turcoing, Roubaix, 
Lille, La Bassee, Douai, Noy- 
•on, Cambrai, Le Catelct, St. 
Quentin, La Fere, Laon, Ber- 
ry au Bac, Bourgogne,. Sois- 
sons, Ribinis, Chateau. Thier- 
ry ir St. Mihiel. 

Paimta belaisvių —380.000 
Kanuolių užgriebta — 3.500. 
Kulkasvaidžių paimta — 

40,000. 

Tranšejinių mortirų (trum- 
pų kanolių bombų mėtymui) 
— daugiaus 2,000. 
Orlalvių sunaikinta — 200 (o 
gal ir daugiau!). 
Sulaikyta Paryžiaus bombar- 
davimas iš tolišaujamų ka- 
nuolių, nes St. Gobain giria. 

kur tos kanuolės buvo pasta 
tytos, tapo užimta. 

Žymesni laimėjimai. — St 
Mihiel kylis nukirsta ir fron 
tas išlyginta; Vokietijos sub 
marinų stotįs Belgijos pakraš- 
tyj paimtos; nepaprastai stip- 
rios pazicijos aplink garsiąją 
La Fere-Laon liniją atimtos, 
vokiečių komunikacijos gele- 
žinkelių gjslos keliose vietose 
žymiai suspaustos; garsioji 
didelė Argonne giria — labai 
stipri pozicija, — nuvalyta 
nuo vokiečių; Vokiečių ofen- 
syvas linkui Paryžiaus sulai- 
kytas ir voki&os armijos pri- 
verstos bėgti atgal. 

Kituose frontuose: Dideli 
anglų laimėjimai Palestinoje, 
kur paimta daug turkų nelais- 
vėn ir užimta dideli plotai 
nuo jūrių net iki upės Jorda- 
no; talkininkai B alk anose su- 

laužė bulgarų frontą ir priver- 
tė Bulgariją pasiduoti, tokiu 

budu ne tik atkirsdami nuo 

Centralinių Viešpatijų Turki- 
ją, l>et pagimdydami joms ir 

naują pavojų iš Rumunijos 
pusės; Italui paėmė Durazzo 
uostą Albanijoj ir veržiasi pir- 
myn » didesnė pusė Serbijos 
apvalyta nuo austro-vokiečių; 
Rusijoj talkininkai pasistūmė 

pirmyn nuo Archangelsko ir 
daugiau negu 600 angl. mylių 
pirmyn nuo Vladivostoko, Si- 
berijoj. % 

0 

Prezidento Atsakymas 
Austrijai. 

Washington, D. C. spalio 19 j 
d. — Austro-Vengrijos valdžia,! 
per Švicarijos tarpininkystę, spalio 
7 d. prisiuntė Suvienytoms Valsti- 
joms konfidencialę notą, kurioj 
Austro- Vengrija išreiškė norą 
taikintis ant išlygų, kurias prezi- 
dentas Wilson pastatė keturiolikoj 
punktu savo kalbos, laikytos sau- 

sio 8 <1. 1918 metų. 
Šiądien prezidentas Wilson da- 

vė Austro-Vengrijai atsakymą j 
tą notą. 

Tarp minėtų keturiolikos prc- 
zidendo Wilsono punktų buvo vie- 
nas — dešimtas — punktas, rei- 

kalaujantis, kad Austro-Vengrijos 
tautoms butų suteikta autonomija. 
Dabar prezidentas tą punktą atme- 

ta, nes nuo to laiko Suv. Valstijos 
jau pripažino Čecho-slovakus, kai- 

po kariaujančią, neprigulmingą 
tautą ir ji privalo todėl gtiuti ne 

paprastą autonomiją, >et pilną ne- 

prigulmybę. 
Prezidento \Vilsono atsakymas 

Austrijai, duotas per valstybės sek- 

retorių Lansingą, skamba sekan- 
čiai : 

I 

"Nuo Valstybės Sekretoriaus 
Švedijos ministeriui: 

Valstybės Dq>artamentas, 
spalio 18 d. 19I8 m. 

"Pone: Aš turiu garbę pa- 
tvirtinti gavimą jusų notos nuo 

7 <1. šio mėnesio, kurioje jus 
]>erduodate pranešimą nuo im- 

periškos ir karališkos Austro- 

Vengrijos valdžios Prezidentui. 
Dabar man yra prezidento pa- 

liepta prašyti jus, idant malo- 
nėtut per savo valdžią perduoti 
imperiškai ir karališkai Austro- 

Vengrijos valdžiai sekantį atsa- 

kymą : 
"Prezidentas skaito savo pa- 

reiga pasakyti Austro-Vengrijos 
valdžiai, kad jis negali priim- 
ti dabartinio tos valdžios pasiu- 

Ujimo, iš priežasties tulų di- 

džiausios svarbos atsitikimų, 
'kurie pasitaikė jau ]>o jo pra- 

kalbos, laikytos sausio 8 d. šių 
metų ir todėl neišvengiamai pa- 
keitė Suvienytų Valstijų val- 

džios atsinešimą ir atsakomy- 
bę. Tarp 14-kos taikos išlygų, 
kurias Prezidentas suformula- 
vo tuo laiku, buvo sekantis: 
"Austro-Viengrų tautoms, kurių 
vietą tarp kitų tautų męs nori- 
me matyti apsaugota ir užtik- 
rinta, privalo buti suteikta lais- 
viausia proga autonominio išsi- 
vystymo." 

"Nuo to ldiko, kaip minėtas 
sakiinys buvo parašytas ir pa- 
sakytas Suvienytų Valstijų 
kongresui, Suvienytų Valstijų 
valdžia pripažino, kad karės 
stovis yra tarp Čecho-Slovakų 
ir Vokietijos bei Austro-Ven- 
grijos imperijų ir kad Čecho- 
Slovakiška tautinė Taryba yra 
d e f acto kovojanti valdžia 
su ganėtinu autoritetu vediniui 
militarių ir jtolitiškų Cecho-Slo- 
vakų reikalų. 

"Ji [Suv. Valstijų Valdžia] 
taipgi pilniausiu budu pripaži- 
no tautiškas Jugo-Slavų aspi- 
racijas prie laistės. 

'"Flrezidentas /todėl neskaito 
toliVius galimu priimti papras- 
tos šių tautų "autonomijos" kai- 
po taikos ipamaito, bet yra pri- 
verstas reikalauti, kad jos [Če- 
cbo-Slovakų ir Jugo-Slavų tau- 

tos], o ne jis butų sprendėjais 
sulyg to, koks iš Austro-Ven- 
grijos valdžios pusės žingsnis 
užganėdins jų aspiracijas ir jų 
supratimą apie savo teises ir 
likimą, kaipo tautų šeimynos 
narių." 

''Priminkite, pone, atnaujin- 
tus užtikrinimus mano augš- 
čiausios pagarbos." 

(Parašas) Robert Lansing, 

! Dienraščio Reikaluose. 
Pereitam "Lietuvos" numeryj direktoriajato surašė 

psr klaidą išleista vardas Direktoriaus F. Juozapaičio- 
Norėjome šį "Lietuvos" numerį išleisti jau kaipo 

paskutinį savaitinį numerį. 
Galų-galc vienok priėjome prie tokio išvedimo, kad 

"kol kukorius dar visko neišvir, tai nešauk svečių ban- 
kietan." Kol viskas dar neprirengta pilnai, tai neduok 
prižadų, kad paskui nereikėtų atsiprašinėti. 

Bet prižadą męs visgi jau dabar padarysim, bū- 
tent štai kokį: 

šitas savaitinės "Lietuvos" numeris bus jau prieš- 
paskutinis. Apart šito numerio išeis dar vienas savai- 
tinės "Lietuvos" numeris, o po to "Lietuva" jau pra- 
dės eiti k a s d ie n ą. 

Sekančiame "Lietuvos" numeryje jau galėsime pa- 
duoti tikrą dieną, nuo kurios pradės eiti dienraštis įr 
taipgi kitokias sulyg dienraščio žinias. 

Prisilaukėte jus visi šito dienraščio ikivalės—tas 
teisybė. Prisilaukėm ir męs. Bet pagalios, apsigali- 
nėję su visokiomis kliūtimis, kurios auga viena, po ki- 
tai, nelyginant kai tie grybai po lietaus, dabar jau 
greitais žingsniais artinamės prie ilgai laukiamo tikslo 
—pirmo dienrašio numerio. 

JUSŲ ŽODIS DIENRAŠČIUI. 

Ką Jųs manote apie naują dienraštį? Ko nuo jo 
laukiate? Ko Jam velijate? 

Jau dabar parašykit apie tai trumpai. Tas bus 
mums svarbu. Viską tinkamą męs sunaudosime pir- 
muose dienraščio numeriuose. Parašykite! 

AUSTRIJOS CIESORIUS MĖ- 
GINA PEDIRBTI SAVO 

VIEŠPATIJĄ. .. 

Vienna. spalio 18 d. v(per Ba- 
selį, Šveicarijoj). — Austrijos 
ciesorius šiądien išleido proklia- 
maciją. kurioj pranešama, Ttad 
Austrija privalo buti konfede- 
ruota valstybė," t. y. susidedan- 
ti iš keliu liuosai besivaldančių 
tautu po jo, Hapsburgo, vado- 
vyste. Sulyg šito pliano Austro- 
Vengrijos viešpatija, iki šiol su- 

sidedanti tik iš dviejų dalią — 

Austrijos ir Vengrijos — turėtų 
susidėti iš keturių dalių: Austri- 
jos, Vengrijos ir dviejų naujų — 

Cecilijos ir Ilirijos. Illirija vadi- 
nama nauja valstija, kuri butų 
sutverta iš slaviškų Austro- 
Vengrijos tautų pietuose, — ji 
apimtų maž-daug tuos pačius 
plotus, kaip ir Jaiigo-Slavų, ku-! 
rie nori atsiskirti nuo Austrijos 
ir prisidėti prie Serbijos. 

Viršminėtas plianas neapima 
susivienijimo Austriškos Lenki- 

jos su "tieprigulminga Lenkija." 
o apie italus, gyvenančius Adri- 
atiko jūrių pakraščiuose, vėliaus 
bus išleistas atskiras padavadiji- 
mas "savlyg tų kraštų žmonių 
noi o." 

Manifestas. 
Ciesoriams manifestas, Austri- 

jos žmonėms išleistas, yra sekan- 
tis: 

"Mano ištikimiems Austri- 
jos žmonėms: 

"Nuo laiko, kaip aš už- 
ėmiau sostą, aš mėginau pa- 
daryti savo pareiga užtikrin- 
ti visiems mano žmonėms tai- 
ką taip pageidaujamą, ir nuro- 

dyti Austrijos žmonėms kelią 
prie gerbuvingo vystymosi, ne- 

trukdamo iperškadomis, kurias 
pagimdo brutalės jiegos prieš 
intelektuale ir ekonominę ge- 
rovę. 

"Baisios, imtynės pasaulinė- 
je karėje ikišiol ipadarė taikos 
darbą negalimu. Sunkios ka- 
rinės aukos privalėtų užtik- 
rinti mums garbingą taiką, 
ant kurios slenksčio, męs šią- 
dien, su Dievo pagelba, sto- 
vime. 

"Męs todėl privalome be 
atidėliojimo 'pradėti musų ša- 
lies re-organizavimą natūra- 

liais, ir todėl tvirtais paimtais. 
Toks klausimas reikalauja, 
idant Austrijos tautų geismai 
butu suharmonizuoti ir išpil- 
dyti 

# 

'"Aš esu pasiryžęs atlikti ši- 
tą darbą su liuosu, bendru 
mano tautų pasidarbavimu to- 
je dvasioje ir ant tų principų, 
kuriuos musų kaimynis mo- 

narchas [Vokietijos] priėmė 
savo taikos pasiulijimt. 

"Austirja, sutinkant su ju* 
tautų noru, privalo pastoti 
konfederuota valstybe, kurio- 
je kiekviena tauta sudarys to- 

je teritorijoje, kurią ji užimą, 
savo locną vietinę autonomi- 
ją 

"Tas nereiškia, kad męs jau 
permatome Austrijos teritori- 
jų uniją su neprigujminga 
Lenkijos valstybe. 
"Apie Triesto miestą, su vi- 
somis jo apielinkėmis, bus at- 
skirai pasielgta, sutikmėje su 

jo gyventojų noru." 

Šitas plianas yra sugalvotas 
tam, kad palikti čielybėje byran- 
čią j šmotus Austrijos ciesorys- 
tę. Kiekviena iš tų keturių val- 
stijų, įeinančių j Hapsburgo im- 
periją, butų neprigulminga su viena 
personališka unija, kurios galva 
butų dabartinis ciesorius, Karo- 
lis Hapsburgas. 

VENGRIJA ATSISKELIA 
NUO AUSTRIJOS. 

Basei, Šveicarijoj, spalio 18 d. 
— Vengrijos parlamente, Buda- 
pešte, vakar laike .posėdžio kilo 
didžiausis, iki šiolei beveik ne- 

girdėtas trukšmas, laike kurio 
reikalauta pradėti ;aikos derybas 
ir apskelbta ciesoriaus manifes- 
tas su pranešimu, kad Austrija 
organizuojasi į federat/vę vieš- 
patiją. 

Triukšmas buvo taip didelis, 
kad parlamento prezidentas bu- 
vo priverstas peti'auikti posėdį. 

Į Bet betvarkė nepa^iliovė: par- 
lamento atstovai vadino vieni 

I kitus "melagiais," "išdavikais," 
"vergais," "šmeižikais'' ir pana- 
šiais epitetais. 

Dr. Alexander "VVekerle, Ven- 
grijos premieras, pranešė, kad 
federatyvės valdžios, iš kuriu 
sus:dės Austrija, susiorganizuos 
savo ekonomines ir militariškas 
politikas ant autonominių ir ne- 

prigulmingų pamatų. Jis kvietė 
visas partijas prie to darbo vie- 
nybėje. 

Grafas Miehael Karolyi, Ven- 
grų neprigulmingos partijos 
prezidentas, kalbėjusis po Dr. 
\Vekerle, reikalavo, idant taikos 
derybos tuoj aus butų pradėtos. 



Visiems 'Lietuvos' 
Skaitytojams. 

Jau netrukus pradėsime leisti 

"Lietuvą" kas rbn. Prenumera- 

ta už dienraštį yra kitokia negu 

už savaitinį. Prenumerata už 

dienraštį yra sekanti: 

CHICAGOJ METAM $6.00 

pusei metų 3-5° 

trims mėnesiams 1.85 

Kituose miestuose, metam $5 00 

pusei metų ....3.00 

trims mėnesiams .... 1.65 

Kanadoje, metam $7.00 

Kitose šalyse, r>,etam $8.00 

Visiems savo dabartiniems 

skaitytojams męs pradėsime 
siuntinėti dienraštį nuo dienraš- 
čiu pirmo numerio ir iki tolei, 
kol sulyg viršminėtos kainos už- 
teks jo jau seniau prisiųstų pi- 
nigų. 

Iki kol kiekvieno skaitytojo 
pinigų užteks dienraščio prenu- 
meratoriui, tas bus pažymėta 
ant jo adreso geltono lapelio 
trimis skaitlinėmis tokiu pačiu 
budu, kaip kad ir dabar yra pa- 
žymėta. 

Pirma skaitlinė parodys mėne-j 
sj, antra—mėnesio dieną, o tre-' 
čia metus,—kaip jau apie tai ne 

syki "Lietuvoje" aiškinome. 

Jeigu jus kartais nenorėtut 
skaityti dieninio laikraščio, o tik 

iravaitinj, kaip ir pirmiaus, tai 
apie tai duokite mums tuojaus 
žinią. Tada jys gausite "Lietu- 

vį" sykj j savaitę, kaip ir iki 
s;olei gaudavote. Jeigu mums' 
tokios žinios neduosite, tai męs 
manysim, kad jųs noi.te skai- 
tyti dienraštį ir suJyg to iš- 
skaitliuosim ir ant jūsų adreso 
pažymėsim trimis skaitlinėmis, 
iki kokiam laikui jus gausite 
dienraštį už savo jau įmokėtus 
pinigus. 

Geriausiai jųs padarysite, jei- 
gu tuojaus prisiusite savo pre- 
numeratą už dienraštį už visais 
metus, ar už pusę metų. Tuo- 
met męs jusų vardą padėsim ant 

reguliariškos listos ir jųs gau- 
site dienraštį be jo«cios 'pertrau- 
kos. Jeigu jusų dabartinė pre- 
numerata dar neužsibaigė, tai 

męs tai prirokuosime prie jusų 
naujos prenumeratos už dienraš- 
tį- 

Siųskit savo prenumeratą tuo- 

jaus, ir savo draugus pakalbin- 
kite užsirašyti naują dienraštį 
"Lietuvą. Prenumeratos kainos 
paduota augščiau ir ant 8-to 
puslapio. 

Dienraštis pradės eiti jau ne- 

trukus. Šitas "Lietuvos" nume- 

ris bus jau priešpaskutinis sa- 

vaitinės "Lietuvos" numeris. Po 
to pradės jau eiti "Lietuvos" 
diennštis. 

Męs jau baigiame rengtis prie 
dienraščio leidimo. baigkite 
rengtis ir jusų su savo prenu- 
merata. 

"LIETUVA" DAILY, 
814 W. 33rd Street, 

Chicago, III. 

Kam Juokus 
Krėsti? 

1905—0 metaic atvažiavusiems 
1 K"uną, einant Kauno pleciumi 
metėsi akysna diddiausia iškaba 
'Lietuvių Dailės Akademija.'' 
Vieni džiaugėsi, kad lietuviai tu- 
rj jau savo "dailės akademiją," 
gi kiti, žiūrėdami j tą iškabą, ne- 

smagiai raukėsi, nes žinojo kas 
tai per akademija: ten kokia tai 

mergina mokino skepetaites iš-1 
siuvinėti ir pančiakas ciravoti... 
Šiek-tiek suprantančiam lietuviui 
buvo didelė gėda, kad toji hum-i 
bugiška iškaba visam Kaunui lie- 
tuvius ant pajuokos išstato. 

Vargais-negalais Kauno lietu-i 
viai tą iškabą nukrapštė. 

Amerikos lietuviai, pasirodo, 
ne taip skruipuliotiški, jie netik 
kad daug" panašių liumbugų dai- 
lėje iki šiol palaiko, bet ir dar 

naujų pūslių pradeda pusti: 
Męs jau apsipratome su iš- 

pustais vardais muzikos įstaigų, 
su ilga eile 'dipliomuotų artistų,' 
kurie per ponį savaičių ar mėne- 

sių užbaigė "augštus" muzikoj 
"mokslus"' ir t.t. 

Štai dabar triukšmingai varo- 

ma visų tų "dailininkų" regis- 
tracija. T'ieko blogo, žinoma, ta- 

me nebūtų, jeigu, daleiskime, 
užsinorėję kas sužinoti, kiek tar- 

pe Amerikos lietuvių yra šiek- 
tiek muzikališkų žmonių, arba 
kiek žmonių panorėtų dar "augš- 
či'ausioj lietuvių muzikos ištaigoj" 
pasimokyti muzikos. Rinkti įvai- 
rias žinias, jieškoti naujų moki- 
nių — apsireiškimas paprastas ir 
nepeiktinas. 

Bet čion iškelta ypatingas obal- 
sis: girdi, organizuojama Vil- 
niaus opera ir simfonija! 

Tie, ką nežino kas tai yra 
ištikrųjų opera ir simfonija — 

tuo nauju sumanymu nesistebi: 
praeina, pro šalį, kai naivus kau- 
nietis pro "dailės akademiją." 
Bet lietuviuose, reikia džiaugtis, 
kas-kart tokių mažiau randasi. 
Suprantančius dailę lietuvius to- 

kie nepaprastos drąsos pasiskel- 
bimai verčia rausti iš gėdos ir 
sušukti: "Vyrai, kada baigsite 
juokus krėtę?" 

Musų jaunuomenę* Amerikoj 
reikia raginti, kad panorėtų pa- 
žinti tyrąją muziką, muzikos A. 
B. C. išmoktų, bet ne operomis 
ir simfonijomis jiems galvas 
svaiginti. 

Tai galima atlikti kuopiant 
jaunuomenę į chorus, į orkes- 
tras, duodant jiems mokintis 

tyros muzikos veikalėlius, o ne 

košelienas "operas," arba taisant 
koncertus, kur norima pritraukti 
žmones tuo, kad busią dainuo- 

jama "ant septynių liežuvių..." 
Už pastebėlę, kuri tilpo vie-> 

name "Lietuvos" numeryje kai- 
keno bandyta pykti. Veltui. 
Tvlęs norėtume tikėti, kad tie 
"dailininkai" gal ir ištikrųjų 
trokšta matyti Vilniuje gražią 
operą ir simfoniją. Bet jeigu 
jie ištikrųjų to nori—reikėtų vi- 

sai ne taip daryti, kab dabar 

foro. 

WEDNESDAY 
ALLMZALS 

VHEATLESS 
vaz eo a*x*» outicnK. 
zutar <* kauut mqu 
cotruauma vheat 

LIGONBUTIS PRIE FRONTO. 
Paveikslėlis parodo Ruado nojo Kryžiaus kareivius nešančius sužeistą kareivį i pagelbos stotį. 

Šita stotis yra arti mušiu fronto, kas matyt iš to, jog jo sienos, apsisaugojimui nuo šovinių, yra 
stotai maišais su žemėmis apkrau tos. 

KIBIRKŠTIS 
Karę pradėjo karaliai—užbaigs 

žmonės. 
* * 

Geriaus neik giedot kito lai- 
dotuvėse, kad kitas negiedotų ta- 

vo paties laidotuvėse. 
* * 

Dar nelabai senai vokiečiai 
kaldavo Hindenburgo galvon! 
auksinius vynius (cvekus). Lai- 
kas išrodo arti, kada jo keturia- 
kampėn galvon pradės kalti ki- 
tokius vynius. 

* * 

Ir kvailiausias vyras skaito sa- 

ve užtektinai išmintingu vyru, 
kad duoti kitam patarimą. 

* + \ 

Daugelis galvoja, kokj atsaky- 
mą dabar reikėtų duoti Vokieti- 
jai. Atsakymas jau keli tūk- 
stančiai metu kaip pagamintas: 

"Kas kardu kariauja, nuo kar- 
do ir žus." 

* * 

Kol kaizerį lupa ir apie taiką 
kalba, geriau* lietuviams jau lai- 
kas apie Kalėdinį prezentą Lietu- 
vos laisvei pagalvoti. 

* f- 

Aną dien mačiau ant lango ap- 
sukraus vyruko, kurio biznis yra 
taisyti čeveiykus, tokį parašą: 
"Shoe Doctor" — Čeverykų Dak- 
taras. 

Ir -nežinau kodėl, bet man sy- 
kiu prisiminė tie Simfonijų Dai- 
lininkai, kurie vadina save 'mę? 
dailininkai," o tikrai nepadarytv 
nei simfonijos definicijos. 

* * 

Gal Vokietija, vieton ilgų notų 
rašinėjimo, greičiaus gautų taiką, 
jeigu ji parašytų prezidentui Wil- 
sonui vieną tik žodį — "K'amme- 
rad!" 

Jurgis Spurgis. 
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Kiekvienos šalies gyventojai priverstinai moka ino- į 
kestis savo šalies palaikymui i/ jos reikalų aprūpini- • 

mui. 
Kiekvienas lietuvis privalo mokėti mokestis Nuken- į tėjusiai dėl karės Lietuvai, jai laisvės išgavimui ir jos [ 

/ c žmonių aprupinimui. j! Reikalaukite paaiškinimų ir siųskite pinigus šiuo J! 
____ adresu: £ 
(Šitokios markes išduodama f •.! • r\ % H* n 1* r n • * ^ 

u i įmokėtus pmigu,). Lumaniaii Central War Renei Committee, Inc. [ 
i 320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 1 
fxwcwcrxir*nrnfiY*Y*rx>Yrimrir2rnrfTCT3crxr3rvTorirv-w«-v^»««~, [ 

A. A. Antanas Dulbis. 
Pereitame "Lietuvos" numery j 

tilpo žinia apie netikėtą ir apgai- 
lėtiną mirtį jauno musų piešėjo 
dailininko, Antano Du Ibio. 

Šiame numeryj paduodame dau- 

gi aus žinių apie tą gabų ir darbš- 
tų musų tautos dirvoje darbininką. 

"Vien. Lietuvninkų" bendradar- 
bis P. N-us rašo apie i į sekan- 
čiai : 

Velionis Antanas % Dulbis yra 
gimęs \Yorcester, Mass., birželio 
10 d. i8<>2 metuose. Jo tėvai yra 
geri lietuviai, paeinanti iš Suval- 
kijos,—Kazimieras ir Magdalena 
Dulbiai. Velionis pradinę moky- 
klą baigė YYorcestenyje, tenai pat 
jis lankė ir liigh School. Dar be- 
simaldamas pradinėje molky lo- 
ję, j'au parodė didelį palinkimą 
prie braižymo. 

"Kiek paaugęs, Antanas prikal- 
bino. savo tėvus persikelti į 
Uridgeport, Conn., kur yra dau- 

giau braižymo mokyklų. Bet ir 
čionai velionis Antanas nesurado 
to, prie ko jį siela traukė. Jis vėl 
kalbina savo tėvus persikelti met- 

.ropolijou — Nęw Yorkan, kur 

begalės lyra įvairiausių mokyklų, 
Tėvai, turėdami jį vieninteliu su- 

numi, paklausė jo ir persikėlė gy- 
venti Ne\v Yorko priemiestin. Ir 
apskritai jo jo tėvai išpildydavo ve- 

lionio Antano troškimus. Retai 'kas 
turi tokius gerus tėvus, kokiais 
yrta velionio tėvai. 

''Persikėlus New Yorkan, Anta- 
no akįs nušvito iš džiaugsmo. Juk 
✓isi jo siekiniai išsipildo. Jis tuo 

i(aus įstojo į National Academy of 
New York" ir taippat j ''Art Stu- 
dents Leaigue." Jis tą dailės akade- 
miją lankė per keturis metus ir 

užbaigė, gaudams B e n d a y 
A r t i s t diplomą. 

"Nuo to laiko velionis Antanas 
pradeda vystyti savo jgimtus ga- 
ibumus, nupiešdamas vieną kitą 
paveikslą. Jis taippat rūpinasi ir 
lietuvišku judėjimu, prisirašo prie 
ALTS. ir prie TMD. Pastaruoju 
laiku ir į Lietuvių Tautinės Tary- 
bos susirinkimus. Jį viskas inte- 
resavo, kas palyti lietuvius. Ir ne 

tiktai jis interasavosi, bet ir darbu 
prisidėjo, — ypač rengiant Ame- 
rikos Lietuvių visuotinąjį seimą, 
kuris įvyko New Yorke kovo 13 
ir 14 dienomis. Apart to, Antanas 
mėgo apšvietą ir jo studija Flush- 
inge buvo kaip kokis knygynas. 

Velionio Antano tėvai pribuvo 
Amerikon 1887 metais. Ir nors 

Antanas čionoi gimęs, liet po.*ą 
kartų nuvyko Lietuvon pasigrožėti 
Lietuvos laukais ir miškais. Vąr- 
giai randasi kitas lietuvis iš čia 
girnių, kurie taip labai butų savo 

žmones pamylėjęs. 
"Reikia paminėti, kad jis pa- 

veikslų yra nupiešęs kelioliką ma- 

žų. Nesuspėjo jis daugiau nupiešti; 
ką ir norėti, nes jam buvo suka- 
sę vos 26 metai. Prieš pat mirtį 
jis nupiešė didelį ir gražų Dr. J. 
Šliupo paveikslą. Paskutinis 'gi 
įeuibaigtas paveikslas, — tai pa- 
veikslas "Ištikkniybė Li'etuvai." 
ms paveikslas turėjo būti p'anaudo- 
:as darbui del Lietuvos labo. 

Velionio Antano laidotuvės at- 

;ibuvo 12 d. spalio. Jis likosi pa-'' 
aidotas ant šv. Marijos kapinių 

netoli Flushing priemiesčio, kuria- 
me gyveno. Jis paliko savo tėvus 

Kazį ir Magdę dideliame miliu- 

dime. taipgi ir seseris Marę ir Mag- 
dę. Kartu nuliudę ir visi Amerikos 
lietuviai, nes jie asmenyje velionio 
Antano nustojo jauno, gabaus vy- 
ro, kuris daug radėjo mušu atgim- 
stančiai tėvynei. 

"Lai buna lengva jam ši Ame- 
rikos žemelė ilsėtis! Lietuviai An- 
tano vardą ilgai neužmirš." 

IŠ RACINE, WIS. 

Cia buvo susitvėrusi vakarinė 
mokyklėlė. Gerai jai sekėsi nuo 

pat pradžios. Bet dabar, užėjus 
influenzos epidemijai, turėjo sy- 
kiu su kitomis mokyklomis už- 

sidaryti, kol ligr. nepereis. 
Vietinė A.L.T.S. 35-ta kuopa 

mano smarkiai pasidarbuoti su- 

rinkimui aukų Lietuvos laisvei. 
Norėtų vėliaus prakalbų sureng- 
ti ir gerą kalbėtoją iš Chicagos 
gauti, bet dabar sunku, (ial kas 
iš Chicagos pats atsilieptų, kas 
norėtų mums su prakalba pa- 
tarnauti. Meldžiame atsišaukti. 

M. Kasparaitis, 
309 — iltli St. 

IŠ ROCHESTER N. Y. 

Iš bolševikų padangių. Čia taip 
vadinamų "Aįnalgameitų" unija 
sumanė sutverti savo skyrių ir 
Rochesterin pribuvo įvairių orga- 
nizatorių. Jų tarpe pribuvo ir tū- 
las lietuvys — M. Dušeika iš 
Bostono. 

I 

Jeigu jis butų organizavęs 
"Amalgameitų" organizacijos na- 

rius, fai nieko nei salkytum, bet 
bėda tame, kad panašios rūšies 
vyrams, kaip kad p. Dušeika, ne 

tiek, matomai, rupi Amalgameitų 
organizacija, kiek bolševikiškų 
agitacijų varinėjimas. 

Ir štai jis sumanė tą agitaciją 
pavaryti Rochesteryj su pagelba 
vietinė? socialistų kuopos. 

Tapo paskelbta dvejos "diskusi- 
jos." arba "debatai" (O tie "deba- 
tai"!.. Už jų imasi, ant jų lipa, 
kai ant palinkusio medžio, visi 
— ir ožkos...). 

Paskelbta, kad girdi busią "de- 
batai" dviejose temose: i) Ar 
moterįs, gavusios lygias teises 
balsavime, padarys progresą" (?) 
ir 2) "Kas geriaus demokratiją 
atstovauja: Sovietai, ar kong- 
resai ?" 

Vietinis lietuvių veikėjas, p. K- 
J. Semaška pranešė, kad vietinė 
socialistų kuopa surengtų deba- 
tus ir jis apsiima debatuoti atnj- 
jį klausimą su p. Dušeika, kuris 
stoja už sovietų (bolševikų) pu- 
sę. Kuopa atsakė, kad jie apie tai 
savo susirinkime pakalbėsią ir vė- 

liaus pranešią. 
Rugsėjo 29 d. atsibuvo "disku- 

sijos" temoje: "Ar turi buti ne- 

prigulminga Lietuva, ar federaci- 
joj su darbininkiška Rusija?" Dis- 

kusijosna, žinoma, susirinko visi : 

vietiniai bolševikiškų pakraipų 
klausytojai. Jiems, suprantama, 
— prie "darbinikiškos" (bolševi- 
kiškos) Rusijos mieliau. Laisvais 
lietuviais, sau-žmonėmis buti — 

dar jiems j>erangsti, nes jie dar 
iš vysitiyklų vergystės, iš baudžia- 
vos svetimiems nūra išsivystė. 
Taigi 38 balsais pierš 19 jie ir 

.nubalsavo, kad esą geriaus prie 
"darbininkiškos Rusijos'1 — nors 

jeigu jau taip gerai, tai žingeidu, 
ko jie čia sėdi: kodėl nevažiuoja 
tos bolševikiškos košės pavalgyti? 
VVell, išgamų visur atsiranda — 

ir juo žmogus tamsesnis, juo 
lcngviaus jis į išgamą pavirsta: 
taukiaus ne iš blogo noro, bet del 
savo durnystės. 

Spalio 6 d. atsibuvo vėl diskusi-! 
jos temoje: "Kuri sriovė privalo! 
valdyti Lietuvą?"' Šitos "disku- 
sijos" buvo fain — kas norėjo 
juoku tai galėjo jam šonai plyšti, 
kuomet musų draugučiai mėgino 
prirodinėti, kad niekam kitam Lie- 
tuvoje valdyti ir neišpuola, kaip 
tik lietuviškiems bolševikams. 

O koks gerumas tuomet Lietu- 
voje busiąs? Bolševikai žmonėms 
duosią viską (šiur: net ir kulkas 
kakton, kaip kad Rusijoj), dva- 
rininkus jie nušluosią. nebusią 
nei stambių ūkininkų — visi bu- 
sią '"lygus"... (je, kaip visus iš- 
marintų. tai visi butų "lvgųs"). 

Iš priešingos pusės prirodinė- 
ta. kad pavyzdingiausia valdymo- 
si forma Lietuviai butų paremta 
ant Suvienytų Valstijų valdžios 
formos, pritaikius ją prie vietinių 
aplinkybių; kad lygybės princi- 
pas gali buti Įvedamas ne bolše- 
vikišku kapojimu galvų, bet iš- 

mintingu nacionalizavimu girių, 
upių, geležinkelių, tvėrimu ko- 
aperacijos ir t. t. 

Bolševizmo apgynėjai už si v ar" 

taip toli. kad pradėjo pusėtinai 
šlykščiai "kritikuoti" Sv. V. val- 
džios formą. Priėjo prie to, kad 
vienas Sandarietis, negalėdamas 
jau ilgiau iškentėti, pareikalavo, 
kad tokių kvailybių nepasakotų 
ir ragino prie lojališkumo šiam 
kraštui, prie prisidėjimo prie jo 
kovos už pasaulio demokratiją ir 

nuskriaustų tautų paliuosavimą. 
Tūlas bolševikas, kai trenks ko- 

ja j grindis — "čia esą nevieta apie 
tai kalbėti."' o kitas "mokytas"' 
bolševikiškas "Mutt'as" atsistojęs: 
tai "zaskurdenija" esą — ką jis 
tuotn norėjo pasakyti, tik jis pats 
turbut ir supranfa. 

Tai taip .^mdgameitų rubsiu- 
vius organizuoja šisai organizato- 
rius. Ir tik klausimas, kokia gi 
siuvėjams gali buti nauda iš to- 

kių pramušt-galvių organizatorių ? 
Tarp lietuvių gi, abelnai paėmus, 
tokios bolševikiškos pelėdos visai 
nėra pageidaujamos. Tai yra tan- 
kiausiai akli fanatikai, toliaus sa- 

vo nosies nematantieji — patjs 
į grėbę lenda, o kitiems nori va- 

dovauti. 
Common Sence. 

IŠ BALTIMORE, MD. 

Daug serga. Ispaniškos influ- 
enzos epidemija daug pas mus 

žmonių lovon paguldė. Yra net 
tokiu namų, kur nelieko kam nei 
sergančius prižiūrėti — visi iš- 
tisai guli. Geroka ligonių dalis 
yra pavojingam padėjime. Kiek 
teko iki šiolei girdėti, mirė apie 
15 ypatų (Ar tarp vienų tik lie- 

tuvių? Red.). Bijomasi, kad šita 
mirtingumo skaitlinė greitai gali 
elikčiai padidėti, nes nuo influen- 
zos greitai gaunama uždegimo 
plaučių. Žmonės, suprantama, la- 
bai nusigandę, kas dar labiaus pa- 
aršina dalykų stovį. Išsigandę, ge- 
ria degtinę, — nes koki ten, ma- 

tyt saliunčikai, ar jų draugai pa- 
leido paskalą, kad girdi degtinė 
— tai geriausis vaistas nuo influ- 
enzos (Kas, žinoma, yra grynas 
melas. Red.). 

Gydytojų stoka. 
A. Kurelaitis. 

IŠ NEW YORK, N. Y. 
Tarybų posėdžiai. Spalio 22 d. 

Nevv Yorke yra šaukiama Mc- 
Alpin hotelyjc Amerikos Lietu- 
viu Tautinės Tarybos posėdis, 
kuriame žadama svarstyti dau- 
gelis svarbiausios rūšies bėgan- 
čių reikalų. Tarp jų yra pažy- 
mėtini šie klausimai: Lietuvių 
Memorandumo išleidimo reikalai, 
Lietuvių Armijos steigimo rei- 
kalai, prisidėjimas prie "Demo-! 
eratie Mid-Euiroipean Union." ge-) 
resnis rinkimas pinigų padengi-'3 

nui įvairių lėšų, surištų su lie- 
.uvių ^politišku veikimu ir 1.1. 

Antrytojaus ten pat atsibus 
\merikos Lietuvių Tarybos 
(krikščionių-demokratų) posėdis, 
j spalio 2Ą d. abiejų Tarybų 
bendras posėdis. 

Daugelis svarbiausios rūšies 
reikalų stovi šiądien prieš lie 
tuvius ir rinitas jų apkalbėjimas 
bei vykdinimas yra neatidėlioti 

IŠ SHENANDOAH, PA. 
Tūkstantis už tūkstantį. iSlie- 

nandoriečius ne visada lengva 
yra išjudinti. Bet kuomet jie 
pasir&ivo, tai padaro ir atlieka 
reikalą, kad net miela pažiūrėti. 

Štai ir dabar yra ženklų, kad 
shenandoriečiai šniosmet prieš 
Kalėdas žada skaisčia žvaigžde 
ant lietuvių horizonto užžibėti. 

Dalykas štai koks: 
Ano ciien sugrjžo p. A. Mar- 

tus iš Xe\v Yorko. P-as M ar- 

tus, būdamas New Yorke, lan- 
kėsi Amerikos Lietuvių Tauti- 
nės Tarybos posėdyj ir ten iš- 
girdo apie tai, kaip lietuvių rei- 
kalai stovi, ka'o mums visur pi- 
nigai yra reikalingi išgavimui 
Lietuvos laisvės, ir kaip jų bai- 
siai trūksta. 

Buvo susirinkę keletas vieti- 
nių veikėjų ir jiems p. Martus 
papasakojo, ką apie tai Ne\v 
Yorke girdėjo. W'.»hingtone, sa- 

ko jis, prie to darbo yra pa- 
statyta iš tautininkų pusės tik 
viena ypata—Dr. Šliupas,—o iš- 
viso ten dirba tik du> ar trjs 
žmonės, kur reikėtų dirbti ma- 
žiausiai keliolikai žmonių. Nėra 
nei pagelbininkų, nei stenografų, 
ne užlaiką mo kaip reik. Užva- 
žavusis iš \Yashingtono Ne\v 
Yorkati, Tarybos posėdin, B. K. 
Balutis, išduodamas raportą apie 
tai, ką girdėjo ir matė Vv'ash- 
ingtone, pranešė, kad esą nagus 
turime nusidirbti, o pinigų, nors 
iš žemės iškasus, reikia daugiau, 
nes Lietuvos neprigulmybės iš- 
gavimo reikalams yra reikalin- 
gi lakstančiai, o męs jų netu- 
rime. 

Dabar su tūkstančiais galėtu- 
me Lietuvai laisvę užtikrinti, o 

vėliaus, praleidę šitą progą, ir 
už milijonus jau gal negalėsime 
jos išgauti.. 4- 

Jeigu Lietuva dabar negautų 
neprigulmybės, tai gal tik dėlto, 
kad tam darbui nėra užtektinai 
piniginės paramos. 

Taip iškalbingai aiškino p-as 
Martus susirinkusiems Shenan- 
doah lietuviams. 

Tuomet Shenandoah veikėjai 
sutarė, kad čia kitaįp neišeina, 
tik reikia už darbo griebtis. 

Kaip tarė, tai-p padarė. 
P-as Bridickas tuojaus sako: 

"Vyrai, Sauso nieks neklauso... 
Mažai pinigų, tai tą visi su- 

prantame. O kad butų dau- 
giau, tai ir dėkime..." 

Ir p. Bridickas, gerai pradžiai, 
aukauja visą šimtinę doliarių. 

F-.'is Abračinskas, pasekdamas 
pirmą auKautoją, duoda visą 
šimtinę ir sako: "Vyručiai! Ke- 
lių šimtinių neužtenka. Aš duo- 
siu doliarj už doliarj—ką tas 
reiškia? Tas reiškia tą, kad 
jeigu jus surinksite tūkstantį do- 
liarių nuo šios 17 dienos iki 25 
dienai spalio, tai aš duosiu kitą 
tukstantj." 

Na, tai ką gi jus ant to pa- 
sakysit? Dabar, brolyti ir sesu- 
te, atmink, kas šitą rinkimą tu- 
rės padaryti. 

Guronių Vargdienis. 

IŠ RACINE, WIS. 
§iom:a dienomis mirė gerai čia 

žinomas Ignas Juozapavičius. 
Sirgo tik apie savaitę laiko. Ta- 
po palaidotas miesto kalinėse 
spalio ii d. 

Velionis priklausė prie "Lietu- 
vos Rrolių" ir L.D.I.D. (?) 
draugysčių. Palydėjo vėlionj am- 

žinan atsiilsin diktokas būrys 
žmonių. Prie kapo P. Sinkus 
pasakė paskutinio atsisveikinimo 
žodį. 

Velionis paliko nuliūdime sa- 

vo šeimyną: pačią ir du sunu, 
taipgi savo brolį Praną Juoza- 
pavičių, dabar tarnaujantį Su v. 

Valstijų kariumenėj. 
Iš Lietuvos velionis atvyko 

[Qio metais ir visą laiką išgyve- 
io Racine. Buvo paėjęs iš Sko- 
lų Retunų kaimo. Terkšlių val- 
;oiaus, Telšių pavieto. Kauno 
r u b. M. K. 



Kuomet po trumpos pertrau- 
kos parlamento posėdis vėl pra- 
sidėjo, tai perskaityta turinys 
parlamento atsakymo karaliui 
jame buvo pasakyta, kad karė 

išėjo tai-p, jog sostas yra pavo- 
juje, ir kad Vengrija privalo tu- 

rėti pilną autonomiją. Minėtam 
dokumente, tarp kitko, l>uvo pa- 
sakyta šitaip: 

"Vengrija jaučiasi pilnai su- 

tinkanti su idėjomis, besiplati- 
nančiomis visam pasaulyj sulyg 
prakilnių pezidento \\ ilsono 

principu.*** Vengrija privalo 
buti pilnai neprigulminga, priva- 
lo turėti abelną pilną lygybę bal- 
savimuose, o santikir/ tarp tautų 
viešpatijoj privalo buti regtilio- 
jami principais, prezidento \Vil- 
sono išreikštais. 

"Vengrijai gręsia įsiveržimo 
pavojus. Vengrų kariumenė pri- 
valo buti iš kitų šalių sugrąžin- 
ta, o ne-vengriška kariumenė pri- 
valo buti išsiųsta.'• 

TALKININKAI PASIEKĖ 
DUNOJAUS IR RUMUNIJOS. 

Paryžius, spalio 22 d. Karės 
ministerija paskelbė vakar, kad 
francuzij kariumenė pasiekė upės 
Dunojaus apielinkėse miesto Vi- 
din. 

Šitas paskelbimas turi nepa- 
prastai didelę reikšmę. Miestas 
Vidi 1 yra toj vietoj, kur prie 
Dunojaus susieina rubežiai Bul- 
garijos, Serbijos, Rumunijos ir 

Austro-Vengrijos. Tas parodo, 
kad iš vienos pusės talkininkai 
visai atkirto Bulgariją nuo Aus- 

tro-Vengrijos ir Vokietijos, o iš 
kitos pusės, kad jie susisiekė su 

R'iimunija. 
Bet užvis svarbiausia yra tas, 

kad talkininkai greitai per Ser- 

biją artinasi prie tų Austro- 
Vengrijos dalių, kurios yra ap- 

gyventos Jugc sl?vais, kuriuos 
talkininkai pripažino neprigul- 
mingais. Kuomet jie pasieks, 
tada bus kai kibirkštis prie pa- 
rako bačkos pridėta, nes jugo- 
salvai neabejotinai sukils. 

LENINĄ VĖL PAŠOVĖ. 

Amsterdamas, spalio 17 d. — 

Sulyg pranešimo laikraščio 
f. e i p z i g A b e n d, kuris gau- 
na žinią nuo savo korespondento 
iš Kievo, antru sykiu kėsintasi 
ant gyvasties Lenino, bolševikiš- 
ko premiero. 

Tūlas M. Dvanicki, sovieto 

informacijos biuro narys, įvarė 
Leninui kulką į petį. Dvanicki 

tapo : ^areštuotas. 

[ \tkreplina atyda į tai, kad, 
sulyg šios žinios, Dvanicki yra 

sovieto, t. y. pačių bolševikų 
įstagos narys. Tas lyg patvirt'n- 
tų pirmesnį pranešimą, kad bol- 
ševikai skilo. Pirmesnis prane- 
šimas skelbė, buk tarp Lenino ir 
Trockio kilo smarki kova. Leni- 

nas esą skundžia Trockį, kad 

jisai palaikąs kontr-revoliuciją]. 

RIAUŠĖS BERLINE—REI- 
KALAUJA TAIKOS. 

Amsterdamas, spalio 20 d. — 

"Danykit taiką! Męs esme su- 

mušti! Salin su H imi en burgu!" 
— toki buvo šauksmai minios 

apie tūkstančio žmonių, kurie pa- 
dai ė demonstraciją prieš magist- 
ratą mieste Koeln, Vokietijoj. 

Demonstracija kilo tuomet, 
kuomet atėjo žinios, kad vokiečių 
kariumene pasitraukė nuo Belgi-j 
jos jūrių pakraščio ir traukiasi 

atgal. 
Kareiviai numalšino riaušes, 

bet, saikoma, atsisakė j minias šau- 

dyti. Panašios scenos, kaip pra- 

nešama, atsikartojo ir daugelyj 
kitų Vokietijos miestų. 

Bcrline, pereitą seredą, kaip 
pranešama, taip pat kilo riaušės 
ir įpykusi minia išdaužė apie 
šimtą langų kaizerio palcciuje. 

Ant Berlino biržos kilo antra 

panika pereit# ketvergą. Nekurios 

piniginės popieros nukrito nuo 

10 iki 25 nuošimčių savo vertėje. 

KAS PAS BOLŠEVIKUS 
GIRDĖTI. 

Londonas, spalio 19 d. Pasku- 
tinis bu"y$ Britiškų pavaldinių 
apleido P.usiją ir atvyko Stock- 
holman, Švedijon, s>palio 14 d. 

Tarp jų yra ir Dobson, kores- 
pondentas Londono laikraščio 
Time s, išbuvusis penkias sa- 

vaites bolševikiškam kalėjime. 
Pasakodamas apie dalykų sto- 

vį Rusijoj, šisai korespondentas 
sako: 

"Raudonasai teroras, sakoma, 
dai vis yra labai baisus, nors 

(langiaus jau nebegarsinama ek- 
zekucijų surašų. 

"Bolševikai dabar įsivaizdina 
sau, kad jie \.-a :prie rimto dar- 
bo. Demoralizacija, kokią jie 
jautė porą mėnesių atgal, dabar 
visai apgalėta. Jie yra pilni 
bombastiško savi-pasitikėjimo ir 

yra įsitikinę, kad jįj principas 
plečiasi po visą pasaulį ir kad 
pagalios jis paims viršų ant viso 
"imperialistiško kapitalizmo" ir 

augštesnių luomų. 
"Bolševikai, ant nelaimės, ran- 

da sau pagclbininkų ir labiau- 
siai netikėtose vietose, panašių 
idėjų plėtojime. 

Pavyzdžiui, Philip Price, ang- 
likas, išleido pamfletą ir reda- 
guoja bolševikišką laikarštj ang- 
lu kalboje vardu C a 11. Abudu 
jie yra platinami tarp anglų ka- 
ri umenės ant Murmano pakraš- 
čio ir kalbina kareivius prie su- 

kilimo prieš savo aficierus ir 
perėjimo prir "laisvos Rusijos." 

"P.olševikų klžia niekados 
nėra buvusi taip pilna, kaip da- 
bar. Apšviestos žmonių kliasos 
yra ero. izuojamos ir truškina- 
mos, o minios neturi nei orga- 
nizacijos, nei noro sukilti prieš 
bolševikus. 

"Minios nemato jokio skirtu- 
mo tarp bolševikų ir social-revo- 
liucijonierių, apart to tik, kad 
pastarieji nori panaikinti taikos 

sutartį su Vokietija ir atnaujinti 
prieš ją karę, kuomet bolševikai 
to nenori. Šitas skirtumas yra 
viskas, ką minios mato ir jų 
akyse jis yra nusveriantis, nes 

minios bijosi sugrįžimo karė., 
vargų. 

"Tuo tarpu bolševikiškos val- 
džios laikraščiai praneša žmo- 
nėms, kad Centralinių Viešpati- 
jų armijos yra pergalėtojos. Kari 
Vokietija prašė pas talkininkus 
pertraukos mušiu, tai bolševikų 
laikraščiai žmonėms aiškina tai, 
kaipo boi:?vizmo doktrinos per- 
galę. 

"Tokiu budu bolševikų pres- 
tižas tamsių minių akyse stovi 

augštai. 
"Ga»lima tikėtis, kad laike ke- 

lių savaičių bolševikai Ukrajinoj 
gaus viršų ir Ukrajina susijungs 
su Didžiąją Rusija po bolševikų 
valdžia. 

"Taip dalykai išrodo šiuo lai- 
ku. Be militariškos intervenci- 

jos ant daug didesnės skalės ne- 

gu dabar, talkininkai vargiai gali 
tikėtis kitokių permainų Rusi- 

joj." 

SAKO, BOLŠEVIKAI VISKĄ 
IŠPARDAVĖ. 

Atvykusis Chicagon Ira Nel- 
son Morris, Amerikos ministeris 

Švedijoj, papasakojo laikraš- 
čiams daug žinių apie dalykų 
stovj Rusijoj. 

Švedijon atvyksta daug pabė- 
gėlių i§ Rusijos baisiausiam pa- 
dėjime. Žmonės džiaugiasi lai- 
mingi išbėgę kaip stovi. 

"Išrodo, kad mažai kas sve- 

tur žino apie tai, kad bolševikai 
Rusijoj pardavinėjo viską, ant 

ko tik jie savo rankas galėjo 
uždėti"—pasakojo Mr. Morris, 
—"Jie pardavinėjo po 30 centų 
nuo doliario ir nušlavė tokiu bil- 
du geležinkelius, kasyklas ir dau- 

gel j kitokių daiktų. Vokiečiai 

supirko daugelį šitų "bargenų" 
per "neutrališkus atstovus." 

EUROPOJ PER DU MILIJO- 
NU AMERIKONŲ. 

Washington, D. C. spalio 19 d. 
— Karės Departamentas suteikė 
šiądien senato kariškai komisijai 
žinią, sulyg kurios iki šiam laikui 
iš Amerikos pasiųsta Europon 
jau daugiau negu du milijonu ka- 
reivių. 

Geneloras March pranešė laik- 

raščių korespondentams, kad "vo- 

kiečiai visu s'.vo frontu Belgijoj 
skubiai traukiasi atgali.Talkinin- 
kai jau pasiekė Holandijos rube- 
žiaus pajūryj. 

*" 
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PRIE MŪŠIŲ BELGIJOJ.. 
Viduryj yar paveikslėlis narsiai kariaujančio Belgijos ka raliaus Alberto, kuris savo ka- 

riumenės priešakyje veja vokiečius lauk iš nuteriotos Belgi jos. 
Paveikslėlis iparodo Belgijos kareivius, besi ilsint pakelvj. 

IS AMERIKOS. 
KAIP VALDŽIA GELBSTI 

DARBININKAMS. 

Washlngton, D. C- Suvie-Į 
nytų Valstijų valdžia sujudo sta- 

tyti karės darbininkų apsigyveni- 
mui namus. Tokių namų reikalas 
pasirodė didis prie laivų statymo, 
ginklų dirbimo ir kitų karės darbų. 
Tose vietose darbininkų tiek priė- 
jo, jog neužteko namų sutalpini- 
mui. 

■Kongresas išleido nutarimus 
(gegužio 16 ir birž. 4, 1918 m.,) 
kuriais prezidentui yra leidži'ama 
užimti, pastatyti arba nuomoti na- 

mus ir viską, kas reikalinga dar- 
bininkams, dirbantiems municijų 
dirbtuvėse, arsenaluose ir prie lai- 
vų statymo visoj šalyje. Lig šio- 
liai $100.000.000 tam reikalu 
yra sunaudota. 

Prezidentas pavedė savo ingalio- 
jimą Darl)o Sekretoriui, kuris su- 

darė Industrialj apgyvendinimo 
ir transportacijos biurą kaipo dalj 
Darbo Departamento. Lief>os 10 d. 
pasinaudojant nutarimais, leidžian- 
čiais sudaryti korporaciją tuos dar- 
bus atlikti, ji ir buvo sudaryta New 
Yorko valstijoj ir pavadinta Suv. 
Vai. apgyvendinimo korporacija 
(United States Housrog Corjx)ra- 
tion). Tas korporacijos veikimas 
eina sykiu su industri'alio apgyven- 
dinimo if transportacijos biuro 
vei'Kimu. 

Toji korporacij'a ištyrė ar dar 
tebetirinėja jau daugiau kai ioo 

miestuose esančias gyvenimo, in- 
dustrijos ir draugiškas sąlygas. 
T'o to tyrinėjimo .yra įsteigiama 
Suv. Vai. Registaracijos patarna- 
vimas, kuris yra kad panaudoti 
visus namus ir gyvenimo vietas 
karės reikmenų darbininkams. 

Šiam patarnavimui prigelbsti 
Tautiškoji apsiginimo Taryba, 
(Council of National Defense). 
Suv. Vai. darbo biurai, lokaliai ap- 

sigynimo bordai, ir t.t. Ištyriama 
kiek ir kokie namai, flatai, kam- 
bariai ir randos apielinktje; kur 

tie namai randas, kaip jie tinka 
darbininkams gyventi, randa (nuo- 
ma1 ir tas viskas yt*a laikoma po 
rankomis ir kiekvienas karės reik- 
menų darbininkas gali gauti tokį 
kambarį ar namus, kokie jam 
reikalingi. 

Kur galima tai Suv. Vai. namų 

registravimo patarnavimas randas 

sykiu su Suv. Vai. Darbo biurais, 
faip kad vyras ar moteris, kurie 

j ieško darbo, gali gauti patarimą, 
kur gauti kambarį, ar namus. Dau- 

•gelyj miestų ant rekordų laikoma 

kambariai ir priemiesčiuose, kur 

galima nuvažiuoti per pusę ar dau- 

giau valandos iš dirbtuvės. Užlai- 
komi taip-pat ir transportavimo 
(rekfc>rdai, taip kad norintieji gali 
sužinoti apie specialius traukinius, 
kurie nuveža darbininkus į d'arba. 

,Ir tuo sumažinama darbininkų 
skaičius perdaug prikimštose 
apielinkėse ir padedama apsigy- 
venti ten, kur liuosiau galima gy- 
venti 

KJTURIOLIKA NAUJŲ 
LAIVŲ. 1 

Washington, D. C. Pereitos 
savaitės pabaigoj laivų statymo 
komisija pristatė valdžiai 14 

nauju laivų, kurių abelnas iš- męs norime apie tai žinoti, ir 
našumas siekia 77,150 tonų. Jų mums bus tikrai smagu tai pa- 
tarpe 9 laivai yra plieniniai ir daryti." 
5 laivai mediniai. 

ČECHŲ NEPRIGULMYBĖS 
DIENA. 

Chicago. 111. Vietinis laikraš- 
tis T r i h 11 n e padavė sumany- 
mą, idant Amerika paskirtu vie- 
ną dieną apvaikšėiojimui naujai 
jgytos Cechų neprigulmybės. Ši- 
sai sumanymas rado nemažą pri- 
tarimą tarp Įvairių Chicagos or- 

ganizacijų. 

KETVIRTOS PASKOLOS 
UŽBAIGA. 

Chicago, 111. Nors dar nėra 

galutinai suvestos skaitlinės apie 
Ketvirtąją Laisvės Paskolą, bet 
nėra abejonės, kad bondsų iš- 

parduota žymiai daugiau negu 
už šešis miliardus doliarių. 

IŠ VIS& 
j| Suvienytų Valstijų Iždas pa- 

darė naujas paskolas: Italijai 
— $200,000,000, o Prancūzijai — 

$100,000,000. Išviso iki šiolei 
Italijai paskolinta $1,060,000,000, 
j Prancūzijai — §2,165.000.000. 
Amerikos paskolos visiems tal- 
kininkams siekia $7,520,476,666. 

jj Vokiškų laikraščių kores- 
pondentui iš Budapešto, Vengri- 
jos sostinės, • praneša, kad Aus- 
trijos ciesoriais netrukus išleisias 
manifestų Vengrijos žmonėms ir 
paskelbsiąs Vengriją visai nepri- 
ęulminga. Sulyg to Vengrija 
ausianti pilnai neprigulminga 
ikonomišku žvilgsniu ir turė- 
sianti savo locną armiją, bei ves 

savo atskirą politiką per savo 

locną dipliomatišką korpusą. 

|| Vokiško laikraščio W e s e r 

Z e i u n g korespondentas pra- 
neša iš Konstantinopolio, kad 
Turkijoj visuomenė nuo tulo lai- 
ko linksta prie to, idant Turkija 
padarytų atskirą taiką su talki- 
ninkais. 

Turkija mananti duoti autono- 

miją Arabijai, Syrijai, Armėni- 
jai ir Žydams Palestinoje. Jtek- 
mingi turkų laikraščiai stovi už 

padarvrAą atskiros taikos. 

|| Anglijos karalius su kara- 
liene anądien atlankė Amerikos 
liigonbutj, kur ilgoką valandą 
kalbėjosi su sužeistais Amerikos 
kareiviais. 

Tarp kitų jis kalbėjosi su vie- 
nu kareiviu iš Chicagos,—ser- 
žantu Donnell, kuris papasakojo 
karaliui, kaip jam peršauta koją 
laike mūšio ties Albert. 

Kitas Amerikos kareivis. Irvin 
Corse iš Minneapolis, lakūnas, 
papasakojo, kaip ji sužeidė ske- 
veldra nuo jo locnos bombos, 
kurią jis, žemai lėkdamas, nume- 

tė iš orlaivio ant vokiečių lage- 
rio. Karalius patėmijo, kad tai 

yra pirmas panašus atsitikimas, 
apie kur j jis girdėjo. 

Prieš išeisiant iš ligonbučio, 
karalius, atsisveikinant, pasakė 
kareiviams: 

"Nepamirškit, vaikinai, to, kad 

jeigu tik męs galime kuom nors 

jums pagelbėti bile laiku, tai 

| || Parleinentaris komitetas, nu- 

skirtas ištirti sąlygas, kuriose dir- 
ba Austrijos vaikai, anot \ iennos 
Arbcitcr Zcitung, atrado baisiausi 
padėjimą. Daugiau kai trečdalis vi- 
su mokyklos vaikų dirba kokiame 
nors darlxi. kaikuriuose distriktuo- 
sc visi mokyklos amžiaus vaikai 
dirba. Iš kiekvieno šimto mokyklos 
vaiku nuo 6 iki 8 metų, aštuonioli- 
ka yra darbe, nuo 9 iki 10 metų— 
tris dešimt penki, ii iki 12—pen- 
kiosdešimt du. Du Į)enktdaliu tų 
vaikų jau dirba nuo to laiko, kada 
jie buvo 5 ar C metų amžiaus. Iš 
kiekvieno šimto vaikų, devynios de- 
šimt penki dirba, kaip mokslo taip 
ii atostogų laikais. 

Diduma vaikų darbo yra atlieka- 
ma namie su tėvais, ir beveik trjs- 
ketvirdaliai iš visų vaikų yra užim- 
ti 52 savaiti kas metai. Vienas 
ketvirtdalis dirba naktim. Padėji- 
mas priėjo prie to, jog naujoji le- 
gisliatura yra bandoma sudaryti 
tarp, kad butų užginta samdyti vai- 
kus jaunesnius kai 12 metų rrie 
kitų darbų apart prie ūkės ir ma- 

mų ruošos. 

Į| Amerikos valdžia, per savo 

atstovą, apreiškė H olandijos val- 
džiai, kad Amerika užtikrina Hol- 
landijai po 100,000 tonų anglių 
kas mėnuo, bet sav ta išlyga, kad 
H olandija pasiliaus siuntitiėjusi 
Vokietijon maistą. 

Holandijoj yra didelis kuro 
trukumas. Amerikos anglis ji pati 
savo laivais turėtų iš Amerikos 
parsigabenti. 

|i Hsu-Si-Cang, naujai išrink- 
tas Chinų prezidentas, formališ- 
ikai apėmė prezidentvstės parei- 
gas spalio io d. 

Naujasai prezidentas turi pa- 
ramą militariškos Chinų partijos. 
Sulyg žinių, naujasai prezidentas 
neturi didelio pasitikėjimo pieti- 
nėse Chinų provincijose, kurios 
grąsina pilnu atskilimu ir sutvė- 
rimu naujos viešpatijos. 

|| Vokietijos federalė taryba 
priėmė siulamą Vokietijos kon- 
stitucijos pataisymą, kuriuomi 
susiaurinama kaizerio galybė ka- 
rės apšaukime. 

Iki šiolei Vokietijos konstitu- 
cijoj buvo padavadijimas, kad 
kaizeris negali pats vienas ap- 
šaukti "užpuolamos" karės, bet 
gali pats vienas apšaukti "atsigi- 
nimo" karę. Sulyg to, kaizeris 
visuomet apšaukdavo karę, vien 
tik pavadindamas ją 'atsigynimo' 
kare. Taip buvo ir 1914 metais. 

Dabar minėtą konstitucijos 
punktą žadama pataisyti šitaip: 

"Federalės Tarybos ir Reich- 
stago sutikimas yra reikalingas 
apskelbimui karės imperijos var- 

|du. išskyrus tik tuos atsitikimus, 
kuomet j imperijos teritorijas jau j 
įsiveržta, arba jos pakrantes už-j 
atakuota. 

Teoretiškai tas žymiai susiau- 
rina kaizerio teises, bet prakti- 
koj gali buti taip pat, kaip ir se- 

iliaus buvo. "Įsiveržimą imperi- 
jon" galima beveik taip lengvai 
sufabrikuoti, kaip ir iš užpuoli- 

nio karės padaryti "atsiginimo 
karę. Šios knrės pradžioje Vo- 
kiečiu validži'a oficiališikai, save 

žmonių sumulkinimui, paskelbė 
kad franeuzų lakūnai bombardavo 
Vokietijos miestus dar prieš karės 
paskelbimą. Tas buvo melas kurį 
paskui pati valdžia buvo priversta 
atšaukti, bet tas galį buti gera 
proga apskelbti karę, nes "imperi- 
jos teritorijon jau įsiveržta." 

I 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
DRAUGŲ ASSOCIACIJA. 
Rugsėjo 22 d. 1918 m., New 

Yorko mieste buvo laikytas su- 
sirinkimas padėti rentinj draugi- 
jai, kuri užsiimtu finansavimu 
Lietuvių Universiteto Vilniuje. 
Kada tai atliko Lietuviai Ry- 
tuose, tai organizacija galutinai 
tapo sutvarkyta Vakaruose, bū- 
tent Chicagoje. 

| Ktigsejo 29 d. Chicagoje susi- 
rinko inteligentijos būrelis Mil- 
dos svetainėje ir galutinai nu- 
statė draugijos tvarką, siekius, 
įstatus ir direktoriatą. 

Su prakalbėle susirinkimą ati- 
darė Dras Šliupas, kurs vėliaus 
ir pirmininku to susirinkimo pa- 
skirtas tapo, o raštininku—p. J. 
Giraitis. 

Nariais užsiregistravo: J. Šliu- 
pas, K. Šliupas, P. Sinusas, F. 
P. Bradchulis, J. Stankus, K. 
Drangelis, A. Petratis, J. Šilei- 
ka, Just.' Kūlis, J. Bartkus, M. 
E. Žaldokas. Jos. P. Olekas. K. 
P. Gugis, Dr. J. Kūlis. Dr. A. 
Zimontas, S. Šimkus, F. J. Juo- 
zapaitis, St. Kodis, B. K. Balu- 
tis. 

Svečiais užsirašė: S. Kviet- 
kauskas, J. J. Giraitis, Iz. Pu- 
pauskas, M. Šilinskas, J. J. Ba- 
čiunas, A. Milvidas, J. Žemaitė, 
M. Janulevičius, A. Kauhkis/ K. 
Garmus, M. J. Kiras, Wm. Kaz- 
lauskas, K. A. Gineitis, K. Rut- 

kus. 

Į Susirinkimas be ypatingų aiš- 
kinimų pripažino reikalingumą 

'tokią draugiją sutverti, ir tad 
jau protokolas New Yorke lai- 
kytojo susirinkimo (rugsėjo 22 

dieną) tapo perskaitytas ir do- 
(mėn priimtas. 
I Komisija, susidedanti iš Dr. 
Prangelio, pp. Žaldoko, A. Pe- 
tračio ir K. Šliupo, tapo paskir- 
ta nustatymui draugijos vardo, 

j ir išnešė jj taip skambant: 
' Association of Friends of the 
University of Vilnius, nors su- 

sirinkimas vis dar paliko direk- 
1 torių valiai galutiną draugijos 
vardą nustatyti ar atmainyti, 
jeigu ras tai reikalingu esant. 

Vieta draugijos Centro buvei- 
nes taipgi palikta direktorių nu- 

sprendimui. 
Mokesčių klausime tapo galu- 

tinai priimta, kad aktyviai na- 

riai metams mokės po $25.00. 
bendradarbiai po $15.00, o rė- 

mėjai po $5.00. Kas užsimoka 
$1.000, tas skaitosi nariu iki gy- 
vas. 1 

Metiniai draugijos susirinki- 
mai atsibus rugsėjo mėnesyje: 
vieta ir diena skiriamos esti di- 
rektorių. 

Projektas įstatų tapo skaity- 
tas, ir paskui kiekvienas persky- 

! rimas atskirai buvo svarstytas 
ir nustatytas. 

Į draugijos direktorius Yaka- 
i ruose tapo išrinkti: pp. Gugis, 
1 Drangelis, Bradchulis, Šimkus ir 
A. Petraitis: Rytuose gi: J. Šliu- 
pas, J. S. Lopatto, K. Česnulis, 
M. Petrauskas, Dr. A. Bacevi- 
čius, M. W. Bush, R. Karuža. 
Direktoriai iš savo tarpo išsi- 
renka veikiantjjj komitetą. 

Užsibaigus susirinkimui, drau- 
giškas pasišnekėjimas dar tęsėsi 
ilgoką laiką, pirma negu susi- 
rinkusieji išsiskirstė. 

Ten buvęs. 

Berželis. 
Baltas berželis augo, žaliavo. 
Lieknios šakutės tyliai šlamėjo, 
Lyg užsimąstęs supės, lingavo 
\"uo taip švelnučio pučiamo vėjo... 

Kjo žmogelis pro tą berželį; 
Jis jam patiko... "Šakos lapuotos." 
E, prisipjaustė (liktą pundelį — 

Manė sku vienas: ''geros bus šluotos!" 

Liko berželis grynas, be lapų, 
Vėjo užgautas nebešlamėjo, 
Išvaizdos savo vargšas neb'teko — 

Savo gyvybę karstan įdėjo. 
Z. R. 

■v v 

Ant Brolio Kapo. 
Nutilo patranku garsieji bildėsai. 
Atšipo kovoje aštrieji ginklai. 
Iš apkasų liko — arimai, griuvėsiai... 
Nutilo audra. Džiųsta kraujo klanai. 

Ant tavo kapelio aš stoviu nuliudęs 
Po juoda velėna, sunau Lietuvos, 
Guli tu, krašte svetimame užsnudęs, 
Toli nuo gimtinės, šeimynos savos. 

Per ilgus metus geltonplaukė mergelė 
Bernužio iš karo ipagrjštant vis lauks, 
Ji smerks savo sunkią likimo dalę, 
Bet tu — jau ilsiesi... tavęs neb'sulauks! 

Ir tau priegalvyje vargdienė matutė 
Gailia ašarėle savęs nėgraudins, 
Nedėldienio rytą jaunoji sesutė 
Žaliųjų rūtelių tau jau neb'sodins. 

Ilsėsies tu vienas saldžiai užmigdytas... 
Tik retkarčiais švelni, maloni daina 
Lakštutės ramins; ir vasaros rytas 
Aplaistys 'žolynus sidabro rasa. 

Kaime susirinkę — merginos, vaikinai 
Daina sutartine tave apdainos, 
Nusvirę ant kapo žalieji krūmynai 
Tau pasaką ilgesio amžiais niunios. 

Veik. arm. 12-VII-I7 m. 

S. Paizinas. 
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"LIETUVA" 

letuviy Savaitinis laikraštis 

Leidžiu Lithuanian Publishing Co. 

814 W. 33rd 8t. Chicago. UI. 

Redaktorius Adv. Bronius K. Balutis, 

V'ai laiškai, korespondencijos ir 

rankraščiai, skiriami talpinimui laik- 
raštyje, privalo buti pažymėti auto- 

riaus paradu ir adresu. Pasirašan- 
tieji pseudonimais privalo paduoti ir 

savo tikr$ pravardę Redakcijos ži- 

niai. 
Redakcija pasilieka sau teisę pri- 

siųstus Jai rankraščius taisyti ir 

trumpinti. 
Netinkami laikraščiui rankraščiai, 

pareikalavus autoriui. btt» Jam gra- 
žinami tik tuomet, Jeigu tu rankraš- 
čiais bus prisiųsta lr užtektinai kra- 

Bon ienkleliij. 
Reikia visada rašyti pluksua. pa- 

iekant plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
SĖJO — DABAR PJAUNA. 

Ge.is čecho-stevakų ir jugo-sla- 
vų susipratimas, energiški jii dar- 

bai ir didis pasišventimas ir aukos 

savo tautos l'a;svės atgavimui jau 
pradeda nešti gausius, apčiuopia- 
mus vaisius. 

Tfk kiaurai susipratusi tauta 

gali atlikti tokius žygius, kokius 

čeoho-slovakai atliko, ir tik pana- 
šiais darbais pasižymėjusi tauta 

} \li stoti pasekmingai prieš pa- 
saulio akis ir reikalauti sau savo 

neprvgubnybės pripažinimo. 
Žygiai jų buvo dideli. 
Nuo pat pradžios karės čecho- 

slovakų pulkai, nors tarnaujanti 
Austro-Vengrijos armijose, buvo 
didžiausi savo prispaudėju prie- 
š'ai — ir nesibijojo, to prie kiekvie- 
nos progos pa. odyti. Galicijoj jie 
prie kiekvienos progos cielais pul- 
kais tyčiai pasiduodavo rusu pu- 
sėn — ne tam, kad nuo kareivia- 
vimo pasiliuosuoti, bet tam, idant 

atsigręžus, aykiu su rusų armija, 
savo 'krašto prispaudėjus mušus, 
nors jie žinojo, 'kad už tok j "iš- 

davystės" žingsnj kiekvienas jų, 
pakliuvusis atgal austro-vengrų 
rankosna, bus pakartas, o ne kaipo 
belaisvis skaitomas. 

Vėliaus bolševikiška revoliucija 
nuvertė visą Rusiją į pekliškų or- 

gijų l>edugnę. Rusijos armijos ta- 

po sudemoralizuotos ir pakrikdy- 
tos. Trockis su Leninu padarė be- 

gėdišką Lietuvių Brastos "taiką," 
kurioje visa Rusija tapo parduota. 

Ką čecho-slovak'ai, buvusie rusų 
armijose, daro? Ar jie, sykiu su 

kitais, meta ginklus ir džiaugiasi 
įvykusia taika? 

Ne! Jie nekrinka, kaip kad Ru- 
sijos pulkai pakriko. Nors būda- 
mi jūrėse rusiškos anarchijos, jie 
patjs, ačiu savo tautiniam susipra- 
timui, ačiu savo protiškam su- 

brendimui, neužsikrečia rusiškos 
anarchijos epidemija, aplink juos, 
tarsi milžiniškas verpetas, šėlančia. 
Savo liuosa vali'a — nuo žemiausio 
paprasto kareivio iki augščiausio 
aficiero, — savo locnu noru jie 
palaiko savo pulkuose discipliną, 
vieton pavirsti i gaujas t r e m p ų, 
kaip kaid rusų pulkai ačiu bolševi- 
kiškai agitacijai pkviTto. 

Neturėdami daugiaus progos 
kovoti su savo tautos priešais ant 

rytų fronto, tie čecho-slovakiški 
pulkai su tiesiog pastebėtinu drą- 
sumu sumano nuo Dniepro upės 
pakraščių persikelti per Rusijos 
anarchiją net iki tolimiausiam Si- 
berijco Vladivostokui ir iš čia ke- 
liauti per Didijj Vandenyną, per 
Amerifką, per Atlantiko vandeny- 
ną j Francuziją — aplink visą pa- 
saulį 

iKam? Ar idant po nesvietiškų 
sunkenybių ir vargų sau ramybės, 
atsilsio j ieškoti? 

Ne! visai ne! Jie pasiiižę aplink 
visą pasa-uli keliauti, idant gauti 
progą iš kitos pusės, Francuzijoj, 
ant vakarų fronto savo tautos pri- 
spaudėjus lupti, už savo tėvynės 
laisvę kovoti. 

Tai yra tik vienas cecho-slovakų 
pasišvetimo ir tautinio susipratimo 
pavyzdi® — bet geras pavyzdis. 

Ar dyvai, kad visas pasaulis su 

pasigerėjimu atkreipia ąjydą į šitą 
tikrų didvyrių tautą? Ar dyvai, kad 
Suv. Valstijos, Francuzija, Angli- 
ja, Italija pripažįsta juos neprigul- 
mingais ir stato, kaipo sau lygius, 
šale savęs? 

Ir maža (o. Štai galinu Ameri- 
kos ranika, lygiai kaip ir talkinin- 
kų ranka, paėmusi Austro-Vengri- 

ja už keteros, sako jai: ''Daugiaus' 
jais nevaldysi. Jų šalis rieprigul-j 
minga. Jie yra lygus tau ir su 

jais, kaipo sau lykiais, delei jų 
likimo deresies." 

Panašus maž-d'aug dalykų sto- 

vis ir su jugoslavais. 
Taip, tos tautos išlaikė savo 

tautinio subrendimo kvotinius. Dir- 
bo jos sunkiai, sėjo rūpestingai 
ir su atsidavimu — dabar gausiai 
pjauna savo darbo vaisius. Jų lais- 
vė, neprigulmybė yra jau užtikrin- 
ta. 

Lai tas buna ir mums, lieiu- 
vfams, pavyzdžiu, kokiais keliais 
pi valome eiti, idant savo tėvynei 
laisvę, neprigulmybę užtikrinus. 

Lai tas giliai įsminga musų šir- 
dysna ir protuose, idant nemany- 
tum, kad "kepti karveliai patįs 
išžioton bitrnelėn mums nukris." 

NESIBIJOKIT INFLUENZOS! 

Ispaniška influenza nėra baisi 
neigi pavojinga liga, jeigu tik žmo- 
nės butų atsargiu ir mokėtų bei 
norėtų nuo jos tinkamai apsisau-| 
goti. 

f Kitoj vietoj šiame numeryj męs 
paduodame musų skaitytojų nau- 

dai patarimus, kaip nuo tos ligos 
apsisaugoti ir kas reik daryti, kuo- 
met susergi. 

Sitje patarimai Id padavadiji-' 
I mai yra Sveikatos Departameento 
parup'titi. Kekuriais atžvilgiais jie 
ryra neparankus, varžanti, gVd net 

nesmagus. Vienok geriaus turėti 
šiokių-tokių neparankumų sveiku 
esant, negu turėti ligonį—gal sa- 

vo mylimiausj asmenį—namie. Ge- 

| riaus yra mažirus-daugiaus susi- 
varžyti, negu kad tave kartais 
(grabas) ant visados suvaržytų. 

To^el sekkite šituos visus pata- 
rimus, kiek tik jųs geriausiai išga- 
lite. Tumui patįs save ir savuosius 
apfeaūg"^'' ; tuoini ir epidemijos 
foesiplatinmią sulaikysite. 

Didesnė dalis aukų bile kokios 
epidemijos laiku paeina nuo ne- 

atsargumo, apsileidimo, nepaisy- 
mo, bei baimės. 

įCesibijoflcit, bukit atsargus, da- 
bokitės ir kitus dabokit, pildykite 
naudingus patarimus. 

Dar žodis. Neklausykit kvailu 
patarimų kumučių, arba kitokių 
kvailių, kurie pfatįs nežino, ką pa- 
sakota. 

Pavyzdžiui, dabar pastebėtinai 
išsiplatino keno tai paleistais gan- 
das, buk apsisaugojimui nuo influ- 
enzos reikia gerti degtinė. 

Tenka girdėti, 'kad daugelyj vie- 
tų patarimų klauso, ir žmonės 
-nusi laika iki galui. Jie ir visi pri- 
valo žinoti, kad t£ip darantieji 
žmonės kasa sau kapą savo lėno- 
mis rankomis. 

Stiklelį degtinės išgerti neken- 
kta,—bet ir negelbsti. Pasigėrimas, 
o ypač nusilakimas yra tiesiog pa- 
vojingas, nes jis žmogaus organiz- 
mą silpnina. Apsilpnintas organi- 
žmas (kūnas) greičiaus pasiduo- 
da ligos baciloms ir jam sun- 

kiaus kovoti su jomis. 
Neklausykit todėl kvailų, tan-Į 

kiai blėdingų patarimų. 

N E W YORK TIMES. 
Tai yra vienas is didžiausių ir 

įtekmingiausių Amerikos laikraš- 
čių. 

Maža to—jis geriaus už kitus 
laikraščius supranta Lietuvos* 
reikalus ir yra jiems pusėtinai 
prielankus. 

Beveik kas savaitė jame rasi 
gražų straipsnį, arba žinią apie 
Lietuvą ir lietuvių reikalavimus. 

Ir smagu lietuvių tautai, kad 
ji—ta tikra našlaitė pasaulio t^u- 

tų šeimynoje—turi gerą, teisin- 
gą sau užtarėją, kuris moka jos 
vargingą padėjimą paguosti, ku- 
ris nesidriovi našlaitės apgyni- 
mi teisybės žodį tarti. 

Dėkingumo jausmas neišdils 
našlaitės-Lietuvos širdyje. 

GALĖTŲ BUTI IR 
DAUGIAU. 

Kas yra augščiaus pasakyta 
apie New York Times, gi- 
lėtų but pasakyta ir apie kitus. 

Nes kodėl-gi kiti išrodo lyg 
šalti sulyg Lietuvos ateities? 
Kodėl kiti nesiskubina su užtari- 
mo žodžiais Lietuvai? 

Daugiausiai todėl, kad jie Lie- 
tuvos ir Lietuvių, nepažjsta, su 

jų reikalavimais nėra apsipažinę. 
Lietuvių, o ne keno kito pare: 

ga yra visus su savo reikalavi- j 
mais, su Lietuva supažindinti. 

Fuomet ir nuo jų išgirstume 
Lietuvos 'užtarimą taip, kaip gir- 
dime Belgijos, Serbijos, Lenki- 
jos užtarimą. 

Lietuviai gali tai padaryti, jei- 
gu jie turės daugiaus pinigų 
užlaikymui žmonių, kurie tik tą 
darbą dirbs, daugiaus pinigų 
straipsnių, pamfletų, knygų ga- 
minimui. Aukų, aukų ir aukų 
kuodaugiausiai reikia. 

Dabar gailėsimės doliarių, šim- 
tinių—nustosime per tai milijo- 
nus ir daugiaus, nes nustosime 
Lietuvos laisvės ir neprigulmy- 
bės. 

Laikas bėga. Didžiojo ver- 

dikto (nusprendimo) valanda 
artinasi. 

Sukruskite, Lietuviai! Pasi- 
skubinkime ! 

BELAISVIŲ GIMINĖMS. 
Pereitame ir užpereitame "Lie- 

tuvos" numeriuose buvo tilpę su- 

rašai \?lių šimtų lietuvių, esan- 

čių vokiečių nelaisvėj. 
Męs gauname daugelį laiškų, 

kuriuose prašoma mus nurodyti 
jiems adresus jų giminių, ku- 
riuos jie rado minėtuose sura- 

šuose. 
Męs negalime kiekvienam at- 

skirai atsakinėti laiškais, todėl 
čia dar sykj pranešam visiems 
viešai štai ką: 

"Lietuvos" laikraštis neturi tti 

belaisvių pilnų adresų, nei jokit; 
kitų žinių, apart to, kas buve 

laikraštyj pagarsinta. 
Visus tų belaisvių adresus ir 

visas pilnas žinias apie kiekvieną 
pagarsintą belaisvį turi- Lietuvių 
Komitetas, esantis meste Kopen-. 
hagene, Danijoj. Todėl ten ir 
reikia tiesiogiai kreiptis, arba pa- 
šalpą siųsti. 

"Lietuvoje" buvo pagarsintas 
to Lietuvių Komiteto antrašas. 
Dabar jį dar sykį visų žiniai at- 

kartojame. Visus laiškus, už- 
klausimus ir pašelpą toms ypa- 
toms, kurias suradote belaisvių 
surašųose, tilpusiuose "Lietuvos" 
numeriuose 42 ir 43-me, siųs- 
kite Lietuvių Komiteto įgalioti- 
niui, p-ui Jurgiui Savickiui, se- 

kančiu adresu: 
Monsieur Jurgis Savickas, 

Box 241, 
Copenhagen, 

Denmark. 
P-as Savickas, gavęs jūsų už- 

klausimus, duos jums pilnas ži- 
nias apie klausiamą ypatą, arba 
persiųs belaisviui jusų siunčiamą 
pašelpą. Tiesioginiu budu, be 

tarpininkystės komitetų, susineš- 
ti su belaisviu, kiek męs žino- 
me, negalima, nes Vokietijos val- 
džia prie to, berods, neprileidžia. 

NEPRALEISK JOKIU BUDU. 
Jeigu norite paskaityti gerą ir 

smagią žinią, tai atsiverskit tre- 

čią puslapį šio numerio ir per- 
skaitykit korespondenciją iš She- 
nandoah, Pa. 

Na, Ir Ką Męs Darysim? 
Didžios karės istorija grei- 

tais žingsniais artinasi prie galo. 
I Jau matomas greitai besiarti- 
nantis laikas, kuomet prie tai- 
kos stalo nauja tvarka bus nusta- 

tyta. 
Kas bus su Lietuva? Kaip ji 

stos prieš tą pasaulio taikos teis- 
mą ? 

Ar kaip nebylė, su tuščiomis 
rankomis, be prietelių, be apgy- 
nėjų, be dokumentų? Ar kaipo 
iškalbinga, susipratusi, pilnai 
prisiruošusi darbais ir dokumen- 
tais savo teisių apgynėja?. 

Ar ji stos tenai prieš pasaulio 
akis, kaipo turinti savo teisę, 
bet apsilklėlė, nesupratlyva, tin- 
ginė ir ubagė maldaujanti sau 

malonės vien todėl, kad pati 
savo locną ukj apleido? Ar kai- 
po stropi, darbšti, žinanti savo 

vertę kitų tautų sesuo likimo nus- 

kriausta ir dabar reikalaujanti 
ne malonės, bet teisuoto sau at- 

lyginimo, laisvės ir neprigulmy- 
bčS? 

Kai j) ji stos prieš tą pasaulio 
taikos teismą? Ar vienaip, ar ki- 
taip? 

Nuo to priklausys ar ji laimės 
ar pralaimės. 

O tas juk priklauso nuo mus, 
pačių 'ietuvių. 

Ar esame prir to prisirengę? 
Nevisai. 
Ar rengiamės prie to? 

Taip, bet ne visai taip, kaip 
to re'kėtų ir kaip galėtume. 

Mūsų prisirengimo darbai šlu- 
buoja. Vieni šiap-taip veikiami, 
kitų krūvos guli nepradėtos, nes 

jų nėra kam veikti. Kuv /ie to- 

kių darbų, kaip sakysim Wash- 
ingtone, turėtų dirbti dešimtjs 
žmonių, pas mus su tais milži- 
niškais darbais galinėjasi vos 

du-trįs-keturi žmonės. 
Kodėl? 

l'inigų nėra. Nėr kuom jų už 
laikyti. 

Kur musų įvarus dokumentai, 
knygos, propaganda, straipsniai, 
.žemlapiai etc. turėtų, kai galin- 
gos upės tekčjimias, tūkstančiais 
sklysti ne tik čia po Ameriką, bet 
bet ir po visą pasauli, pas mus 

visa tai vos lašeliais varvinėja, 
arba tik — dar rengiasi varvėti. 

Kodėl? 
Ir vėl — pinigų trūksta. Nėr 

kuo iškaščius padengti. 
Ką gi męs lietuviai darome? 
Ar męs to negalime matyti? 

Ar męs to negalim suprasti? 
Galime matyti, jeigu norėsi- 

me. Galėtum suprasti, jeigu pagal- 
votume. 

Tuo gi tarpu, rodos, lyg viš- 
činis aklumas mus apsėdo. Ro- 
ios, musų protą ijielaboji jiega 
uiparaližavo. Nes juk žiurėki- 
ne. kas pas mus darosi! 

Laikraščiuose sau galvas už 

"pynutsus" neva mokyti vyrai 
skaidosi. 

Susirinkimuose, kur susieina 
svarbius tautos reikalus apkalbė- 
ti, suaugę vyrai liežiuviais sa- 

gutes vieni kietiems Į sėdynes 
kala. 

Veikėjai "unarus" tarp savęs 
varinėja, o visuomenę, laukian- 
čią išmintingos vadovystės ir 

darbo, pelkėse palieka, arba de- 
moralizatorių j t akai paveda. 

Darbui, —išmintingam, sutar- 
tinam darbui —• visuomenės ra- 

ginimui, darbo sutvarkymui ma- 

žiausia laiko ir vietos lieka. 

O, vyrai, o žmonės/ o broliai 
— sustokit valandėlei! 

Štai išgirsite ore jau beprade- 
dantį skambėti taikos varpą. 
Teismo diena artinasi! 

Lietuvos likimo nusprendimas 
ant svarstyklių siubuoja — tai 
vienon, tai kiton pusėn. 

Kurion pusėn jis nusvirs? 
Ar vėl svetimų vergijon nu- 

grims, ar skaisčios laisvės pusėn 
persvers? 

Nuo jųs, nuo mus, nuo visų 
lietuvių, — nuo mažiausio iki 
didžiausiam — tas priklauso. 

Prie kurios pusės tu savo pir- 
štą, pluksną, liežiuvj, pinigą, 
brolau, pridėsi? 

Sustok, pagalvok! 
Tavo, mano, jo, — musų visų ir 

ateinančių gentkarčių likimas, 
visos lietuvių tautos gerovė ir 
laisvė priklauso nuo to, ką šią- 
dien tu, aš, jis ir męs visi pada- 
rysim. 

Pagalvok! Tavo protas, tavo 
širdis tau teisingą duos atsaky- 
mą j tai, ką tu šiądien daryti 
turi. 

— Bronius K. Balutis. 

Lietuviai Belaisviai 
Vokietijoj. 

(Tąsa iš pereito numerio) 

744- Jasaitis Jurgis, iš Mariam- 
polės ap., Garliavos par., Stanai- 
čių sodž. 55 metų. 

745. Jasenauskas Jonas (teismo 
sekretorius), Suvalkų gub. 

746. Ječinas Jonas, iš Vilniaus 
gub., Vileikos apskr. 

747. Judulaitis Juozas (civilis 
belaisvis) Naumesčio ap., Luk::ų 
par., Ziplių dvaras. 

Gruenthal-Sagan Liogeryj. 
74S. Juozapaitis Jonas, iš Pane- 

vežio apskr. 
749. Katilius Simas, iš Vilkaviš- 

kio ap., Paežerių valsč., Šuns:kių 
par., Kazliškių. 

750. Karys Pranas Panevėžio! 
ap., Cipentj valsč., Ainarių sodž. 

751. Kaplanavičiuš Joselis, Vil- 

niaus gub. (žydas). 
y 52. Karsokas Kazys, iš Mariam 

]X)lės ap., Preidos valsč., Janučių 
sodž. 

75j. Kazakevičius Narbertas, iš 

Ežerėnų ap., Dušėtų valsč., Padu- 

salelių sodž. 

754. Kanierzunas Jonas, Vilka- 
viškio a p. 

755. Klapatauskis Antanas, Tel- 
šių apskr. 

75(1. Kincin'as Janas, Šiaulių ap., 

Viekšnių miestelis. 

757. Kreivys Ignas, Ukmergės 
a])., Deltuvos miestelis. 

758. Krumpllauskas Kostas, iš 

Petrogrado. 
759. Kudošas Juozas (aficieras), 

Lydos apskr. ir parap., Jausaičių 
sodž. 

760. Kuki i 11 skis Adomas, Gardi- 
no gub., Baltstogės ap. (gud'as). 

761. Kupstas MikoJas (Mikas). 
Šiaulių ap., Papilionių valsč., sadž. 
Čiuniz. 

762. Indrulis Jonas (kunigas), 
Grigonių sodžiaus.1 

763. Kveselis Juozas, Reseinių 
ap., Kelmės valsč., Kaninkių sodž. 

764. Labaug Antenas, Švenčio- 

nių ap. ir valssč. 

765. Leta Ambra z as, Ukmergė? 
ap., Vargulių sodž. 

Lenartavičius Jonas, Telšių 
ap., Papliškių Sodž. 

767. Levenčiukas Kazys, Kauno 

apskr., Kanokų sodž. 
768. Linkevičius Sfasys, Vilniaus 

•gub. (liet. nekalbąs lietuvis). 
769. Mačiulis Pranas, Šiaulių 

ap., Joniškės par.. Slėpinių sodž.. 

770. Mačiulis Pranas. Dargių 
sodžiaus. 

771. 'Makštutis Antanas, Kalva- 
rijos a])., Jučkorių sodž. 

772. Malinauskas Matas, Rasei- 
nių ap. (26 metų). 

773. Martišius Pranas, Slavikų 
par., Xaudvario sodžiaus. 

774. Masiliūnas Antanas. Kauno 
apskr., Surviliškio valsč. 

775. Maščinskis Antanas, Trakų 
ap., Kušonių sodž. 

776. Masiliūnas Kazys, Šiaulių 
ap., ^kietnių sodž. (27 metų). 

777. Mazurevičius Adomas, Pa- 
nevežio ap.. Anikščių valsč. ir 

miest. 
778. Mikolainis Juozas, Vilka- 

viškio »p., Paristaičiii sodž. 

779. Mikštas Vilkas, Švenčio- 
nių apskr. 

780. Milašius Antanas, Telšių 
apskr., Judenų sodž. 

781. Mildažis Antanas, Garleva. 

782. Misiūnas Jonas, Paneve- 
žio apspr., Šeduvos par. 

783. Muchalauskis Jonas, Su- 
valkų gub. 

784. Mukalauckas Jonas, Suv. 
erub. 

785. Nakas Stepas, Rokiškės 

apskr., Maconiškio viens. 
78(1. Naruševičius, Ežerėnų ap. 
787. Nedzinskis Juozas, Kalva- 

rijos apskr. 
788. Oželinskis Petras, Panevė- 

žio ap., Kundrėnų sodž. 41 metų. 
789. Oželis Narbertas, Ežerėnų 

1 apskr. 
790. Pacevičius Stasys, Šven- 

čionių apskr. 
791. Pastorius (Pastcr) Luko- 

šius, Vitebsko gub., Rezektiės ap., 
Galėnų par., dvarelis Kauza. 

792. Priekšaitis Martynas, Tau- 
1 aigė. ^ 

793. Puiša (Puša?) Bronius, 
Ežėrenų ap., S rūstų sodž. 

794. Pundzius Martynas, Šven- 
čionių ap., Tveriečių miesto. 

795. Rimkus Juozas, Kelmės 

parap., Saugininkai (Laukininkai?) 
796. Rinkevičius Antanas, Aš- 

menos apskr., Trabų valsč., Graje- 
viškių sodž. 

797. Savickis Kazys, Vilkaviš- 
kis. 

798. Ščiuka Juozas, Panevežio 
ap., Krakenavos vai. 

799. Savickis Viktoras, Gardi- 
no gub., Pružanų ap., sodžius Sta- 
rije Budy. 

800. Semežis Kostas, Paneve- 
žio ap., Krakenavos par., Svenčiu- 
1 iškili sodžiaus. 

Kaip su jais sususinešti? Apie 
tai skaityk ant šio puslapio straips- 
nj ''Belaisvių giminėms." 

DON'T DRINK SHIPS! 

U. S. Food Admlniitration. 
Are you phorked to see the la-ly drinking ships? You drink ships every time you use augar unnecessarlly, ln a heverase. 
Sfcventy-five per cent. of tho sujrar used in thls eour.try has to ba brought here in ships. Every po-^eible ship is needed for the tranj- purtation of troons and supplles to the other side. Elimlnate su;rar as a luxury, and you release many ships for war rurposes. 
Tearh yovr nr-pfM'o to rememler this— DON'T IJUINK SlilPS. 

Vasaros Sezono Atskaita. 
Męs dabar artinamės .prie laiko, kuomet kiekviena vėsesnė 

vėjo vilnis verčia mus žiūrėti ir laukti pirmo sniego kritimo, nors 
retkarčiais prisimena įspūdžiai ir malonios mintįs iš perėjusios 
vasaros. Žmogus naturališkai mąsto apie vasarą, kuri taip greit 
prabėgo; ypatingai jeigu- jisai yra pergyvenęs arba atlikęs ką- 
nors, kas prisidėtų prie sustiprinimo jo morališkai arba fiziškai, 
kas pagelbėtų jam nešti jo naštą ateinančio veikimo žiemos 
sezonu. 

Yra daugybė darbininkų Wilson ir Ko. firmos, kuri užima 
didelį plotą ant Ashland Ave. ir Keturias-dešimts Pirmos gat., 
kur dirba gana daug lietuvių, kuriems praėjusi vasara prisimins 
dažniaus negu by kuri kita vasara. 

įstaiga, kurios darbininkais jie yra, atliko savo pareigas, 
idant užtikrinus šias mintis įsteigdama vasarinę "kampę," kur 
šimtai darbininkių praleido keletą dien.j, kurias jos negreit pamirš. 

Dabar, kuomet šita taip romantiškai gulinti siniltinėse diu- 
nose Indiana valstijos, netoli Chi "agos, "kampė" tapo uždaryta 
žiemai, yra laikas pežriurėti gerą, kokį jos įsteigimas suteikė. 
Galima sakyti, kad pirmas metas įsteigimo šią vasarą buvo di- 
deliu ištyrimu, suradimui kas reikalinga padarymui koparankiau- 
sia ir geriausia vieta. Kitą metą bus daug lengviau patarnauti 
galimai didžiausiam skaitliui darbininkių ir padaryti jų buvimą 
Kaip galint linksmiausiu, ir naudingiau kaip morališkai, taip ir 
fiziškai. 

Nors laike pirmo meto "kampe"' buvo tiktai pirmuose laip- 
sniuose asvo augimo bei gerinimo, vienok vasaros veikimas at- 

gabeno daug gero darbininkėms, kurių daugybė nežinojo kas 
tai yra turėti keletą dienų vakacijos su pilna užmokestim ir pa- 
silsiu ir nekurios negalėjo nei suprasti, ką reiškia buvimas vi- 
liojančios gamtos laukuose, toli nuo miesto, pakol jos nepakliuvo 
tyliouse miškuose ant smiltynų kranto mėlynų vandenų "kampės" 
Wilsonia. 

Tam tikros savaitės buvo paskirtos šeimynų motinoms, dir- 
bančioms firmoj VVilsor. ir Ko. ir moterims ir šeimynoms vyrų, 
dirbančių šioj firmoj. Kiek linksmumo ir gerumo tai suteikė! 

Subatos ir nedėldieniai buvo paskirta dirbančioms ofisuose 
merginoms, daugybei kurių pažinimas laukų toliau už Chicagos 
rubežių buvo toks pat menkas, kaip ir merginų, dirbančių pa- 
čiose skerdyklose ar dirbtuvėse. Reikalinga priminti, kad visi 
darbininkai naudojasi šiais patogumaisveltui, kad visi iškaščiai 
buva apmokami, kad jiems suteikta kogeriaoisia priežiūra ir, prie 
to, visi tie, kurie buvo išdirbę tam tikrą laiką apturėjo pilnas 

j savo algas. Daugeliui tai išrodė visai netikėtinu dalyku, ir pa- 
tikėjo faktui tik tada, kada, sugrįžus Chicagon, apturėjo pilnas 
savo algas kaip ir butų dirbusios, o ne buvusios ant vakacijos. 

Y/ilson ir Ko., kuri paskiria gausias sumas pinigų šitokiems 
parankumams, karės 'daržams savo darbininkams, darbininkų 
gerovės skyriui, pietinėms ir vakarinėms mokykloms dėl darbi- 
ninkų, pensijos fondui ofiso darbininkams, palinksminimui pa- 
prastų darbininkų, žino, kad ji visa tai daro savo locnam ger- 
buviui, nes ji skaito savo darbininkus ir samdininkus svarbiausia 
savo įstaigos dalim,—ne kaipo negyvą daiktą, varomą ir operuo- 
jamą lyg mašiną, bet kaipo gyvą jstaigos jiegą, nuo kurios ge- 
ros valios ir sąžiniškumo sykiu su įstaigos gerbuviu priklauso 
firmos veikimas. Šis principas Wilson ir Ko. jstaigos išduoda 
gerus vaisius abiems pusėms. Firma Wilson ir Ko. darosi ge- 
riau žinoma iš dienos dienon ir jos produktai yra reikalaujami 
ir darbininkai darosi daugiaus susirišusiais morališkai savo vei- 
kimo sferoj, jausdamiesi, kad jie dirba savo gerovei lyginai, kaip 
ir gerovei, įprogresui ir pasisekimui jstaigos. 

4 Tai'gi, veiklumo gerumas vasarinės "kampės" pasirodo džiu- 
ginančiu abiems pusėms. Darbininkės, kurios naudojosi sve- 

tingu fnu šios ''kampės," jaučiasi arčiau surištos su "motina" 
įstaiga ir firma negali turėti geresnės morališkos ar materijališ- 
ko pasisekimo, negu ištikimumas savo darbininkų. 

Kaip tik vasarinė "kampė"' tapo uždaryta, tuojaus prasidėjo 
rengimasis ateinančiam sezonui, kuris 'bus daug ilgesnis negu 
šj metą. Šįmet gautas prityrimas bus pritaikintas prie pagerini- 
no "kampės." Netik sezonas bus ilgesnis, bet įstaiga bus di- 
lesnė ir galės užganėdinti didesnį skaitlių atvažiuojančių. Yra 
įaturališka, kad po šių metų pasekmingo sezono, kitą metą bus 
lidesnis skaitlius aplikapijų ndo darbininkų, kurios norės nau- 

dotis svetingumu šios vasarinės "kampės," nes darbininkės, ku- 
rios buvo ten šįmet ir praleido keletą puikių dienų lauke, pa- 
čioj širdyj gamtos, ore, kuris yra liuosas nuo miesto dulkių ir 
durnų, viduryje miškų ant kranto Michigan ežero, kuris vėsina 
atmosfera savo šviežiais vėjais, skleidžia žinias apie gražumą ir 

gerumą šios vietos ir tokiu budu žadina norą tuose, kuriems šį- 
met nebuvo suteikta proga išvažiuoti kelioms dienoms pasilsėti. 

"YVilson ir Ko. plianas yra suteikti parankumus visiems, ku- 
rie patįs neįstenkia įgyti, bet yra to verti.—Apgars. 



Iš Londono Lietuvių Istorijos. 
Žingeidu yra žinoti plačiau 

apie tai> kaip įvairiose vietose 

pra!sidėjo ir plėtojosi lietuvystė. 
— lietuvystė tautišku supratimu.! 
Žeraiaus paduodamas straipsnis 
apie atsiradimą ir plėtojimąsi lie- 
tuviu kolionijos Londone, Angli-i 
joj, yra viena iš tokių kibirščių, 
kurios krūvon susilieję pagimdė! 
galingą lietuviu tautystės atgimi-1 
mo liepsną. Straipsnis tilpo Ško- 
tijos laikraštyj "Išeivių Draugas" 
ir paduodame jį minėto laikraš- 
čio Usakomybe. 

Pirmieji lietuviai. 
Kaip kiekvienos istorijos pra- 

džia yra neaiški, gludumuose 
paskendus, taip ir Londono lie- 

tuvių. Jeigu neminėsime mūsų 

bajorų emigrantų, kurie čion at- 

sidūrė po pirmamjam lenkmečiui, 
jeigu apleisime liūdną atsitikimu 
su kaimiečiu Panemunės parapi- 
jos, o p. Lano baudžiauninku, ku- 

rį apie 1850 m. anglai įsivilioję Til- 

žėje ant laivo parsivežė Londo- 
nan ir ajpželdę vež,iojo po Londo- 
no gatves geležiniame narve kai- 

po laukinį žmogų, tai pirmutiniai 
lietuviai, kurie išvydo Londonan, 
bus kareiviai paimti nelaisvėn lai- 
ke Krymiakosios karės. 1854-1855 
Tų buvo 5. Iš jų vienas vadinos 
Marčiukevičius. Po karei negry- 
20 namon, bet ir Londone neap- 
siliko, iškeliavo Liverpoolin, nes 

iš čion tik anais laikais laivai 

plaukdavo Airerikon. 
Vėliaus kad ir gal kas keliavo 

per I.ondoną, bet čionai negalė- 
jo apsigyventi. Anglai svetimtau- 
čių nekentė ir jų prie jokio dar- 

/ bo neriimdavo. 
Kada gi laikuose Aleksandro 

III (1881—1904) žydai persekio- 
jami Rusijoje buvo maloniai an- 

glų valdžios priglausti, tada ir 
lietuviai su žydais lyg špokai su 

varnomis pradėjo apsigyventi 
Londone. 

* Žydai, atsivežę kapitalus ir ati- 
darę savo dirbtuves, lietuvius 
darbininkus gaudyti gaudydavo. 

Didesnės Emigracijos pradia. 
Pats plūdimas lietuvių į Lon- 

doną piasidėjo gal apie 1890 m. 

Tuomet buvo pasklydę po Lietu- 
vą kalbos, kad bus karės rusų su 

vokiečiais. Jauni vaikinai rekru- 
tai ar atsarginiai, neturėdami už- 
tektinai pinigų dasicktį Ameriką, 
keliavo į Londoną. 1895 m- atPi" 
go laivakortės, už 3 "svarus" 10 

šilingų, o per kelias sąvaitės už 

30 šilingų galima buvo nuvažiuoti 
Amerikon. Ačiū šioms varžyti- 
nėms tarp anglų ir vokiečių laivų 
draugijų labai daug lietuvių ap- 
leido Londoną.' Bet jau apie 
1900-1903 m. lietuvių Londone 
buvo daug daugiaus neg dabar. 
Nors skaitlihių nėra, bet matyti 
iš rinkliavų bažnyčioje, kurių tuo- 

met būdavo *oo "svarų" daug- 
iuas neg dabar per metus (Svaras 
yra lygus apie $5.00). 

Iš pat pradžių lietuviai, tautiš- 
kai dar nesusipratę ir išsiskirstę 
po platų Londoną be jokių drau- 
gjų, nepažino savo jiegų ir buvo 
prisiglaudę prie lenkų, kurie jau 
turėjo savo parapiją ir kunigą. 
Bet su laiku pa.natę, kad jų yra 
kur kas daugiaus neg lehkų ba 
lietuvių rinkliavos būdavo tris 
kart daugiaus nei lenkų, pradėjo 
reikalauti savo teisių. 1895 m- 

kun. Lochertas, vienuolis, lenkų 
klebooas, kari apramyti lietuvius, 
parsitraukė iš Rymo tuomet ten 

besimokinantį kun. Tamošių Ba- 
naitj kelioms sąvaitėms aprūpin- 
ti lietuvių reikalus. Kun. T. Ba- 
naičiui uoliai besidarbuojant ir 
skelbiant lenkiškai ir lietuviškai' 
■pamokslus per 4 mėnesius, lenkų 
bažnyčia (tuomet ant Campbridge 
Roaci) pasirodė perankša. Kun. 
T. Banaičio didis nuopelnas buvo 
tai sutvėrimas Lietuvių Pašelpi- 
nės Draugijos vardu: "Vienybė j 
Lietuvių Rymo Katalikų po už-j 
tarymu Šv. P. Marijos ir šv. Ka- 
zimiero ." Pirmininku buvo išrink- 
tasAdomas Petkevičius, i/dinin- 
ku Vincentas Baruiis. 

' "rr '!*»« 

Lietuvystės Atbudimas 
šita draugija yra pradžia tau- 

tiško susipratimo ir lietuvių pa- 
rapijos. Susieidami vien savieji 
galėjo pasikalbėti liuosai apie sa- 

.'o reikalus, o susivieniję kelti 
clausimus ir reikalavimus. 

t 

Jei butų lenkams nerūpėjus 
x>Iitika, tai butu lietuviai lygiai 
jolitika, tai butų dar iki šiądien : 

lietuviai lienkams betarnavę, 
ja lietuviai niek'ad nelaikė 
r nelaiko Londono viet;i kaipo ap- 
sigyvenimo ant ilgesnio laiko, bet 1 

;ik kaipo perėjimo vietą j Ame- 
riką lig čyščių j dangų. 

I 

Po kun. Banaičiui, po neku- 
riam laikui, atkeliavo kun. Yai- 
iis. Nors gimęs, augys Kelčų Vy- 
skupijoje, bet iš tėvo lietuvio, 
greitai pramoko lietuviškai, pri- 
jautė lietuviams, net prisirašė 
'\ ienybėn" ir lankėsi* jos susi-» 
rinkimuose. Pamokslus "<akė ir 
špažinties klausė lietuviškai. 
Lenkams tai nepatiko. Suskundė 
<un. Lechertui, kuris tuomet gy- 
veno Paryžiuje ir kun. Vaitis 
prašalinta, neišbuvus jam nė vie- 
nu metų. Lietuvių delegacija, už- 
tardama kun. Vaitj, važiavo pas 
Kardinolą i8 d. balandžio 1897 
m., bet nieko negelbėjo. Kardino- 
las negalėjo kištis j "naminius 
reikalus" kun. Lecherto, kuriam 
buvo pavedęs lenkų ir lietuvių 
Misiją. 

Po kun. Vaičiui rugsėjo mėn. 

1897 m. atvažiavo kun. liaka- 
nauckas. Nors jis buvo lenkas, 
bet matydamas, kad (kur kas tlau- 
giaus lietuvių neg lenku, prasi- 
mokino lietuviškai ir šiap taip 
jau pradėjo lietuviškai pamok- 
slus sakyti ir daugiaus lietuviams 
duoti bažnyčioje teisių. Užtai po 
2 metų buvo prašalintas kun. Le- 
cherto ui lietuviavimą. 

Lietuviai jau įniršo. Ad. Pet- 
kevičius, užsikatščiavęs, net pa- 
kratė kun. Lechertą, pagriebęs 
už antlapų, šaukdamas: "Tu či- 
gone, ar ilgai mainikausi kuni- 
gais kaip arkliais!?" 

Tris kartus lietuviai važinėjo 
pas vyskupą, užtardami kun. Ba- 
kanaucką. bet nieko nepagelbėjo. 
Lenkai inka'.bėjo vyskupui, kad 
lietuviai tai yra }ie patįs lenkai, 
tik bedieviai ir socialistai, k^- 
riems nieks nerupi, kaip tiktai 
truk.šmas daryti ir parapiją ardy- 
ti. 

Nusikratimas nuo Lenkų. 

Tas dar aršiaus suerzino lietu- 
visus. Rugpjučio 16 <1., 1899 m. jie 
padarė boikotą lenku bažnyčiai 
ir pradėjo rūpintis atskira lietu- 

vių parapija. 
Spalių 1 d. 1899 m. susitvėrė 

Parapijos Komitetas sulyg kun. 
V. Varnagirio patarimo, iš 13 as- 

menų. Pirmininku išvirukta V. Ba- 

rulis, raštininkų Dr. NorkunUs 
(J. Bagdanavičius), iždininku 
Izidorius Matonis. Parapijai ap- 
rinkta vardas šv. Petro. Kunigu 
nuspręsta algos 30 šilingu. 

Ant rytojaus važiuoja pas Kar- 
dinolą, bet jau prašyti sau at- 

skiros parapijos ir lietuvio ku- 
nigo. Vyskupas Brindle, pagelbi- 
ninkas Kardino'o, priėmęs, klau- 
sinėjo, kiek yra parapijonų, kiek 
algos kunigui skiria, kokia g^a- 
rantij.i, bet pagalios sako: kam 

jums atskiros bažnyčios, juk jus 
esate lenkais ir jusų kalba ta pa- 
ti, ka ir lenku? Mat, taip buvo 
lenkų prikalbėta. Po kiek laiko 
nuvažiuota vėl pas Vyskupą, bet 
jau su .poteriais lenkų ir lietuvių 
kalboje, kad parodyti skirtumą 
ir atsivežta gvarantiją užlaiky- 
mui kuni'go, kuri taip skamba: 

"Protokolas 10 d. vasario 1900 
m. ant Bacon str. No. 14 Briek 
Lane, Bethnal-Green. Męs žie- 
miaus pasirašiusieji lietuviai, gy- 
venantieji Londone, 'Įklausę pra- 
nešimų sąnarių komiteto, kurtam 
pavesta yra rūpintis apie įgijimą 
nuo dvasiškos valdžios daleidi- 
mo parsikviesti į Londoną kuni- 
gą lietuvį, apsvarsitę surištus su 

tuo reikalu klausimus, priimame 
sekančią rezuliuciją. Męs priža-į dame savo kaštu užlaikyti kuni- 
gą lietuvį ir gvarantuojame ant 

jo užlaikymo 200 "9varų" per 
metus arba ir daugiaus, jeigu tai, 
butų reikalir.ga." 

Sitrs protok las buvo visiems 
perskaitytas ir visų priimtas. Pa- 

kui seka parašai, kuriu yra 470. 
Delegatams buvo pažadėta, 

cad Kardinolas pasirūpins sura- 

sti lietuvį kunigą. 
Bet ar Kardinolas, o geriaus 

.akant, Vyskupas Brindle, admi- 
įistratorius \Vestminsterio arci- 

■ryskupijos, rašė j Lietuvą, pra- 
rydamas lietuvio kunigo, ar ne,- 
:o nežinome. Bet kad ir butų ra- 

butu negavę.,. Kunigų Lietu- 
voje, nebesant vienuolijų, visa- 
tos truko. Teisybė, išleisdavo 
vyskupai nekwiuos kunigus už- 
•ubežin, bet tik mokytis, arba 
lėlei kokios kitos svarbios prie- 
žasties. 

Londoniečiai, palaukę porą mė- 

įesių ir nesulaukdami kunigo, 
iakurstyti Dr. Daumanto, nuta- 

*ė Kardinolą Vaughan'ą Į teismą 
patraukti ui suvadžiojimą ir iš 
aidas. Pasisamdė Mendelsoną 
idvokatą, žydą. Žinoma, iš to tik 
). Mandelsonas turėjo kelis "sva- 
rus" pelno. 

Tokiu keliu eidami, niekados 
uitų sa\o siekio nedasiekę, jei 
patįs lenkai nebūtų padėję. Len- 
kai matė,( kad be lietuvių sunku 
jiems parapiją užlaikyti. Kun 

Lecjiertas nesibovino, laukė tik 
ęeros progos bažnyčią parduoti. 
Buvo tai ne bažnyčia, bet tiktai 
dirbtuvė, pasamdyta ant 20 metų 
ir apversta į bažnyčią. 

Poni L. Pace, įtekminga len- 
kė, kuri su kiekvienu klebonu 
susipyksta už rėdymą parapijos 
reikalų, ir matydama trumpas 
dienas lenkų parapijos gyvavimo, 
norėjo gudriai vėl lietuvius su 

lenkais suvienyti. 
Pasiėmus p. Kaz. Pilėną, nuė- 

jo pas Vyskupą Brindle išgauti 
leidimą parsikviesti kunigą lietli- 
vj. Manyta mat buvo: atvažiuos 
lietuvis kunigas, aprūpins ir lie- 
tuvius, ir lenkus kartu ir taip 
vėl j krūvą abi tauti suves. O 
paskui nusikratę lietuvių, galės 
lenkų komisiją parsitraukti. Su 
tokiu tikslu p. I'ace rinko ir pi- 
nigus po Lietuvą ir Lenkiją ant 

1 e n ki škai -1 i e t u v i škot> bažnyčios 
Londone. 

Vyskupas, pasiskundęs, kad 
pats negalėjęs surasti kunigo lie- 
tuvio, noriai davė leidimą p. K. 
Pilėnui pasijieškoti sau tokj. 

Štai tas leidimas: 

July 10, igoo, 

Archbishop's House, 
Westminister, S. W. 

His Eminence, Cardinal 
V aiuighan, earnestly desires 
t'nai the Lithuanian Colony 
in London should have ser- 

victs of good zealous Priest 
of their o\vn nation, and he 
\vould be pleased if in some 

way means could be found to 

bring such a Priest to Lon- 
don. 

(Signed) Robert 

Bishop Auxi1iary. 

Ant apsigarisinimo lo.iionie- 
čiii "Nemuno Sarge," kad jajieš- 
ko sau lietuvio kunigo, atsiliepė 
rugpjučio 13 <1. 1900 m. kun. 
Vladislavas Siamas, Vincfavos vi- 
karas. Apie laišką kun. Siamo 
žinojo tik keli: Dr. Daumontas, 
V. Barulis, J. ir V. Valaičiai ir 
ir F. Levinskas. Slėpės nuo kitų, 
kad pdiokaudami lietuviai ne- 

atpeiktų londoniečių kun. Slamui, 
kaip tai jau sykį buvo padarę, 
išgirdus, kad kun. Staklė buvo 
pasirengęs Londonan atvažiuoti. 

Kun. Siamas pribuvo T^ondo- 
nan gruodžio 9 d. 1900 m. 7 v. v. 

Ant rytojaus kun. Siamas su 

komitetu nukeliavo pas Vysku- 
pą. Vyskupas nerforėjo priimti 
kun. Siamo, nes neturėjo popie- 
rų su savimi. Jam važiuojant, 
Žemaičių Vyskupas Paliulionis 
žadėjo prisiūti popieras į rankas 
Kardinolo, 'bet dar buvo nepri- 
siuntęs. O gal, dar greičiaus, ne- 

norėjo priimti kun. Siamo dėlto, 
kad jis, kaip vėliau pasirodė, bu- 
vo žemaičių Vyskupo suspenduo- 
tas. 

Po tokiam atsitikimui vienas 
tik kelias likos —Rymas; gruo- 
džio 22 d. mušta telegrama j 
S v. Tėvą Leoną XII. Telegrama 
susidėjo iš 360 žodžių. 

Sukruskime Gel- 
bėti Lietuvą. 

Kuomet ši baisioji kare prislėgė 
Tėvynę—Lietuvą, ugne ir kardu 
naikindama brangią musų bočių ša- 

lį, išvaikydama po visas šalis ir 
marindama badu mūsų brolius ir 
sesutes, tai daugelis Amerikos lie- 

tuvių ištiesė tuomet pagelbos ranką 
savo gimtinei šaliai ir jos žmonėms, 
dėdami mokestis Lietuvai per Ame- 
rikos Lietuvių Centralį Komitetą. 
Buvo labai malonu matyt, kad mū- 

sų tarpe atsiranda augštos dvasios 
ir geros širdies tautiečių, kurie ne- 

sigaili savo centų tam šventam rei- 
kalui—gelbėjimui musų šalies ir 

musų tautos, taip daug nukentėju- 
sios nuo karės. 

Vienok, laikui bėgant ,'karės bai- 

senybės Lietuvoje šiek-ti<4c suma- 

žėjo. Sumažėjo ir mokestįs Nuken- 

tėjusios Lietuvos ir lietuvių gelbė- 
jimui. l'et lietuvių vargai ir nel- 

Taimės, skurdas ir badas ne tik ką 
nesumažėjo, bet vis dar didinasi 
ir jų galo visai nematyt: jie dar 

ilgai kankins musų nelaimingą Lie- 
tuvą ir jos žmonės, nors karė kad 
ir šiandien užsibaigtų. Juk kas ap- 
rėdys ir pavalgydins tuos nuo karės 

pabėgėlius lietuvius, išblaškytus 
po visą Rusiją; kas pasirūpins anų 
pargrįžimų į Lietuvą prie tokios 

Rusijoje betvarkės2-Kas po karės 
pagelbės atstatyti sudegintas trio- 
bas ir sugriautas ukes. Kur niusų 
žmonės gaus padarus ir gyvulius 
laukų apdirbimui ? 

Tų reikalų dabar ir po karės 
aprūpinimui Amerikos Lietuvių 
Centralis Komitetas ir renka mo- 

kestis j Nukentėjusios Lietuvos Iž- 
dą. Tas mokestis privalo mokėti 
kiekvienas lietuvis lygiai taip, kaip 
ir kiekvienos šalie gyventoj'ai moka 
valdiškus mokesčius sa\o krašto 
reikalams. Anksčiau, kuomet Lie- 
tuva neturėjo savo valdžios, jos 
gyventojai turėjo mokėt mokestis 
Rusijos valdžiai, kuri užlaikydavo 
Lietuvoje reikalingas šaliai įstai- 
gas ir aprūpindavo kitus jos rei- 
kalus. Dabargi, tverianties Lietu- 
vai į nepriguliningą. valstiją, pri- 
sieis j'ai pačiai ir visus šalies rei- 
kalus aprūpinti, o tie reikalui, kaip 
jau augščiau minėjome, labai dide- 
li, sv'arbųs ir neatidėliotini. Taigi 
tiems Nukentėjusios Lietuvos rei- 
kalams ir reikia pinigų—laibai daug 
pinigų, ir tai kuogreičiausiai Lietu- 
vos gyventojai netur spėkų, netur 

pinigų , todėl Amerikos Lietuvių 
pareiga yra ateiti pagelbon. O tai 
gali padaryti per Am. Lietuvių 
Centralj komitetą, kurio adresas 
yra: 320 Fifth Ave., Ne\v York, 
N. Y. 

Amerikos Lietuvių Centralis Ko- 
mitetas yra tai labdaringa įstaiga, 
naujai perorgonizuota ir inkorpo- 
ruota po šios šalies valdiška prie- 
žiūra. Čarteris aprubežiuoja Cen- 
tralio Komiteto veikimus taip: 
Ritinti pinigus ir sunaudoti juos 
gelbėjimui nukentėjusių nuo karės 
lietuvių. TM aišku, kad Centralis 
Komitetas yra pilnai uztikima įstai- 
ga, ir kad sumokėti į jį pinigai 
negalės buti skiriami kitokiems 
tikslams, kaip tik lietuvių gelbėji- 
mui. 

Mokestis Nukentėjusiai Lietu- 
vai kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė 
liuosu noru antsideda sulyg savo 

išgalės ir uždarbio didumo. Pa- 
prastai mokama taip: 

JEIGU UŽDIRBI Į SAVAITĘ 
Mokėk j Iždą 
kas mėnuo po 

iki $15 50c. 
nuo $15 iki v2o, $1.00. 
.-»uo $2o iki ?30, 2.00. 

nvo $30 ik5 $40, 3.00. 
nuo f ;o rki $50, 5.oo. 

Uždirbantie virš $50 moka po $10. 
•kas mėnesį ir tt. 

* * 

Biznieriai ir pramoninkai priva- 
lo mokėti mokestis sulyg savo pel- 
no ir sulyg išgalės. 

Kiekvienas mokesčių mokėtojas 
gauna iš Centralio Komiteto gražų 
Paliudijimą su įlipintomis markė- 
mis už kiekvieną mokestį. Tasai 
Paliudijimas bus priparodymu Lie- 
tuvoje, kad jo savininkas atliko 
savo priedermes linik savo šalies ir 
tautos. 

Centralio Komiteto raštinė yra 
New Yorke, 320 Fiftli Ave., kur 

vietiniai ir apielinkės gyventojai 
gal atsilankyt ypatiškai. Raštinės 

vedėjas P. Bukšrtaitis mielai sutei- 
kia kiekvienam visus paaiškinimus 
apie mokestis ir kitus reikalus. Ka- 
stinė atdara nuo 9 ryto iki 5 vakji 
išskiriant nedėldienius ir šventa-!1 
dienius. 11 Kitų miestu lietuviai gal rašyt 
laiškus šiokiu adresu: 

Lituanian Central War Relief 
Committee, Inc. 

GARBINGAI KRITO 
UŽ LAISVĘ. 

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

P a t ė m i j i m a s. Imame tik 
tas pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Todėl 
yra svarbu, kad lietuviai pašto- > 

jauti j kariumenę, pasiduotų sa- 

vo tikrai skambančiomis lietuviš- 
komis pravardėmis, Tie, kurie pa- 
siduoda kariumenej, arba laike 
registracijos savo pravardes su 

"ski," arba su "wicz," ant galo, 
yra panašus i lenkus ir jų męs 
negalime nuo lenkų atskirti; todėl 
tankiausiai tokių ir nepaduodame. 
Lietuviai privalo savo pravardes 
laike užsiregistravimo, arba jau ir 

kariumenėj paduoti vieton "ski" 
— "skas," vieton "\vicz" — ''vi- 
čius," pavyzdžiui: vieton "Rut- 
kowski" privalo paduoti "Rutkaus- 

kas," vieton "Jacewicz" — "Ja- 
cevičius." Tuomet bus lengva juos 
pažinti. 

Surašuoge s p a 1 i o 17 d.: 
William B. Merselis, leitenan- 

tas, iš Passaic, N. J.—užmuštas 
mūšyje. 

Waiter (?) Pieteras, iš Pon- 

tiac, Mieli.,—užmuštas mušyj. 
James (?) Kasakitis (Kasakai- 

tis ), iš Girardville, Pa.—sunkiai 
sužeistas. 

Anicetas Karvelis, North \Yal- 
spole, N. H.,—mirė nuo žaizdų. 

S u rašuos e spalio 18 d.: 

Jimmie Čigas, iš McKinnev, 
Texas,—užmuštas mušyj. 

Juozas Binkunojis, iš Grand 
Rapids, Mich.,—sunkiai sužeis- 
tas. 

Sylvester H. Lucus, iš Shel- 

don, 111.,—sužeistas laipsnyj ne- 

pažymėtam. 
Juozas A. Petronė, iš Pitts- 

burg, Pa.,—sužeistas laipsnyj ne- 

pažymėtam. 
Matt E. Puška (Puška?), iš 

Hancock, Mich.,—sužeistas ne- 

pažymėtam laipsnyj. 

Surašuose spalio 19 d.: 

Jurgis V. Žemaitis, iš Beloit, 
\Vis.,—dingęs laike mūšio. 

Surašuose spalio 21 d.: 
Juozas C. Paradis, iš Thomp- 

son, Conn.,—sužeistas sunkiai. 
Zach. Moraitis, iš Indiana 

Harbor, Ind.,—sunkiai sužeistas. 

George J. Zirvves (Žirvis?), iš 

Ralnvay, N. J.,—dingęs laike 
mūšio. 

Juozas Sandora, iš Arnold, Pa. 

—<lngęs laike mūšio. 
Joseph J. Stanga, iš Pittsburg, 

Pa.,—sunkiai sužeistas. 
Alex. Antanas Axotis, iš Fond 

du Lac, Wis.,—sunkiai sužeistas. 
Alex. Stasevičius, iš Cliicago, 

111., — sužeistas nepažymėtam 
laipsnyj. 

į 
DOMAI GIMINIŲ IR KITŲ, 
KURIE GAUNA PAŠALPĄ IŠ 

KAREIVIŲ. 
Aficierių ar 'katei.ui užlaikomi 

žmonės (depencfanuts), arba tie, 
kurie gali naudotiės apsaugos tei- 

sėmis, nereikalauja j ieškoti keno 
nors pagelbos, kad i-šj ieškoti aip- 

mokėjimą, pragyvenimui paskiri- 
mą, pašalpą ir apsaugą. Pinigyno 
Departameto karės apsaugos biu- 
rais atlieka tuos visus dalykus ir 
visus rikalavimus atlygina veltui. 
Pašaliniai agentai, kurie siūlos at- 

lyginimo j ieškantiems, gali būti už 

tai skaudžiai baudžiami. 
Atkreipiama dorna į tai, jog kai 

kurie pašaliniai agentai neteisėtu 
,keliu nori jsisiulinti, kad padėti 
išj ieškoti tokius reikalavimus. To- 

ji jų pagelba visai nereikalinga. Su 
kiekvienu mirties pranešimu eina 
iš kaTės departmento pranešimas, 
jog išjieškojimui pašalpos nereikia 
jokios pašalinės pagelbos. Pinigy- 
no Departmento sutarimu legalis 

mtarimas, koks tik butų reikalin- 
gas, galima gauti iš Amerikos ad- 

vokatų draugijos karės patarnavi- 
mu specialio komiteto. Tai gali- 
na gauti iš vietinio teisių patari- 
no komiteto, kuris randas kiekvie- 
įame draftt) distrikte. 

Advokatui, arba teisių patarė- 
jui, kuris butų samdomas padaryti 
reikalingas popieras, karės apsau- 
gos aktas neleidžia daugiau mokė- 
ti kai $3.00 už kiekvieną kartą. 
Pinigyno Departamento karės ap- 
saugos skyrius nepripažįsta jokių 
išjieškojimų agentų, nei advokatų, 
jei nėra kokių nors nesutikimų 
tarp apsaugos reikalaujančio ir biu- 
ro. Altsitikus nesutikimui, leidžia- 
ma agentui išmokėti nedaugiau 
kai per.ktą nuošimtį iš biuro gau- 
tųjų pinigų, bet ant karto nedau- 
giau kai vieną dešimtą dalį kiek- 
vieno gaunamo išmokėjimo, p"akol 
pilnai bus atmokėta. 

Karės apsaugos aktas taip-pat 
leidžia nubausti kiekvieną asmenį, 
kuris tiesioginiai ar netiesioginiai 
reikalautų daugiau, neg viršui pa- 
sakyta. Už kiekvieną tokį prasi- 
žengimą jis bus baudžiamas nedau- 
giau kai $500, arba nedaugiau kai 

dviejais metais kalėjimo, arba ir 
viena, ir kita. 

Karės Departamentas veikia iš 
vien su Pinigyno Departamentu, 
kad apsaugoti gimines ir pašalp- 
gavius aficierų ir kareivių, kurie 
mirė, ar buvo užmušti, nuo įvarių 
išjiekojimo agentų, kurie nori 
nuskriausti jų moteris, motinas ir 
kitus mylimuosius tų kareivių, ku- 
rie mirė begindami demokratiją. 
Ji j ieško pagelbos fame darbe iš 
kiekvieno Aimerikos piliečio, kuris 
turi pranešti žinomus jiems atsiti- 
kimus tiesiog I>"\rės Departamen- 
tui. 

KĄ REIŠKIA BUTI NAMIE 
BE LEIDIMO. 

Armijos generalio štabo viršinin- 
kui andai važiuojant iš Washing- 
tono į New Yorką, netyčiomis pa- 
sitaikė atsisėsti užpakalyje papras- 
to kareivio (private) ir malonios, 
posenės moters. Jiedu sėdėjo gre- 
ta. Viršininkui nenoromis prisiėjo 
išgirsti ką jiedu kalba. Moteris 
pirmiausiai užklausė kareivio, ar 

jis turi motiną. Jis atsakė, kad tu- 

ri ir dabar tik ją aplankęs ir grįž- 
tąs j stovyklą. "Bet šiądien yra 
subatos popietis," — moteris tarė. 
"Kodėl nepabuvai namie dar vie 
nos dienos? Ištrkrųjų, tavo koman- 
dierius nereikalaut būtinai būti sto- 

vykloj per nedėlios dieną!" 
Buvo tai malonus, bet labai blo- 

gas patarimas. Tokie tai be apsi- 
mąstymo pakurstymai ir įveda 
Aimerikos kareivius į nem'alonų pa- 
dėjimą. F'rasišalinimas iš stovyklos 
be leidimo (absence \vithout leave) 
karės laiku yra didelis prasižengi- 
mas. Jei prasišalinimas užsitęsia 
dešimt dienų, kereivis yra skaito- 
mas dezerteriu ir kaipo toksai yra 
baudžiamas. Net ir už keletos tik 
valandų prabuvimą ilgiau, neg lei- 
sta augštesniojo aficiero, ka 
reivis yra labai skaudžiai baudžia- 
mas. Jį tuojau militarė policija pa- 
ima ir uždaro į kalėjimą. Čia jis 
buna užtvertas aštuonių pėdų aug- 
stumos digliutos vėlos tvorti, nuo- 
latos po priežiūra apsiginklavusių 
^argų. Jis gali buti priverstas sun- 
kiai dirbti po 10 valandų kas dieną. 

Ii jis gali birt i nubaustas $50. Jei 
jo regimentas eina Francuzijon, jam 
bdkalėjant, jis palieka taip vadina- 
mu "overscas easual'. Jo armijos 
rekordai eina su regimentu, taip 
kad jis negauna algos. Jis neturi 
pinigu nei tabakui nei kitiems ma- 

žesniems dalykams nusipirkti, ir 
gal praeiti kokie šeši ?r aštuoni 
mėnesiai pakol jo tiesos buva sug- 
rąžintos. 

Tie dalykai turėtu buti žinomi 
visiems kareivio giminiems ir drau- 
gams. Vietoj raginti paleistuosius 
apsilankyti kareivius palaukti "d'ar 
valandėlę", jie turėtų daryti viską 
kas galima, kad išaiškinti savo my- 
limiemsiemis, jog yra labai nq)ro- 
tinga ką nors daryti, kas suvėlintų 
juos sugrįsti į stovyklą, kas pada- 
rytų jiems visai bereikalingų ne- 

malonumų per daugel mėnesių, ir 
kas jiems užtrauktų pažeminimą 
jų pačių draugų kareivių akyse. 

KAS GALIMA SU KLIJAIS 
PADARYTI. 

Klijai galim'a naudingai pavar- 
toti daugeliui dalykų, kurie papras- 
tai mažai kam ryra žinomi. 

Pavyzdini, miųsiį šeimininkės 
gali pamėginti štai ką: Imk arbati- 
nį šaukščiuką klijų, išniašyk jj kar- 
štam vandenyj ir apipilk tuo van- 

deniu šluotą. Po to šluota lai ge- 
rai išdžiūsta ir pamatysi, kad šluo- 
ta pasidarys daug stipresnė ir daug 
ilgesni laiką tesės. 

Prie čeverykų klij'ai irgi tankiai 
buva iabai naudingi. Tankiai 
pasitaiko, čeveryko odos (skuros) 
viršų įplėšti. Vieton, kad jj peiliu 
nupjauti, geriaus uždėk klijų ir, 
atšokusj odos kąsnelį gerai išlygi- 
nęs, užspausk senon vieton. Po to 

už juodink kaip paprastai ir čeve- 
rvkas išrodvs k!ai naujas. Arba vel 

! imk kaliošius. Guminiai kalio- 
šiai tankiai pasidaro taip liuosi, 
kad jie nuslysta nuo užpenčių, ypa- 
tingai rudenį, kuomet daug purvy- 
no, arba žiemą, kuomet sniegas 
paleistas. 

Baisiai nesmagu, kuomeet kas 
pora žingsnių kaliošis tau nuo ko- 
jos slenka. Tas galima lengvai pra- 
šalinti. Imk gelumbinę juostelę ir 

priklijuok ją užpentyj išvidatis 
i prie kaliošo viršau?. 

Klijai tai|X)gi gali patarnauti ir 
nuo kandų, ( lai nc visiems yr"a ži- 
noma ta teisybė, kad kandai labai 
neapkenčia juodyk) (atramento) 
senuose laikraščiuose. Galima pa- 
imti keletą lapų laikraščių ir sukli- 
javifs juos vieną ant kito, ir vie- 
nus su kitais, galima iš jų padary- 
ti genis maišus, į kurios galima 
sudėti drapanas. Užklijavus po to 

gražiai visus maišo galus ir ply- 
šius, toks maišas bus geriaasis ap- 
saugojimas jųsų drabužių, nuo 

kandų ir beveik nieko nekaštuos. 
Arba dar vienas patarnavimas. 

Jeigu jųs perplėšiate šilkinę dra- 

paną, fai ją susiiyti be palikimo 
ženklo yra pusėtinai sunku. Kli- 
jai—žinoma, labai gryni—gali ir 
čia patarnauti. Paėmus tokios pat 
spalvos šilko gabalėlį ir petėpus jį 
atsargiai klijais, padėti jį apačion 
po perplėšta vieta ir gražiai už- 

spausti. Tokiu budu perplėštos vie- 
tos kraštus galima taip dailiai su- 
leisti krūvon, kad adata tokio 
"džiabo" niekadots taip dailiai ne- 

atliksi. 
H r-f"' : 
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IS LIETUVOS. 
Mogilev?s 8 bal. 1918 m. 

Iš Mogi levo l>ėga kaip gelžkelio, 
taip ir kitų įstaigų tarnautojai, nes 

vokiečiai lal>ai menkas algas moka 

(50—70 r. mėnesiui). 
Jau visas mėnuo gyvenome su 

vokiečiais, lenkais, bet jokios tik- 

ros grįžimo namuti /iuios negalima 
pagauti. Iš tikresniu vokiečių šal- 
tiniu teko girdėti, k*ad tremtinius 

neleidžią namon vien dėlto, kad 
ten viešpatująs didesnis badas, 
negu k'j joj; kad vietiniai gyven 

tojai dar šiai-taip galį pragyven- 
ti, -nes kiekvienas gaunąs tam tik- 

rą pajoką, o sugrįžusiems iš Rusi- 

jos nieko <kir neparuošta — nė 

butų, nei maisto — biją alkanų 
sukilimo. 

Kad gavus tikresnių žinių, vie- 

ną lietuvį išleidome Lietuvon, buk 

komercijos reikalais: linų, aliejaus, 
pakuių ir t. t. mainyti ūkio maši- 
nomis. Tam tikslui jis gavo leidimą 
ne tik į Vilnių, bet ir į kitus Lie- ( 

tuvos miestus. 

Minskas, bal. x8 1918 m. 

Jau su Vilnium ryšių yra. Gy- 
venimas tenais "ne apmiręs": lie- 
tuviai visą laiką veda derybas su 

vokiečiu vaklžios atstovais. Dabar 

jau Lietuvos klausimas labai pla- 
čiai pastatytais ir vakar metu turėjo 
buti reichstage svarstomas. Lietu- 

viai (Šaulys ir J. Vileišis) turi 

gerų ryšių su vokiečių parlamento 
sočiai-demokr. lyderiais ir kitais at- 

stovais. Sulyg žinių 80% parlamen- 
to atstovų stovi už savitą Lietu- 

vą. Žinoma, savitumas ne visų 
vienaip suprantamas. Kancleris ir 

palankus* tik karės šalinirtkai-anek- 
sionis-fcn ^riešti priešininkai. Da- 

lis Lietuvių Tarybos narių visą 
laiką buk sėdi Beri i ne. 

Savaitė atgal mieste ir jo apy- 
linkėse vokiečiai suaugusius vy- 
rus it kiškius gaudė ir siuntė Vo- 

kietijon darbuosna. Emė visus, ne- 

klausė, ar turi čia darbo, ar nc 

Paėmė — nedavė net namon at- 

silankyti, ir tnč-tuojaus išvežė. Ke- 
letą čia sušaudė už tai, kad mė- 

gino bėgti. Produktus ir po šiai Į 
dienai konfiskuoja, jau dabar net 

svarais viską rankioja. Iš miesto 
niekur išvažiuoti negalinta, mies- 
tan irgi. Visam kam reik turėti 
tam tikri leidimai, kuriuos gana 
sunku gauti. Mus Lietuvon arkliais 
ar pėsčiais jau leidžia, važiuoti. 
Sako tuoj leis ir traukiniais. Dar 

laukiu. Lietuvoje skundžiasi, kad 
inteligentų trūksta, visus kviečia 

važiuoti, sako darbo busią, taipgi 
reikalingi ir dabininkai; uždarb-s 

gana geras. Miertuose j dieną ga- 
lima uždirbti iki to rub. Maisto 
kaimuose buk esą, miestuose sun- 

kiau. 

VOKIEČIAI IR TREMTI- 

NIAI. 

Tremtiniu neleidimo priežastys 
vis aiškėja ir aiškėja. Štai "Zaria 
Rosiji"taip rašo: 

"Vakar dieną vokiečių pasiun- 
tinį (Maskvoje) atiankė pabal- 
tijos krašto tremtiniai. Pasiuntiny- 
bė tremtiniams pasakė, kati tik 
kuršiečiai nekliudomi gali grįžti, 
nes Kuršo politinis stovis jau nu- 

lemtas, ir kuršiečiai "patys pasiūlė" 
imperatoriui Vilhelmui hercogo 
vainik,-}. Grįžimas į kitus kraštus 

yra visai kitose sąlygose, nes tų 
kraštų likimas dar nepaaiškėjo... 
Pirmon eilės bus leidžiami inteli- 
gentijų, profesijų žmonės. Dabar 
sudaromi tam tikri norinčių va- 

žiuoti surašai ir visi tremtiniai, 
grįžtantieji, gauna užpildymui ypa- 

čių anketų-lapelių su klausimais: 
kokių politinių pažiūrų ir t. t. 

Būtina visiems sąlyga yra dviejų 
visuomenės veikėjų paranka, kuri 
turi paliudyti, kad grįžtantieji vi- 

siškai politikos reikaluose ištikimi... 
'Tremtiniams steigiami neišvengia- 
mi trijų mėnesių politiniai ir sani- 
tariniai karantinai." 

PERSPĖK NETVARKOS 
DIENAS! 

Tas gali but, kad kokią dieną 
tii kentėsi dėl vidurių betvar- 
kės užkietėjimo, juose gazų pri- 
sirinkitno, galvos skaudėjimo, 
abelno silpnumo etc. ir tau bus 
reikalingas Trinerio Amerikoniš- 
kas Kartaus Vyno Eliksiras, ku- 
ris yra geriausiu vaistu dėl visų 
viduriuose netvarkių. 

Tas gali pasilaikyt, kad kas 
nors tavo šeimynoje, bus kan- 
kinamas reumatizmu, neuralgija, 
išsinarinimu, sutinimu etc. ir tu 

džia'it'gsiesi, turjs Trinerio Lini- 
mentą po ranka. 

Gali atsitikti, kad tu gali 
pagauti šalti ir tokiame atsitiki- 
me Trinerio Kosulio Raminto- 
jas yra daugiausia, patikėtina 
gyduoli. 

Tu gali gauti visas šias gy- 
duoles aptiekoje. Bet gali pasi- 
taikyti, kad tavo aptiekorius yra 
jas išbaigęs ir kad męs negalime 
jo užsako tuojaus išpildyti dėl 
didelio musų chemiškos labora- 
torijos apkrovimo šiuo laiku su 

įvairiais valdžios užsakymų dar- 
bais. Todėl perspėk reikalingu- 
mą ir pirk Trinerio vaistus da- 
bar, ir laikyk juos savo šeimy- 
nos gyduolių šėpoje. 

Joseph Triner Company, 1333- 
1343 S. Ashland Ave., Chicago, 
Illinois. (Apgars. 

Didelis Bargenas. Savininkas 

parduoda puikų akmenio pama- 
tu namą, 28 pėdų lotas, dide- 
lis ant barnes kambarys ir skie- 

pas, šildymui triubos, elektrikos 
šviesa ir apšildymui pečius 
(furnace) aržuolo grindis. Ge- 
ra transportacija. Atsišaukite pas 
Mrs. A. Meyisng, 835 \V. 53 St.. 

Chicago, 111. 

Į Kapitalas Sausio, 1917, $145.000 
į Pomirtinių išmokėjo $92.715 
j Ligoje pašaipų $52-813 

Moka pomirtinių $150, $300, $600! 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos-I 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę." 

nELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- I 
^ nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- J 
kus ir kulturiškus reikalus. |( 
ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ" su ilius- [ 

^ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai ta 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 

pusę kainos. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- j ^ sia. didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kulturos i 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopcs, arba norėdamas pla- 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu: 

A. B. STRIMAITIS 
307 VVEST 30TH STREET, NEW YOIRK CITY. 

DR. O. C. H E i N E 
DENTiSTAS 

OFISAS: Kimp. 31 ir So. HiltteiSt. 
(Bpen bu ilri Aptiakti). CHICA60. 
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Jeiįj Jųs esate užin- 
teresuoti Patentais 
tai užeikite ypatiškai ar rašyki- 
me pas: AMERICAN EURO- 
PEAN PATENT OFFICES Inc. 

Pacific Building (LA) 
Washingtou, D. C. 

Valandos 9 ryto iki 9 vakare 
Seredomis 4 iki 9 po piet. 
Ofiso telefonas Drover 7042 

Namų telefonas Prospect 8585 
3336 W. 66th Street 

DR. C. Z. VEŽELIS 

Lietuvis Dentistas, 

4712 S. ASHLAND AV 
Arti 47tos gatvės 

CHICAGO 

THURSDAY 
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VHEATLESS 
TUK KO DTVKAIV OUCKtlLS. 
usm cm silmoatt roci« 
CDHTAIKLNG 'VHtAl 

I * 

60 Dienų Išbandy- 
mui Dykai. 

Prisųsk 2qc. dabar 

Me. klte netikusias gydoles! Jeigu turite 
dusui}, reumatizmą, neuralgiją, paralizlus, 
nerviškumą., sluogos, bronchito silpnumą 
pečių, silpnumą, užketpjimo Ir daugybe > 

kitų ligų, arba skausmo bile kur. Prisius- 
kite 20c. del vyriško diržo arba 30c. del 
moteriško diržo, idant pagelbeti užmokėti 
priaiuntimo kaštus. I keletą valandų mano 
naudingas diržas rasis jusų pačte. Už- 
mokėkite rankpinigius $3.98. Užsidėkite 
tuojaus lr nešiokite kožną dieną pagal nu- 
rodimus per du mėnesius, tada bėgiję 60 
d'enų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite diržą atgal, o aš sugražjsiu jusų |3.98 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. 
Adresuokite: 

A. P. OWENS, Dept. 50-E. 
152 W. 14 Street, Ncw York, 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMA81 
Męs neesame bankerlai, bet męe garantuojame Tamstai sučė- 

dymg. o0% aDt Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir o?er- 
kotus nuo $30.00 iki 550.00 uz pusę kalnoB. Truputėli nešiotus lu< 
$25.00 iki $60.00 an: orderio darytus siutus ir overkotus pardima* 
»ne po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 ir fcrantfauj. 
Vaikų siutai $2.i0 iki $7.50*. Skrynios ir valyzal. 

S. G O R D O N 
1416 EOUTH HALSTFO STREET CHICACv, ILL 

J to ras atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomld eiti 
atdaras iki 11 vai. vaka^f Nedėldieniais—lkl i vai. vakare. 

Reikalavimai. 

Reikalinga patyręs mėsos pjau- 
stytojas (meat cutter), kuris mo- 

ka lietuviškai, lenkiškai ir ang- 
liškai 1 albėti; platesnėm žiniom 

kreipki .ės pas 

John Corey, 

726 N. \Valnut St., Keuanee, 111. 

Ane Pardavimo. 
* * 

Parsiduoda: Dvi stubelės už 

j $2.800.00, kampas. Lotas 25 per 

I 125 pėdas, užpakelyje didelis 

kiemas. Atsišaukite pas savi- 
ninkę: Mrs. J. Lorimer, 

' 7603 Loue A ve., Chicago, 111. 

Pajieškojimai. 
Pajieškau savo draugų ir drau- 

gių bei pažįstamų; daug mano 

pažįstamų gyvena Philadelphia, 
Pa., Chicago, 111. ir kitur. Drau- 
gai ir pažįstami atsiliepkit, kiek- 
vienam duosiu atsakymą. Aš 
paeinu iš Mažučių kaimo, Vi- 
duklės parap., Raseinių apskr.. 
Kauno gub. Su pagarba, 

Vincas Petrauskas, 
4310 — ętli Avc., So., 

Seattle, \Yash. 

Aš Petras Samolis pajieškau 
Juozo Mikalausko, pirmiaus gy- 
venusio Stomersville, Pittston, 
Pa. Meldžiu atsišaukti, turiu la- 
bai svarbų reikalą. 

P. Samolis, 
8o Herman St., Rochester. X.V. 

Nesibijok 
Išmokit, kaip apsisaugoti nuo jos Kaip daboti 

! lnfluenzos 
Ką daryti, jeigu jus ja gavote. 

tuos, kurie jos gavo KAS DARYTI, KOL DAKTARAS ATEIS: 

Jeigu jųs jaučiate netikėtą, staigų šaltį kune, ir po to seka mus- 

kulų skaudėjiams, galvos skaudėjimas, nugarosskaudėjimas, nepap- 
rastas pailsimas ir karštis, tai gulkit lovon tuojaus. 

Žiūrėkit, kad turėtumete šilto užsiklojimo, kad lovoj jaustumė- 
tės gerai. 

Dabokite, kad turėtumėt daug šviežio oro. 

imkite vaistų, kurie laikytų jusų vidurius liuosai. 

Valgykite lengvą maitinantį maistą, kaip: pieną, kiaušinius-ir 

pieną, buljoną, sykį j keturias valanaas. 
Gulėkit lovoj pakol daktaras pasakys jums, kad galite keltis. 

Neleiskite niekam kitam gulėti tam pačiam kambaryj, sykiu su 

jumis. 
Apsaugokit kitus, kosėdami ir čiaudėdami ne į orą, bet j savo 

nosinę skepetaitę, ar čystą skudurą, kuris po vartojimo privalo buti 

išvirintas, arba sudegintas. 
Reikalautike, kad kas tik paduoda jums vandens, maisto, arba 

įeina į sergančios ypatos kambarį, tas privalo turėti užsidėjęs ant 

burnos muslininę maską, kurią galima gauti iš Raudonojo Kryžiaus, 
arba galima pasidaryti namie, paėmus gazos, arba muslino (labai 
reto audinio, kaip kad žaizdų apvyniodami ligonbučiuose vartoja) 
ir suvyniojus ją keturiomis ar šešeriomis eilėmis storio. Šitą maska 

privalo uždengti nosį ir burną, užsirišant jos galus galvos užpakalyj. 
Atsiminkite, kad šitos maskos privalo but laikomos švariai, jas 

reik užsidėti prieš įeisiant į kambarį, jų negalima rankomis pri- 
silytėti po to, kaip jos yra užrištos ant burnos ir privalo jos buti 

virinamos per pusę valandos ir gerai išdžiovintos po kiekvieno ru- 

siėmimo nuo burnos. 
PATARIMAI ŠEIMININKĖMS 

Nevaikščiokit į ligonio kambarį, nebent ligionio prižiūrėjimas 
yra būtinai reikalingas. 

Nevartokit daiktų iš ligonio kambario (kaip, pavyzdžiui, indų) 
patol, pakol jie nėra išvirinti verdančiam vandenyj. 

Neleiskit prie ligonio svečių, ateinančių atlankyti, ir patįs ne- 

vaikščiokit kitų ligonių lankyti. 
Pašaukit daktarą kievienam savo įnamiui, ar šeimynos nariui 

tuojaus, kaip tik pasirodys ligos pirmi ženklai. 

Paprasti susirgimo ženklai yra sekantieji: uždegusios ir ašaro- 
tos akys, varvėjimas iš nosios, nugaros skaudėjimas, galvos skau- 
dėjimas, muskulų (raumenų) skaudėjimas ir karštis. 

Laikykitės nuošaliai nuo vietų, kur prisigrūdę daug žmonių, 
kaip pavyzdžiui, teatrų, krutomų paveikslų, bažnyčių, susirinkimų, 
karčia.nų, balių ir t. t. 

Dabokit, kad jusų vaikai butų šiltai ir sausai aprėdyti — dieną 
ir naktį. 

Žiūrėkit, kad namuose butų užtektinai pečiaus šilumos, idant 
nebūtų namuose drėgnumo. 

Nakčia atidarykit langus. Jeigu oras šaltas, tai ant lovų turė- 

kit nakčia extra užsiklojimo. 

PA TARIMAI DARBININKAMS. 

Laikykitės kaip galima nuošaliai ir ištolo nuo žmonių, kurie 
kosti, arba čiaudi. 

Eikit darban peksti, jeigu tik tas yra galima. 
Prauskitės gerai rankas prieš kiekvieną valgį. 
Kiek tik išgalite, naudokitės saulės šilima ir spinduliais. 
Nevartokit bendro visiems rankšluosčio (abruso). Jis platina 

ligą. 
Jeigu jus kosite, arba čiaudite, tai uždengkit nosį ir burną no- 

sine skepetaite. 
Šalinkites nuo vietų, kur daug žmonių prisigrūdę. Vieton eiti 

į tokius susirinkimus, arba pasilinksminimus, geriau pavaikščioklc 
ant atviro šviežio oro. 

Geras miegas yra būtinai reikalingas gerai sveikatai — mie- 
gokit devynias valandas. Yengkite persidirbimo. Valgykit gerą, šva- 
rų maistą. 

Nevaikščiokit į namus, kuriuose yra sergančių influenza. 
Jeigu susergate, tuojaus šaukite daktarą, kad ir lengviausia 

susirgtumet. 
Jeigu jau turėjote influenza, tai gulėkit lovoj, kol daktaras pa 

sakys, kad jus be pavojaus savo sveikatai jau galite keltis. 

PATARIMAI NURSĖMS, ARBA LIGONIŲ 
PRIŽIŪRĖTOJOMS: 

Užsilaikyki! švariai. Atskirkit savo ligonius nuo kitų žmonių. 
Kuomet esate prie ligonio, devėkit maską, kuri privalo uždengti 

nosį ir burną. Kuomet sykį užsidėjote maską, nevartokit jos dau- 
giaus rankomis. 

Permainykit maską kas dvi valandi. Kadangi gazos (muslino, 
reto audinio) dabar yra nedaug, tai virinkit savo panaudotą maską 
per pusę valandos ir išplaukite; po to tą audinį galite vartoti vėl. 

Nuplaukite savo rankas kiekvieną sykį, kuomet tik jus prisilytit 
ligonio. Rankų disinfekcijai vartokite "B i c h 1 o r i d e of M c r 
c u r y" proporcijoj 1:1,000, arba "L i q u o r C r e s o 1 c o m 

po u n d" proporcijoj 1:1,000 [Tik profesionalės nursės gali počios šitas soliucijas gauti; geriaus tegul daktaras arba aptiekorius jums 
tas soliucijas pritaiso]. 

Miegokit mažiausiai devynias valandas j parą. Valgykit gerą, švarų maistą. Vaikščiokit kasdien šviežiame ore. 

Miegokit prie adarytų langų, gerai užsikloję. 
Reikalaukit, kad jųsų ligonis spjaudytų, kosėtų ir čiaudėtų į 

čystą drobulę arba nosinę, kurios gali buti išvirintos, arba sude- 
gintos. 

Virinkit verdančiam vandenyj visus sudynus ir indus. Laikykit ligonius šiltai. 

HlilllllllH 



Rengiasi prie "Revoliucijos"— 
Lietuvoj. 

{vairių žmonių esama. Vieni 
'.aukia tos valandėlės, kuomet 

galės grįžti Lietuvon, idant ka- 
rės išdraskytus Savo iizdus vėl 

išnaujo ateitie.-, gyvenimui taisy- 
ti ir ramų gyvenimą vesti. 

Kiti .engiasi Lietuvon grįžti, 
idant pasidarbuoti sutvarkymui 
laisvos, neprigulmingos savo tė- 

vynės, kur visi lietuviai turėtų 
progą sau gerovę, laimingą ir 
ramų gyvenimą turėti. 

liet yra ir tokių, kurie kito- 
kias mintis turi. Jie nori grįžti 
Lietu-von, idant—tenai revoliuci- 
ją po karės sukelti. 

Kas jie toki? 

Tai lietuviai, išėjusie Rusijoj 
bolševikų mokyklą — lietuviški 
bolševikai ir jų šalininkai. Pa- 
sigėrę rusiškomis žudynėmis, jie 
gėrisi sauvalia ir klaidumu, ir 

iapart "revoliucijos" daugiau nie- 
ko nemato, nes jų pakaušiuose 
(langiaus nieko nei nėra. 

Ardymo, griovimo, naikinimo 
spėkas jie dideles turi. Tame jie 
"specialistai," kaip nelyginant ir 
kiekvienas bulius yra "specialis- 
tas" tvorų išgriovime. 

'I /ėrimo, taisymo, statymo ga- 

bumų ir jiegų jie paprastai ne- 

turi, ką ir Rusijos proga jau 
aiškiai parodė. 

Prie tokių gaivalų, kurie ne- 

moka ar nenori atskirti laisvės 
nuo palaidumo, kurie gula ir 
kelia, miege ir r^audę klejoja 
vien tik apie "R-r-revoliuciją," 
prisidėjo ir taįp vadinama "Liau- 
dininkų" partija Rinijcj—parti- 
ja, kurios šulu ir vadovu yra 
pagarsėjusia Andrius Bulota. Ši- 
ta partija, kaip ir jų broliai bol- 
ševikai, prisidengdama "darbo 
žmonių," "darbininkų" vardu 
mano grįžti Lietuvon po karės, 
idant joje "Sėti Revoliucijos 
Sėklą," idant padaryti ir Lietu- 
voje. bolševikišką rojų, kaip kad 

Rusijoj padarė. 
Vienas tos partijos bendradar- 

bis, pavyzdžiui, talpina tam tik- 
rą straipsnį savo partijos orga- 
ne "Naujoj Litčuvoj." 

Žingeidumo dėlei perspausdi- 
name jį ištisai, idant parodyti, 
kaip sufermeituoti protai jau 
rengiasi prie "slapto veikimo." 
Štai straipsnis: 

ORGANIZUOKIME DĖLEI 
DARBO LIETUVOJE. 

"Sių dienų musų uždavinys — 

politiniai susiprasti, sukurti savo 

krutinėję revoliucinio socializmo 

idėjos ugnį. Gyvendami Rusijos 
Revoliuciją, bivlami revoliucinėje 
dirvoje, 'kaipo revoliuciniai L. S.- 
L. P. nariai, manantieji grįžti į 
Lietuvą — turime tą užd<r-inį at- 

minti. 
"Matydami savo akimis geras 

ir blogas revoliucijos išdavas, 
turime visa kas 'gera pasižymėti 
vykdomu dalyku Lietuvoj. Męs 
gindami savo — darbo žmonių 
reikalus, girdėdami dabartinį Lie- 
tuvos stovį, kur vokiečių imperia- 
listai paidedami tautinas klerika- 
lijos ir nacionalistų, tempia kilpas 
Lietuvos padangėje, kad to krašto 
liuadį "su dievo pagelba" gudriai 
pasigauti, — privalome ta$ kilpas 
pastebėti ir kitiems savo broliams 
parodyti, kurie dar jų nepamato. 
Męs turim stoti sargyboi dėl tei- 
singos šalies tvarkos ir stengtis 

neteisingą tvarką prašalinti. 

Išgyvenomc Mikės — Rusijos 
despoto dienas, pasisekė suvieny 
tomis jiegomis suardyti ta krau- 
geringjį sauvalią. manėm, kad ir 
Lietuvos darbo žmonių bus lai- 
mėta. Bet dabar matom, męs, tai 
yra Lietuvos darbo žmones, užėjo 
kitas de$i>-. as ir dar sunkesne 
savo letena mano spausti. Todėl/ 

Lietuvoje męs pirmi turėsime stoti 
'j išsiliuosavimo darbą. 

"'Sugrįžę busime mažumoj. Tai- 

gi šitas darbas prieseis pirma eilia 
dirbti slaptai. Ir teabejo tolei 
reikės slaptai veikti, kolei darbo 
liaudis supras, kas jos priešas, 
vienu žodžiu tolei, kolei viešpa- 
taus Lietuvoj vokiečių engėjų ir 
Lietuvos tautiniu siurbėlių gaujos. 

Į 
Draugai, e&me, įsiMkrinę, kenoj 

rankose valdžia — tokia ir tvar- 

4<a. Engėju budeliška valdžia, 
nemėgsta teisybės. Ana mėgsta 
skriausti ir išrfaudoti darbo ran- 

kas. O to, kuris nori savo teisių 
ginti, to žmogaus tokia valdžia 
nemėgsta ir nekenčia, stengiasi 
kuogreičiausiai j kalėjimu Įgrūs- 
ti, kad '"pasitaisytų." 

Bet draugai, nėra jiegos, kuri 

teisybę nužudytų. Vieną žuvusj 
draugą šimtai draugų užstos. 

"Tai štai, draugai, ir reikia 
mums taip susiorganizuoti, k.id 
Lietuvos liaudis, kurioje męs pas- 
kęsime, mokėtų 'bei galėtų taip 
elgtis. Kad Partijos kovos darbas 
.gerai butų atliekamas Lietuvoj, 
tai ir būtinai reikia, kad męs Lie- 
tuvoj ir mažinusiame kampely j 
butume. 

"O kad šita butų, tai' turi kiek- 
viena Organizacija dabar rupestin- 

i gai rengtis. Ypatingai musų Cen- 
| tras turėtų tatai imti domon. Tai 
i savo darbu padėkime jam. Atsi- 

minkime, draugai. Męs sėjikai! 
Sekime Revoliucijos sėklą. Te- 
dygsta ji, kad susilaukėme Igero 
derliaus!" Šlamas. 

* * 

'laip, taip! Tik pamiršta jie, 
>kacl I'dsvoj Lietuvoj slaptai galės 
veikti tik kriminalistai. Padorus 
žmogus nereikalaus slapstytis. 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS 6YDYT0JAS, CHIRURGAS 
315 So Halstad lt., CMciio, III. 

Te!. Boulevard 7179 

beveros Gyduoles užlaiko 
seimynos sveikata. 

Strėnų Skaudėjimas. 
Kuomet už«ina strėnų skaudėjimas 
tai tartum viskas prie jo prisideda. 
Skaudėj'mas darosi nepakenčiamu, 
inkstai nukenčia, šlapimas sutirštė- 

eir jame yra nuosėdų. A n reika- 
uji gero vaisto ir negali jo surasti? 

Nejieškok jo ilgiau. Bandyk 

Severa's 
Kidney and L&ver 

Remedy 
(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir Ke- 
penų). Jis yra laoai geras nuo daž- 
no ir skausmingo Šlapimo varymo 
ir vaikams nuo prišlapinimo lovos. 
Jis yra geras nuo geltligės, išvari- 
nėja atsiradusį rugštumą, sumažina 
tynimą kojųir prašalina skaudėjimą iŠ strėnų. Pamėgink. Jis yra par- 
davinėjimas aptiekose vi. ur. Kaina 
76c ir $1.25. 

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
MnlnlerUI. mechanikai, andej»l, fabrikoa Ir »iap darbininkai, dirbanti viduj Ir lauke, yra amžiui drangai 

PAIN-£XPELLER 
.Tan truriri penki»f-do&lraty~ metn 
k»lp Aitu pink i gyduole yra var- 
ta'ijama su geriausioms pasek- 

| uirma. tfeydymni 'nmatiznin, 
»k»ti>ma krntincje. motitsa ir rau- 
menys*. neuralgijos, strenu die- 
gimą, Aalčto ir kosulio. 

Ne»pe'*nuk rkdama* plstns Tsistn* didele*# bonzose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-f-'poliai, ^rtlti'.rink ar vrn IKARA, vai*bni*nkli* ant b»k*ink<>. 35 centai ir 85 centai už bonkntę. Gaunamu* visose aptiekoie, ar tiesiog 1* labortorijoj. m 
P. AD. RICMTER & CO., 74-80 Washlngton St., New York, N. Y. 

v:tiiNt6 nnm, 

L'hicaga, kuri bijojosi, kad ne- 

surinks L i b e r ty paskolos tiek, 
kiek jai buvo paskirta, paskutine 
diena suvertė dar apie keturias- 
dešimti milijonų doliarių virsaus. 

i'ereitą savaitę per "Lietuvą 
pirko Liberty 'bondsus sekantieji 

Kože Aiantkus 
Aig. A. (jraiėunas 

federacija Lietuvišku Kl. 
Petras Sinusas 
Jurgis Turčinskas 
Al ik. Misevičius 
Justinas Kūlis 

Jonas Pauža 
ibimonas Kvietka 
Pranas JJartašius 
Jonas Bagdonas 
Juozas Vaišas 

''Lietuva" išviso užrašė Liber- 

ty bondsu už $6,350.00. 

Siaučianti influcnza uždarė vi- 
sus mitingus, balius, teatrus. Xe- 
tlyvai kad laikraščiams vietinių 
žinių trūksta. 

'15irutčs' choro repeticijos likos 

pertrauktos, iš priežasties, dabar 
siaučiančios influenzos. Repeticijos 
bus laikomas taip grait, kaip Svei- 
kata Departamentas duos leidimą. 

Korporalas Antanas P. Glcbai- 

tis, žinomas birutietis, 'kaip paduo- 
da oficialis pranešimas iš spalio 
22 d., tapo sunkiai sužeistas Pran- 
cūzijoj. 

Kadangi oficiališki pranešimai 
paprastai yra daug susivėlinę, tai 
reik manyt, kad šitas pranešimas 
yra apie tą patį atsitikimą, apie 
kurį rašė pats (ilebaitis keletą 
sąvaičių atgal ir kuris jau t.lpo 
seniaus "Lietuvoj." 

į'incas Sarpalins, rašo savo pa- 
žįstamiems Chicagoje, kad jis jau 
baigia sveikti ligonbutyj Prancū- 
zijoj, ir ketiną vėl traukti į fran- 

tą. Siunčia pasveikinimus visiems 
savo pažįstamiems. 

Ateinančiuose rinkimuose, lap- 
kričio 5 <1. bus balsavimai, ku- 
riuose bus balsuojama ir apie 
naują padavadijimą su lyg gatve- 
karių. 

Didelių ginčių tame kbusune 
yra. Gatvckarių kompanijos nori, 
kad žmonės balsuotų už tą nau- 

ją padavadrjimą, bet lyra daugelis 
priešų, kurie nurodinėja to nau- 

jo sumanymo trukumus. Tarp 
I jų yra tas, kad naujas padavadi- 
jinus neaprubežiuoja kainos už 

įpasažierių pei vežimą ir kad gat- 
vekarių /kompanijos tuomet galėtų 
nuo penktuko pakelti kainas augš- 
čiau. 

Nuo lapkričio mėnesio pienas 
vėl žada pabrangti: vieton 13 cen- 

tų už kvortą, mokės jau 14 centų. 

Pastaromis dienomis, kaip pa- 
rodo raportai sveikatos departa- 
mento, influenzos siautimas mies- 
te pradeda mažėti. 

Šiuomis dienomis mirė nuo in- 
fluenzos Motiejus Jankauskas, 
broli* žinomo tarp Chicagos lie- 
tuvių cigarų išdirbėjo, Jono Jan- 
kausko. 

Stoka daktarų apsireiškė mieste 
delei influenzos išsiplatinimo. Jei- 
gu negalite gauti ''ak t aro savo 

apielinkėj, tai šaukitės telefonu 
prie miesto Sveikatos departamen- 
to, kuris jums parūpins daktarą. 
Šaukite telefonu taip: 

Main 447, arba Local 108. 

Stasys Šimkus 
MOKINA M U Z'l KO S 

STUDIO: 
903 W. 33-čios gat. 

TELEPHONE DROVER 3969 

•OSEPH A. AMBROSIUS 
• LIETUVIS ADVOKATAS • 
Veda visokias bylas visuose teismuose 

Ofisai: 
69 W. VVashington Street 

1mb> 1008-1000, Tel. Ctntrtl 257H 
3214 So. Halsttd St, Tel. Yirdi 7271 

• CHICAGO, ILU • | 

Dr. K. Drangeils 
Dentistas 

3261 So. Halsted Street 
Pbsne Drover 5082 

Chicago | 

LAPKRIČIO 
REFERENDUMAS. 

Rinkimuose lapkričio 5 dieną 
klausimas užgyrimo, ar atmeti- 
mo naujo trakcijos padavadi- 
ino, kuris pastaruoju laiku per- 
ėjo Chicagos Visuotinoje Tary- 
boje, bus paduotas žmonėms. 

Padavadijimas privalo buti už- 

girtas. 
Tas žada geresnį transportaci- 

jos klausimo išrišimą Chicagoj. 
negu b i 1 e mėgintas ir patartas 
būdas. 

Chicagos transportacija metas- 
iš-meto buvo silpniausiu Chica- 
gos pirmynžangos tašku. Pagal 
naują padavadijimą Chicago su- 

budavos transportacijos systemą, 
kad but pritaikinta prie dabar- 
ties ir ateities reikalavimų. 

Padavadijimas aprūpina suvie- 
nytą tvarkymą gatvekarių ir 
ekvatorių linijų. 

Jis aprūpina labai reikalingą 
padauginimą, kaip gatvekarių, 
taip ir elevatorių kelių. 

Jis aprūpina išstatymą pože- 
minių kelių (subvvays) vidur- 
miesčio apskrityje, kad išstatytų 
ir butų Chicagos miesto savas- 

čia—'darias prasidėtų tuojaus. 
Padavadijimas aprūpina šj pa- 

statymą su $100,000,000 šiam ir 
kitiems pagerinimams bėgyje at- 

einančių šešių metų. Tas reiš- 
kia, kad darbas bus parūpintas 
bėgyje laiko, kuomet kareiviai 
grįžš iš karės ir kuomet klausi- 
mas parupinimo darbo bus svar- 

bus. 

Padavadijimas aprūpina trr.ns- 

portaciją už kainą. 
Tas miestui duoda teisį- iš- 

pirkti visą trakcijos systemą ant 

šešių mėnesių pranešimo. 
Šitie yra svarbus naujame pa- 

tvarkyme ženklai. Jie patįs pa- 
sistato prielankioje žmonėms pu- 
sėje. Patvarkymas privalo buti 
daugskaitlingai užgirti lapkričio 
5 d. per teisingai protaujančius 
Chicagos balsuotojus.—rApgars. 

! 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S. Halsted St. 

Prasideda 1 valanda *a» vakaras. 

Suhatomi ir nediHomi 2 va1 po pietį). 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestis 
Tai yra puikiausiavleta 
praleidimui liuosolaiko 

TaUpkaa* *»r*» AIJ4 

Dr. P. G. Wiegner 
Pritapo* vaUndoa: nu* • Iki 1JM rf+» 

trsi«7 Iki • vakar* 

3325 S. Halsted St Chlup, HL 

BUK ŠOFERIU. 
tį. Niekuomet nebuvo toka dido- 
Laikas yra gauti sau tinkamu vie- 
lis šoferių reikalavimu? kaip da- 
bar. M?b duosime užsiėmimu 
kiek vienam pabaigusiam kurous 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individiričmis siste- 
momis— nuoseklus pažinimas lr 
praktika v;i/.inC\jime automobiliais 
visokių rūšių. Prityrę mašinistai 
pamokls tamistų. ir suteiks tin- 
kamus patarimus ir nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių ir kitų prietaisų. 
Užtikrinamo tamistai kad tuojau? 
gausi leidimą. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. VisaB kursas 
$25.00. Frderal Ass'u of Auto 

I ISngineers, 1214-1G Jackson Bld 
Į (Inc.) 

, 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
petuvlį Jydytojaa Ir Chirurgą* 
8259 &o. naistcd 5u, Chlcago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vi.kij 
<T vyrų. 8pecialifckal gydo Lmpančias, 
BlslsenCJuBias lr paalaptlngaa rjrų 
Ilgas. 

Amerikos Listuviy Mokykla 
AflokUiaum. angh&Kod ir iu.au vu* 

tob kalbi, aritmetikom, kuygveuy- 
btėB, ^tfcjografijoB, typevvriting, 
pirklybov telBiy, Suv. Valst. Istori- 
jos, abeJcoa istorljoB, geografijos 
pollttklnės eKonomjjea, piliotystAa 
lailiaraftyBiiB. 

Mokinimo vala.n<l'.»s: tuo 8 ryto 
Iki G p<i pleMj: vak. :*uj 7:?0 Iki 
d:86 

3106 Sn Jals'M 8t., Oilcago>, UI. 

— PIRKIT BONDSĄ! 
PIRKIT BONDSUS PER "LIETUVĄ" 

\ OfliaTil. 5mi114 Hara^ Te!. CiiiI211I 

| I 10 plit Ham!« v'aą dlaną 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Ojrvtjtirau: 
731 W. 18to St., netoli HilrtedSt. 

OTiiut 

i 1900 S. halsted St., kampas 19tos 
I 1 

Koncertini! Išdirbyste 

Pearl Queen Koncertina ; 

Nemokek Pinigus Bereikalo 
Parduo lame už žemiausią kainą, kur kitur taip ne ? 
gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar-? 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius? 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra-c 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- < 
siu Balalaikų, gitaių ir smuikų, kokių tik reikia 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome'! 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus atsikan-'! 
riai. Kurie prisius trijų centų krasą-žen'klį gausi 
kataliogą veltui. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI j 4632 So. Ashland Ave. : : Chicago, 111. : : Telephone Drover 7309 ; 

Naujas Trakcijos Patvarkimas 
BALSUOK "YES" RINKIMUOSE LAPKRIČIO 5 d. 

Vyrai ir moterįs, Chicagos balsuotojai balsuos 
už naują TRAKCIJOS PATVARKYMĄ lapkričio 
5 dieną. 

Klausimas ant baloto bus perstatytas kiek- 
vienam balsuotojui, kad pažymėtų YES arba NO, 
pagal savo numanymą. 

JEIGU JUS NORITE PAGERINTO TRAK- 
CIJOS PATARNAVIMO, Jus balsuosite YES. 

JEIGU JUS NORITE, KAD GATVE- 
KRIŲ IR ELEVATORIŲ LINIJOS butų suvie- 
nytos po viena priežiūra, Jus balsuosite YES. 

JEIGU JUS NORITE, KAD MIESTAS BU- 
TŲ SAVININKUS SUBvVAY, ĮTAISYTO kad 

palengvinus vidurmiesčio judėjimą ir pagreitinimą 
traukinių perėjimų vidurmiesčio apskrityje, bal- 
suokite YES. 

JEIGU JUS NORITE TRANSPORTACI- 
JOS UŽ KAŠTUS, be uždarbio, Jus balsuosite 
YES. 

JEIGU JUS NORIE DYKAI TRANSFERO 
nuo gatvekarių j elevatorių ir antraip, balsuok YES 

JEIGU JUS NORITE MIESTO, ne Illinois 
publikos gerbūvio komisijos reguliavimui ir kon- 
troliavimui Chicagos gatvinių geležinkelių patar- 
navimą, balsuosite YES. 

JEIGU JUS NORITE, KAD MIESTAS iš- 
leistų $100,000,000 bėgyje sekančių šešių metų 
statymui pagerinimų, tai yra laiku, kuomet musų 
kareiviai grižš iš karės ir kuomet klausimas pa- 
rupinimo darbo bus svarbus, balsuosite YES. 

JEIGU NORITE, KAD MIESTAS turėtų 
teisę IŠPIRKTI TRAKCIJOS SYSTEMĄ bile 
laiku ant šešių mėnesių parnešimo, balsuok YES. 

JEIG UJUS NORITE, KAD TRAKCIJOS 
PATARNAVIMO VALDYMAS butų neužinte- 

resuotos Trustisų Tarybos, kurie turės omenyje 
vien pagerintą patarnavimą, ne pelną, balsuo-, 
site Y ES. 

PASKUTINIAIS DVIDEŠIMTS METŲ 
vargiai čia buvo kokis nors elevatorių linijų pra- 
ilginimas. Pagal NAUJĄ TRAKCIJOS PA- 
TVARKYMĄ daugelis prailginimų ir pagerinimų 
bus tuojaus daroma. 

NAUJAS TRAKCIJOS PATVARKYMAS 
parpuina 5 centų pervažiavimą ir dykai transferus. 
Jeigu butų reikalinga apmokėti pačius kaštus, tai 
kaina nedaugiaus 2 centų galėtų būti padaryta už 
transferus nuo elevatorių ant gatvekarių ir atgal, 
BET TOKIA MOKESTIS NEBUS REIKA- 
LAUTA. JEIGU PAPRASTOS MOKESTIES 
UŽTEKS PADENGIMUI PERVAŽIAVIMO 
KAŠTŲ. 

Jeigu PIRMI AUS, negu naujas patvarkymas 
ineis galėn, Publikos Gerbūvio Komisija pakeltu 
pervažiavimo mokesčius, tuomet naujas patvar- 
kymas pradės su tokia mokestimi, bet kaip greit 
pasidarys sučėdinimas nuo suvienijimo linijų ir 
duos Trustisam galę numažinti štą mokestį, NUO 
JŲ REIKALAUJAMA GREITO VEIKIMO, 
SUMAŽINIMO PERVAŽIAVIMO KAINOS. 

CHICAGOS TRANSPORTACIJOS SYSTE- 
MA yra plačiai žinoma savo blogumu. Jeigu Jus 
nenc.ite, kad ši juoda dėmė ant gero Chicagos 
vardo ir ilgiaus pasiliktu, balsuokite už naują 
Trakcijos Patvarkymą. Balsuokite YES. 

CHICAGO YRA PROGRESO MIESTAS- 
Jeigu Jus norite, kad jo transportacija butų mo- 

derniška, balsuokite YES. 

Balsavimas UŽ Trakcijos Patvarkymą yra 
balsavimas už geąr patarnavimą už KAŠTUS— 
balsavimas už DIDESNĘ CHICAGĄ. 

ALLIED BETTER SERVICE COMMITTEES 
139 NORTH CLARK STREET 



UŽSISAKYKITE 
/ 

/ I 

Užkviečiame "Lietuvos" skaitytojus, Lithuanian 
Publishing Bendrovės dalininkus, artimus ir pažįstamus 
išanksto užsiprenumeruoti greit išeisianti Dienraštį 
"LIETUVĄ." 

Mes permatome didelį Dienraščio "LIETUVA' 
užsisakymų užpludimą, įvairių tame reikale paklausimų' 
ir kitokių netikėtų darbų. Todėl kviečiame Jus, Gerbia- 
mieji, tuojaus siųsti savo prenumeratas, kad dienraštis 
nuo pirmo numerio savo laiku Jus aplankytų. Kitaip da- 
rant, gali pasitaikyt prieš musų norą, sutrukdymas 
gerame laikraščio išsiuntinėjime. 

Adresuokite šitaip: 

LIETUVA" 
814 W. 33-rd Street, 

DAILY 
V 

CHICAGO, ILLINOIS. 
/ 

Dienraščio "LIETUVA" j 
— KAINOS = i 

CHICAGOJE Metams $6.00 ! 
,, Pusei mętų 3.50 j 

In Kitus 5uv. 

Metams 
Pusei Metų 
In Kanadą 
In Kitas Šalis 

Valstijų Miestus 

$5.00 
3.0C 

Metams 7.00 
Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge 8u Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiųsk mums. 

Dienraščio "LIETUVA" Administracijai 
j GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėt 

j dienraštį 1 Lietuvą" per met. 
(ant kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas Pravarde 

Stubos numeris Gatvė 
(arbaboit) 

Miestas Valstija 
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