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Turkija nori Ameri- 
kos Globos. 

Sako Berlinas 

Talkininku laivynas Konstantinopoly!. 
i 

.... 

Nera "biznio" su Sovietais. 
TURKIJA PRAŠO AMERIKOS 

VALDYMO. 

Konstantinopolis, lapkričio 
27 d.—Amerika turi paimti 
kontrolę Turkijos žandermeri- 
jos ir finansinius reikalus į 
savo rankas, suiyg laikrašti- 
nių reikalavimų, taipgi pagel- 
bėti Turkijai apsvies klau- 
sime, kaip tai atskyrime val- 
stijos nuo bažnyčios. 

Deputacija bus pasiųsta \ 
Paryžių, kad įteikus peticija 
Prezidentui Wilsonui, kada ji 
sai atvyks j Taikos Konferen- 
ciją 
"BOLŠEVIKAI NELAIMĖSIĄ" 

SAKO BERLINAS. 
Berlinas, lapkričio 27 d.— 

Žinios, ateinančios: iš įvairių 
dalių Vokietijos, parodo, kad 
vokiškieji buJŠevikai visur pra- 
laimi. Laike rinkimų Karei- 
vių ir Darbininkų Tarybos 
Dresdane, bolševikai gavo tik 
4,300 balsų, prieš 56,400 b?l- 
sų, kurie buvo paduoti už ra- 

miuosius socialistus. 
Darbininkų ir Kareivių Ta- 

rybos Bremeno, Hamburgo, 
Hanovero, Oldenburgo, Flens 
bv.rgo, Osnabruecho, Wil- 
helmshaveno ir daug kitų iš 
mažesnių vietų laike savo mi- 
tingo išneše rezoliuciją, reika* 

• laudamos, kad Darbininkų ir 
Kareivių Tarybos viršminėtų 
provincijų, palaikytų dabarti-l 
nę valdžią ir pasistengtų su- 

šaukti kuogreičiausiai Steigia- 
mąjį Susirinkimą. 

Tarpe kareivių, grįžtančių 
is mūšio lauko, bolševikai ir- 
gi neturi pasisekimo. -Korpu- 
sas dešimtosios armijos iš 
Hanover išnešė rezoliuciją., 
protestuodamas prieš bolševi- 
kišką diktatūrą. 
DIDELIS TALKININKŲ LAI- 

VYNAS KONSTANTI- 
NOPOLYJE. 

Konstantinopolis, lapkričio 
27 d. Didelis talkininkų lai- 
vynas, susidedantis iš Angli- 
jos, Prancūzijos ir Italijos lai- 
vų, atplaukė į Konstantinopolį. 
Miesto gyventojai pasitiko 
karšta?, o laikraščiai savo at- 
sišaukimuose sveikina talki- 
ninkų laivyną kaipo savo iš- 
gelbėtoją. 

Vienas tūkstantis vokiečių 
ir austrų randasi Konstanti- 

nopolyje, priskaitant gen. Li- 
man Sanders, buvusį vokišką 
komanduotoji Turkijos armi- 
jos. Visi jie norėjo apleisti 
Turkiją ir plaukti per Juo- 
dasias jūres į Odessą, o iš ten 
lengviaus galima butų buvę 
dasigauti j Vokietiją, bet ačiū 
betvarkei Odessoje, jų plia- 
nai nepavyko. 

Valgomų daiktų kainos Tur 
kijos sostinėje, Konstantiro< 
polyje, pakilo net dvidešimts 
sykių daugiau s, negu prieš ka- 
rę, sulyg finansų ministerijos 
pranešimo. 

NEGALIMA PIRKLIAUTI 
SU SOVIETAIS. 

Stockholmas, lapkričio 27 d. 
Švedų pramonininkų organas, 
S^ensk-Han^elstidning prane- 
ša, kad jokia pirklyba su So- 
vietų valdžia nėra galima. 
Exporterių draugyste Švedi- 
joj speciališkai buvo pasiun- 
tusi delegatus į Rusiją, kad 
padarius prekybos sutartį su 

Sovietų valdžia, bet iš to nie- 
kas neišėjo, nes kada delega- 
tai padarė praktišką propor- 
ciją wietų valdžiai, tai toji 
priėniv su tokiomis socialis- 
tiškom > fantazijomis, kad 
nieko <. augiau neliko daryti, 
kaip tik pertraukti derybas. 
Iš kitos pusės gi, jeigu 
Sovietų valdžia ir išduodavo 
leidimus^ tai tankiausiai pa- 
naikindavo už trumpo laiko, 
arba tie leidimai būdavo be 
vertės, nes daugumoje vietų 
jų nepripažindavo. 

NUBAUSTI KAZERJ, PRINCĄ 
į IR HOLWEG REIKALAUJA 

SPARTAKAI. 

Berli^as, lapkričio 27 d.— 
"Męs reikalaujame kuogrei- 
čiausiai įsteigti revoliucioniš- 
ką tribunalą su tikslu, kad iš- 
nešus nttosprendj apie Hohen- 
zollernų šeimyną, kaizerį 
kronprincą ir buvusį premierą 
Bethmann-Hollweg, rašo. or- 

ganas spartakų vado Kark 
Liebknechto. Laikraštis rei 
kalauja, kad kaizeris sugrįžti 
į Vokietija ir atsiduotų į ran 

kas justicijos- 
Reikalaujama taipgi {eisme 

socialistų vadams Ebertui 
Davidui ir kitiems už plati 
nimą. agitacijos, kuri išteisini 

"MEIN GOTT! KAS SU MANIM BUS?'' 
Kaizeris dūmoja apie caro Mikės, likimą. 

Vokietiją už šią karę. Mums 
aiškino, kad Vokietija 
nežinojo apie ultimatumą Aus 
trijos Serbijai, bet tas buvo 
melas''—priduria laikraštis. 

LENKIJOS KLAUSIMAS 
kėblus. 

Paryžills, lapkričio 27 d.— 

Specialis Daily N e w s ko- 
respondenats iš Paryžiaus, 
John F. Bass, telegrafuoja, 
kad talkininkai taikos konfe- 
rencijoje turės išrišti daug 
svarbių klausimų, kįlančių iš 
nesutikimų tarp lenkų ir rusi- 
nu. 

% 

Rusinai sukilo Lemberge ir 
užėmė jį; žinoma, ne be krau- 
jo praliejimo (vėliausios ži- 
nios praneša, kad lenkai Lem- 
bergą atsiėmę). 

Sulyg tikrų žinių rubinai su 

daro didžiumą rytinėje dalyje, 
Galicijos, bet ir jie nori su-j 
tverti atskirą valstiją. Len- 
kams tas labai netinka ir jie 
darodinėja, kad dėl gerovės 
tos šalies, ji turi but prijung- 
ta prie Lenkijos. Kiti klau- 
simai, kurie gręsia Lenkijai 
ir kurie turės but išrišti, yra: 
1. Žemės plotai prijungti pri( 
Ukrainos sulyg taiko^ sutar 
ties tarp Vokietijos ir Rusi 
jos, bet kuriuos Lenkija savi 
nasi. 

2. Liuosas išėjimas prie jū- 
rių Lenkijos per Rytinę Pru- 
siją. 

3. Prūsijos klausimas, skai 
tant Poznanių, kurį didžiumo- 
je yra apgyventa lenkais, ir 
kurį buvo atskirta uuo Len- 
kijos, kada Prūsija, Rusija ir 
Austrija pasidalina Lenkiją, ir 

4. Nustatymas rubežių tarp 
i Lenkijos ir Lietuvos. 

Pasiremiant tomis žiniomis, 
į kad reikalaujama nusta- 

tymo rubežių tarp Lenkijos ir 
Lietuvos, galima spręsti, kad 

► dalykai ne taip prastai stovi 
, su Lietuva, kaip nekuriems iš- 

rodo, nes jeigu butų manoma 

i prijungti Lietuvą prie 'Len- 

kijos, tai nereikėtų nustatymo 
rubežių; matyt, kad Lietuva, 
nors ir skanus kąsnelis butu ^ u 

Lenkijai, bet neapžiojamas. 
CAILLAUX PERMAINĖ 

KALĖJIMĄ. 

Paryčius, lapkričio 27 d.— 
Josepli Caillaux, buvęs Pran- 
cūzijos ministerių pirminin- 
kas, kuris buvo kaltinamas iš- 
davystėjeir nuteistas į kariška 
kalėjimą, likosi perkeltas iš 
kariško kalėjimo Į kalėjimą 
de la Sante, kadangi jo prasi- 
žengimas yra daugiau politiš- 
kas, negu kariškas. 

EBERT ŠAUKIA PRIE 
VIENYBĖS. 

Kopenhagcnas, lapkričio 
27 d.—Sulyg pusiau-oficiališ- 
kos žinių agentūros Wolff, 
Vokietijos kancleris Eberi 
savo kalboje ant konferen- 
cijos, kurioje dalyvavo apie 
septyniosdešimts delegatų iš 
įvairių Vokietijos provincijų, 
kvietė visus į vienybę, nuro- 

dydamas, kad tik vienybėje 
yra išganymas. Pradžioje 
.savo kalbos jie pabriežė, kad, 

:ada Laikinoji Valdžia pa- 
imė šalies valdymą j savo 

ankas, tai ji rado tik griuvė- 
sius ir kad dabar, reikia ener- 

giško darbo, dėl atbudavoji- 
no šalies. 

TALKININKŲ LAIVYNAS 
JUODOSE JUROSE. 

Paryžius, lapkričio 27 d.— 
Bosforas likosi išvalytas nuo 

minu ir talkininkų laivynas 
iplaukC į Juodasias jūres. 
Prancūzijos ir kitų talkinin- 
kų kariški laivai, kurie sto- 

vėjo Konstantinopolio prie- 
plaukoje, buvo pasiųsti į Juo- 
dasias jūres, kur jie aplankė 
čielą eilę portų, kaip tai: Var- 
ną, Galatą, -Eregrj, Trepizon- 
dą ir kitus, i 

Gen. Frenchet d'Esperey, 
vyriausias vadas talkininkų 

armijų Maeedonijoj, atvyiro j 
Konstantinopolį subatoje. 

DIDŽIAUSIAS SMŪGIS 
SULAIKYTAS. 

Paryčius, lapkričio 27 d.— 
Pirmieji žodžiai ištarti vokie- 
čių delegatų, kada jie atkelia- 
vo pas maršalą Foch, kad ga- 
vus armistįjos sąlygas, buvo: 
"Vokietijos armijos yra ati- 
duotos ant jusų pasigailėji- 
mo, ponas maršale. Musų 
rezervai žmonių ir amunici- 
jos išsibaigė, kas padaro ne- 
galimu tolimesnį vedima ka- 
rės." 

Dabartiniame laike yra pa- 
velyta pranešti, kad, jeigu 
Vokietija nebūtų pasiskubinu- 
si priimti talkininkų armisti- 
ios sąlygas, tai gen. Foch 
-engėsi užduoti didžiausi smu 

į priešui į šiaurę nuo Metz, 
perkirsdamas komunikacijos 
linijas ir tuo budu galėjęs 
but paimti i nelaisvę didelę 
lalj priešo armijos. 

Tuom pačiu laiku jis turėjo 
suorganizavęs stiprią armiją, 
užpuolimui Bavarijos per 
Austriją. 

DAUGYBĖ BEDARBIŲ 
VIENNOJ. 

Vicnm, lapkričio 27 d. — 

Sulyg laikraščių pranešimų, 
Yiennoj viešpatauja didžiau- 
sias skurdas ir bedarbė. Tūk- 
stančiai vyrų ir moterų, ku- 
rie pirmiaus dirbo amunicijos 
dirbtuvėse, pasiliko be darbo, 
nes dirbtuvės likosi už- 
darytos. Kitokių darbų ne- 

galima gauti, nes anglių trūk- 
sta. 

Brangenybė neišpasakyta. 
Korespondentai praneša, kad 
visoj Europoj nėra tokios ša- 
lies, kur kainos butų taip aug- 
štos, kaip Austrijoj. 

Taip pavyzdžiui, pora pan- 
čiakų kaštuoja $5.00; bluza 
$100.00: "siutas" drapanų at- 
sieina $150.00, bet ir už tokia 

t 

kainą sunku yra pirkti, nes 
krautuvės tuščios. 

PER METUS LAIKO 7og ORO 

BOMBARDAVIMAI. 

Londonas, lapkričio 27 d. 
Pagarsintos statistikos paro- 
do, kad laike vieny metų Ang- 
lijos lakūnai aplankė 709 sy- 
kius Vokietiją; iš tų, 274 kar- 
tus bombarduota didesniuo- 
sius miestus; 209 kartus Rei- 
no pakraščiai ir 126 kartus 
kiti militariški punktai. Išvi- 
so įvairiose vietose išmėtyta 
737 tonai bombų. 

LLOl'D GEORGE APREIŠKĖ 
TAIKOS PLIANUS. 

Londonas, lapkričio 27 d. 
Premieras Lloyd George ir 
Bonar La\v išleido atsišauki- 
mą i balsuotojus Anglijos ir 
Airijos, kuriame jie kviečia 
visus prie bendro darbo ir' 
vienybės. I 

".padarymas teisingos ir pa- 
stovios taikos,"—sako jie — 

pastatys Europą ant tvirtų, 
naujų pamatų taip, kad ap 
asugos pasaulį nuo buusian- 
čių karių." Toliaus jie 
prižada čielą eilę ekonomiškų 
ir politiškų pagerinimų kaip 
dėl Anglijos, Airijos, taip ir 
dėl kolionijų. Ant galo už- 
reiškia, kad visos legališkos 
nelygybės tarp vyrų ir mo- 

terų turi but panaikintos. 

SUNAIKINTI ANT VISA- 
DOS. 

FirtJi of Forth, Škotija, 
lapkričio 27 d.—''Vokietijos 
laivynas yfa sunaikintas ant 

visados," tokia yra opinija vo- 

kiečių aficieriaus, kuris tar- 
navo ant vieno iš pasidavusių 
talkininkams laivų. "Dabar 
męs turime negarbingą pra- 
eiti ir nei vienas nenorės dau- 
ęiaus tarnauti žeminančioje 
tarnyboje." 

Vokiečių jūreiviai randasi 
vargingame padėjime, jų dra- 
panos purvinos ir nudriskę 
Disciplinos tarpe jų nėra. 

CHILI ATŠAUKĖ DIPLOMĄ 
TUS IŠ PERU. 

Santiago Chili, lapkričio 2/ 
d. Oficialįškai pranešta, kac 
Chili atšaukė visus diplioma- 
tus iš Peru, kad išvengus ne 

smagumų, kokie gali ištikti 
jeigu kiltų karė tarp tų dvie 
jų valstijų. Nauja ministe- 
rija. po vadovyste Onezada, 
užėmė vietą panedėlyje. L, '■ if"' 

BELAISVIAI PASAKOJA 
APIE SKURDĄ. 

Londonas, lapkričio 27 d. 
Pasibaisėtinas žinias pasako- 
ja belaisviai, sugrįžusieji iš 
Vokietijos belaisves. Anot jų 
pasakojimo, Friedrichsfelde, 
Prūsijoj, iš 1.800 belaisvių, 
tiktai 282 išliko gyvais, kiti 
gi numirė nuo bado bei kito- 
kių ligų. Vokiečių daktarai 
patvirtino, kad iš 800 belais- 
vių Laekeno lageryje, kuris' 
randasi netoli Brnsselio, di- 
džiuma išmirė nuo stokos 
maisto ir šalčio. 

BAVARIJA NURODO HUNŲ 
KALTYBĘ. 

Londondas, lapkričio 27 d. 
Talkininkai turi oficiališka 
kopija telegramos buvusio Ba 
vari jos įninisterio Berline 
Lerchenfeld, kuris patvirtino, 
kad Vokietija ir Austrija su- 

rengė visasvietinę karę. Te- 
legrama datuota liepos 18 d. 
1914 m. ir joje išdėstomi plia 
nai, sulyg kurių Austrija tu- 
rėjo pasiųsti ultimatumą Ser- 
bijai tada, kada Prancūzijos 
prezidentas Poincare ir pre- 
mieras Viviani iškeliaus i St. 
Petersburg (Petrograd) su 
tuo tikslu, kad talkininkams 
butų sunkiau prieiti prie ben- 
dro susipratimo. Count Ler- 
chenfeld pasakė, kad: "Ser- 
bija gaus tokius reikalavimus, 
kad ji jokiu budu negalės su- 

tikti, o kur sutikimo nėra— 
ten turi but karė.'' 

"HEARST — VOKIEČIŲ 
ŠALININKAS? 

Nezv York, lapkričio 27 d. 
"Hearst yra vienas iš žy- 
miausių Amerikos publicistų, 
kuris palaiko vokiečių pusę— 
tOKia yra ištrauka iš laiško 
buvusio redaktoriaus "Fa- 
therland" G. S. Yierecko, ra- 

šyto valstijos generališkam 
prokurorui A. L. Beckeriui, 
kuris pagarsino jį laikraš- 
čiuose. 

G. S. Yiereck prisiuntė pro 
kurorui ir daugybę kitų laiš- 
kų, paliečiančių Hearsto ypa- 
ta. 

c 0 

Štai viena ištrauka iš 
Hearsto menamo laiško: 
New Yoqk, March 13, 1917. 

"Brangioji Mama:—Padė- 
jimas čionai serioziškas. AŠ 
tikiu, kad karė neišvengtina. 
Jeigu jus esate nelaimėje, ar- 

ba reikalinga yra jums pa- 
^elba, susirašykit tuojaus su 

Dr. Fuehr ir Dr. Aibert. Cir- 
:uliacija mano laikraščio, iš 
priežasties krizio, nenukentė- 
o. Amerikos žmonės neno- 
•i karės. Bryan, Hearst, 12 
■enatoriu, 13 kongresmanų, 
rra priešingi karei ir 
itstovauja didžiuma Ameri- 
kos žmonių. Aš padariau ap- 
kaltinimą prieš p. Gerardą, 
;rjžtanti ambasadorių. To 
įegalėjau atilkti pirmiau, ka- 
dangi bijojau tuom pakenkti 
Bernstorfui (Bernstorff buvo 
Vokietijos ambasadorium Su- 
vienytose Valstijose. Red.). 
Aš tikiu, kad p. Untermyer 
pasirūpins apie mane ir ma- 

no laikraščius, jeigu pasitai- 
kytų pakliūti i nelaimę. Per- 
duok geriausius linkėjimus 
mano draugams ir pasakyk 
jiems, kad aš kovosiu ir to- 
liaus." 

Tokių ir daug kitokios rų- 
šies laiškų randasi A. L. Be- 
ckerio rankose, kuriuos »jis 
mano sunaudoti prieš poną 
Hearstą. 



g Rengia 

1 S. L. A. 208-ta Moterų Kuopa 
g kuris buvo rengtas ant Spalio 19 d. ir dėl visiems žinomos prie- 
5* žasties tapo perkeltas ant 

1 Seredoj, Lapkričio 27, 1918 
(Prieš Padėkavonės Dieną) 

Imidos didžiojoj svetainej, 
(ant 3-čių lubų) 

3142 So. Halsted Street. 
S Prasidės 6-tą vsl. varre 

g Kviečiame visus atsilankyti,, nes tai bus paskutinis balius prieš ka- 

0 ledas. 
§ Męs užtikriname, kad visi atsilankiusieji bus užganėdinti. 
1 Kviečia KOMITETAS 

PUIKUS SALIUS 
Rengia 

DRAUGIJA TEISYBES MYLĖTOJU 
Ketverge, Padėkos Dienoje 

Lapkričio-November 28, 1918 
M. MELDAžlO SVETAINEJE 

2244 \Y. 231-d Place 

Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga 25 centai 

Kviečia visus KOMITETAS 

Europos žemlapis, karą baigiant. ; 

Kuomet iš visų šonu muša- 
mos vokiečių armijos pasida- 
vė ^ kuomet Vokietijos įga- 
liotiniai lapkričio 11 cl. šių 
metų pasirašė po išlygomis, 
kurias jiems talkininkai pa- 
statė, tuomet vienu sykiu griu 
vo visi didieji vokiečių laimė- 

jimai, kuriuos jie įgijo per 
keturis karės mef Viskas 
griuvo, tarsi tas namas, iš 
kazyrų pastatytas. Dingo ne 

tik Vokietijos sapnai apie vi- 
so pasaulio apvaldymą, bet 
griuvo ir pati Vokietija, pa- 
virsdama į tokią pačią betvar- 
kę, kokią ji pati surengė Ru- 
sijoj. 

Lapkričio 11 d. ilgam lai- 
kui bus žymiausi diena pasau- 
lio istorijoj. Musų skaityto- 
jai, dėlei laikraščio kėlimosi 
naujon vieton, neturėjo pro- 
gos plačiau apsipažinL su tos 
dienos nuotikiais. Todėl dar 
ir dabar nebus per vėlu susi- 

pažinti, nors trumpai, su tuo, 
Kas tą dieną atsitiko. i 

Nepasisekusi Mcdčiokle. 
Tą dieną, kaip sakyta, Vo-i 

kietija pasidavė talkininkams 
K jokių išlygų ir vokiškas 
mil'tarizmas, išėjusis prieš ke- 
turis metus medžioklėn, idant 
visą pakulį paveržti, tą die- 
ną prisipažino, kad Jis yra 
pilnai sumuštas. 

— Aš jau gavau gana — 

tarė jis talkininkams.—Ar ne- 

galima butų pertraukti kovą, 
nes aš norėčiau išnešti iš 
Francuzijos ir Belgijos nors 

tiek savo kailio, kiek jo dar 
yra likę. 

— Gerai,—atsakė jam gen. 
Foch, vyriausis talkininku va- 

das,—kovą męs pertrauksim, 
bet jus. turėsite šį-tą pada- 
ryti, kad męs žinotum, jog 
jųs, dabar kailį išnešę, paskui 
vėl negriebtut mums už gerk- 
lės. 

Ir gen. Foch padavė vokie- 
čių štabui tūlas išlygas—daug 
išlygų,—kurių tikslu buvo gra 
žiai apkarpyti nagus ir išrau- 
ti 'dantis vokiškam militari^- 
mul, idant jis 'daugiau nega- 

lėtų talkininku nei įkąsti, nei 
draskyti. 

Kaizeris, tas išlygas pama- 
tęs, išdūmė Holiandijon, bet 
vokiečių štabas jas turėjo pri- 
imti, nes jam kitokio išėjimo 

[nebuvo. 
I š 1 y g o s. 

Čia paminėsiu bent svar- 

biausius tų išlygų punktus, 
kurių išviso yra 34. Prie šio 
straipsnio pridėtas žemlapis 
pagelbės bent išdalies aiškiau 
jas suprasti. 

.Visos išlygos padalintos į 
šešis skyrius. 

"Pirmas skyrius palyti Va- 
karų Frontą. Svarbesnės iš- 
lvgos yra sekančios: 

1. Vokiečių kariumenė turi 
apleisti Prancūziją, Belgiją, 
Elzas-Lotaringiią (Elzase ir 
Lorraine) ir Luxemburgą i 
14 dienų laiko. Nepasitrau- 
kusi i tą laika vokiečiu kariu- o i, o 

menė bus paimta, kaipo ka- 
lės belaisviai. 

2. Visi gyventojai, išvežti 
iš tų vietų V okietijon, priva- 
lo but sugrąžinti i savo na- 
mus j 15 dienų laiko. 

3. Vokietija turi atiduoti j 
talkininkų rankas: 2,500 sun- 

kių kanuolių ir 2,500 lauko 
! kanuolių; 25,000 kulkasvai- 
džių ir 1,700 orlaivių. 

4. Vokiečiai turi pasitrauk- 
ti iŠ kairiosios puses upės 
Reino (Rhine), kaip tas pa- 
rodyta ant mažo zemlapelio. 
Šita plota užims talkininkų ir 
amerikonų kariumene. Idant 
apsaugoti perėjimą per, upę 
Reiną (Rhine), talkininkai 
laikys svarbiausius per ją til- 
ius prie miestų Meyence, Co- 
blentz ir Cologne (Žiūrėk aut 
mažo žcmlapėlio). Apart to, 
vokiečių kariumene turi pasi- 
traukti dar 10 kiliometrų už 
Reino, kaip tai parodyta ant 
abiejų žemlapių juoda taškuo- 
ta linija. Šitas plotas tarp 
upės Reino ir tos linjos skai- 
tysis neutrališku plotu. Tas 
privalo but padaryta bėgyje 
31 dienos nuo laiko išlygų 
priėmimo. 

5. yisas apleistas .vietas .vo 
kiečiu armija privalo apleisti 
taip, kaip jos stovi—nieko iš 
jų neimant ir nie1:0 nenaiki- 
nant, nei gadinant. 

6. Vokiečiai turi palikti 
150,000 vagonų, 5,000 "tro- 
kų" ir visus geležinkelius tos't 

vietose, is kurių pasitraukia. 
7. Visos pakastos minos 

privalo but parodytos talki- 
ninkams/ 

8. Visi belaisviai, laikomi 
Vokietijoj, privalo buti tuo- 
jaus sugrąžinti. Vokiečių be- 
laisviai, talkininkų paimti, pa- 
silieka iki taikos. 

I Rytų Fru n Uis. 
1. Visa vokiečiu kariume- 

1 ne, esanti Austro-Vengrijoj, 
Rumunijoj ii" Turkijoj, priva- 
lo grįžti prie Vokietijos ru- 

bežiaus, kaip kad jis buvo ld. 
rugpjūčio 1914 m. Visa vo- 
kiečiu kariumenč, esanti že- 
mėse, kurios pirm kares pri- 
klauso Rusijai, taip-pat pr'r 
"alo pasitraukti atgal iki Vo- 
kietijos rubečiaus, kaip kad 
jis buvo 1 d. rugpjūčio 1914, 
bet ne tuo jaus, u tada, kada 
talkininkai lieps .tai padaryti. 
(Šitas punktas palyti ir Lie- 
tuvą). 

2. Vokiečių armija tuojaus 
privalo pasiliauti dariusi tuo- 
;e kraštuose rekvizicijas nuo 

žmoiių. 
3 Lietuvių Brastoj ir Bu- 

ęhareste padarytos sutartis su 

Rusija ir Rumunija turi but 
panaikinta. 

4. Talkininkai (turės liuosą 
priėjimą prie Lenkijos .[ir 
Lietuvos 1 per Danzigą ar per 
VTislą, idant tų kraštų žmo- 
nėms privežti maisto, ar dėlei 
palaikymo tenai tvarkos (žiū- 
rėk ant žemlapio vietoj, pa- 
ženklintoj numeriu 4). 

Abelnos Išlygos. 
1. Vokietija turi pinigiškai 

atlyginti už visus padarytus 
nuostolius; privalo sugrąžinti 
visus pinigus, paimtus iš Bel- 
gijos, Rusijos ir Rumunijos 
bankų. 

2. 'Atiduoti talkininkams 
,'isus submarinus. 

3. Kariški .Vokietijos lai- 
j /ai, kuriuos talkininkai nuro- 

lys, turi but nuginkluoti ir 
i nternuoti neutrališkuose uos- 

I uose. Jų yra išviso: 6 rnu- 

,jio skraiduoliai, 10 mūšio lai 
v*ų, 8 lengvi skraiduoliai, 5( 
naikintojų laivų. Visi kiti 
laivai privalo but pastatyti 
talkininkų nurodytuose uos- 

tuose ir nuginkluoti. 
'4. Talkininkai turi turėt 

liuosa įplaukimą į Baltiko j u 

res per Kiel kanalą (žiūrėk 
ant žemlapio num. 2), ir per 
Danijos siaurumas (žiur. nu- 

merį 3). Idant tai atsiekus, 
talkininkai turi tiesą užimti 
visus vokiškus fortus prie 
Kiel ir Baltiko jūrių pakraš- 
čiuose. 

5. Talkininkai nepanaikins 
Vokietijos blokados iš jūrių 
puses, bet sulyg reikalo ir 
išgalės pagelbės Vokietijos 
žmonėms su maistu. 

6. Visi uostai Juodose jū- 
rėse, kuriuos Vokietija užė- 
mė nuo rusu, privalo but ap- 
leisti, o visi vokiečių užgrieb- 
ti rusiški laivai privalo but 
atiduoti į talkininkų rankas 
(žiur. ant žemlapio num. 8). 

Visos šitos išlygos privalo 
but išpildytos bėgyje 30 die- 
nų. 

Numeris 5 .ant žemlapio pa- 
rodo Latvijos ir Lietuvos 
plotus (kryžialiu-šešėliu pa- 
ženklintus), kuriuos Vokieti- 
ja buvo užėmusi laike karės, 
umeris 6-tas parodo Rusijos 
plotus, kuriuos Vokietija bu- 
vo užėmusi, arba turėjo po 
savo įtekme; 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

\ riA5TER5T5TEn j 
K irpikai yra labi! reikalaujami 
N ęs mokiname Į,i puikij gerai apsimokanti 
a nata i trumpa' iaikji- 
V ietos neplipildytos laukia. 
r\tcik dieną ir vakare. 

Master Cutting School 
T. V. Kasnicką 

118 N. LaSalle St., 
4tU floor, priti City Hali. 

Ar čia busit, ar Lietuvon Grįžsit? 
Lietuviams yra svarbu ir žingeidu žinoti, kiek Lietuviu žada po 

šios karės grįžti atgal Lietuvon. "Lietuvos" Dienraštis norėtu 

šitas žinias surinkti, kad šitą. klausimą išrišti. 

^ Todėl išpildykite šitą blanku ir prisiųskite jiį atgal. Justi var- 

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

cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinamos* nei niekam iš- 

duodamos. Todėl galite rašyti atvirai ir su pilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravardė 
2. Adresas 

3. Pavienis, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj? 
4. Amžius justi 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigU Lietuva gautų laisvę? 
6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės?.... 
7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? ......i 

8. Kokion vieton grįžtute? ..... 

f% 

9. Kuom čia užsiimate? ..... 

10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 

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

savim parsivežtut 
Pastaba, šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima bu- 

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

tuvon, o tas parodytu kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų. Ši- 

tas jūsų atsakymas bus Redakcijos, užlaikomas absoliutiškoj 

paslaptyj kaslink jusų, bet jeigukartais nenorėtum jo atsakyti, 

praleiskit jį nieko nepažymėję. 

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

Statistikos Skyrius, 
"Lietuva" Daily, 
3253 S. Morgan St., 

Chicago, 111. 

pasirūpinkit, kad jr jus draugai bei pažįstami išpildyh;. 



Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
MINNEAPOLIS, MINN. 

Wį(K(SrjB9l>c,ndeiięUĄ "Lietuviai"), 
Ispaniskas gripas, kuris 

siaučia po visa š&lį, užpuolė 
ir vietinius gyventojus. Svei- 
katos Departmento paliepimu 
tapo uždaryta visos viešos 
įstaigos: teatrai, svetainės, 
bažnyčios, mokyklos ir d. k. 
Daug žmonių įniršta nuo tos 

ligos, iš lietuvių mirė P. Bič- 
kus, palikdamas jauną mote- 

rį dideliame nuliudime. Ve- 
lionis paėjo iš Šiaduvos pa- 
rapijos, Kauno red. 

Laike 4 laisvės paskolos 
vietiniai lietuviai neturėjo sa- 

vo suorganizuoto komiteto, 
u/taigi pirko "bondsus" nuo 

kompanijų komitetų, prie ku- 
rių kas dirbo; taigi tie komi- 
„tai ir kreditą gavo už lietu- 

vių pinigus. 
Paskutiniu laiku čionykš- 

čiai. lietuviai pradėjo organi- 
zuotis prie rinkimo aukų Ka- 
lėdų Eglaitei, užką jiems tu- 

rėtų but garbė, bet kad dar- 
bas eina vėžio žingsniu. 

A. Masis. 

PORTLAND, ORE. 
(Korespondencija "Lietuviai"). 
Pas mus siaučia Ispaniška 

influenza. .Valdžia užginė 
laikyti susirinkimus, nevalė 
net bile kur vaikščioti. Ne- 
kurie jau ir maskas nešioja. 
Bet žmonės miršta neperdaug, 
iki šio laiko mirė tik 115 
žmonių. Californijoje, tai 
miršta labai daug. Tuom tar- 

pu orai,čionai labai puikus. 
Jonas P. Grite. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
(Kofespondencija "Lietuviai"). 

Prakalbos. Pereita nedėl- 

dienj, 10 d. lapkričio, buvo 
čionai visų lietuvių susirin- 
kimas su prakalbomis ir dai- 
nelėmis. Pirmiausia padai- 
navo keletą dainelių lietuvių 
Šv. Kazimiero Choras po va- 

dovyste naujo vargoninko, p. 
Puzuros. Nors p. Puzura 

dar nepersenei musų parapi- 
joje vargoninkauja, bet cho- 
rr. jau puikiai pratvino. 

Paskui kalbėjo p. L. Biaš- 

kis apie reikalingumą ir svar- 

bą tuKių apvaikščiojimų, taip- 
gi kalbėjo p. Kranlavičius ir 

ktin. Kelmelis apie Lietuvą. 
Butų geistina, kad ir. kitur 
lietuviai rengtų panašius ap- 
vaikščiojimus. 

A. G. B. 

TĖVPN AINIŲ PASIŠVENTI- 
MAS. 

(Korespondencija "Lietuviai"). 

Shenandoah, Pa. Pereitu po- 

ros savaičių laikraščiuose bu- 
vo tilpusi smagi žinia apie 
Shenandoah'riečių pasiryžimą 
padaryti 2 tukstančiu dolerių 
' .ietuvos reikalams, bet, iš 

j^iežasties influenzos siauti- 
"'mo, visi plianai tapo iškrai- 

pyti. Nepaisant nieko trumpu 
laiku tapo suorganizuotas ko- 

mitetas, kuris pasiskirstė mie- 

stą į distriktus ir turėjo pe- 
reiti per visas lietuvių šeimy- 
nas. Daoar darbas jau rodo- 
si tik ir turėtų atnešti geras 
pasekmčc. 

Išėję pirmą vakarą musų 
porelės, pašventė po dvi va- 

landi garbingam darbui, ir 

sugrjžo parsinešdami po dvi- 
dešimtį dolerių. Skundžiasi 
viens ir kits, kad kita tiek ga- 
lima butų surinkti, jeigu ne 

šita nelaboji epidemija, nes 

žmonės prijaučia ir duoda 
kiek išgalėdami. Pasižada 
eiti jieškoti piningu ir sekan- 
tį vakarą. Ant rytojaus at- 
čijia viena kita iš. mergaičių 
ir sako, kad tėvai neleis rink- 
ti aukų. pakol nepasibaig; li- 

gos. Išeita vieniem.c. vyrams, 
bet pasirodė pasekmės men- 

kos, nes daug rado sergen- 
čiais. 

Nežiūrint visų kliūčių, rado- 
si į^eru tėvynainiu kaip va: p. 
Martus, p-le Spudžiutė ir ki- 
ti, kurie varė pradėtąjį dar- 
bą. Nprs su vargu, visgi au- 

kų surinkta gana daug bū- 
tent—$868.50. 

Dabar-gf kurie yra dar ne- 

atlikę savo užduoties linkui 
Lietuvuos gelendasi nagus ir 
miklina liežuvius, kad galėtų 
atsikirsti nuo juodosios armi- 
jos narių, kurių kalba dau- 
giausia yra tokia:: "Neduok, 
sako, nes jie visi yra vagįs". 
paklausus kas ką tavo pavo- 
gė? atsako—o ką mano pa- 
vogs, kad as niekam nieko j 
nedaviau. Jei rinkėjai vis 
bando perkalbėti, kad aukau- 
tų, nes čia esas svarbiausais 
reikalas, tai žmogutis "juodo- 
sios armijos" nayrs surinka, 
kad neduos nė centą ir kitam 
pasakys, kad neduotų. Tai 
tokios rūšies sutinkama lie- 
tuvius ir, nežinai, ar. jų gai- 
lėtis, ar pykti ant jų. Anot 
p. Martaus, iš jų vistiek maža 
nauda, taip kaip ukininkui iš 
bergždžios karvės, kuri tik 
bliauna, o pieno neduoda! 

Komitetas dabar tik ir lau- 
kia tos dienelės, kuri nustums 

žiaurią influenzą iš šios apic- 
linkės, idant šokus prie darbo 
kuogreičiausiai, kad pažadėtą 
skaitline pinigų surinkus. 

Jeigu šį pavyzdį sektų vi- 
sos kitos lietuvių kolionijos, 
tai susirinktų didelė suma pi- 
nigų. Tada galėtų musų at- 
stovai VVashington'e ir musų 
užmanymus geriau vykdinti 
link išgavimo Lietuvai nepri- 
gulmvbės. 

Taigi broliai ir sesės-gel- 
tonkasės, griebkimės už to 
švento darbo kas tik gyvas. 
Kad ir mažiausiose kolioni- 
iose, pasiskirstykite į tam tik- 
rus komitetus bei burius ir 
pereikite per kiekvieną grin- 
čią renkant aukas. Tas jusų 
pasišventimas padarys Lie- 
tuvą laiminga ant visados! 

Guronių Vargdienis. 

DONORĄ, PA. 
(Korespondencija "Lietuviai"). 

Lapkričio 17 d. buvo su- 

šauktas susirinkimas ir su- 

tverti choras "Vilija/' Susi- 
rinkime dalyvavo gražus bū- 
relis kaip vyrų, taip merginų 
ir moterų. Iškarto prisirašė 
prie choro apie 20 ypatų. Bu- 
tų g ažu, kad kas tik gali pri- 
sidėtų prie nauiai sutverto 
choro "Vilija." 

Tą pačią dieną ir toje pa- 
čioje vietoje, t. y. Lietuvių 
Ukesų Kliubo kambariuose 
susitvėrė Lietuvos Neprigul- 
mybes Fondo skyrius. Sky- 
riaus pirmininkų išrinktas J. 
Klimavičius, ižd. O. Linkienė 
ir rašt.-~V. P. Banionis. Ko- 
mitetas sutarė pareiti per vi- 
sus Donorą lietuvius parinkti 
aukų L. N. Fondui. Susirin- 
kime surinkta $6.00. 

įKorespondentas- 

SUPERIOR, WIS. 
(Korespondencija "Lietuviai"). 

Musų krašte dar yra ir to- 

kių lietuvių tamsuolių, kurie 
stengiasi buti lenkais. Prigu- 
li prie lenkų parapijos ir vai- 
kus leidžia j lankų mokyklas 
ir taip auklėja iš lietuvių len- 
kus. Tėvai tamsuoliai net di- 
džiuojasi, kad jų vaikai už- 
miršta savo grąžią lietuvišką 
kalbą ir žargonuoja lenkiškai. 
Toki žmonės musų tautos 
reikalais visai nesirūpina ir 
apie vertę savo kalbos neturi 
nei mažiausio supratimo. Jie 
nežino, jog lietuviška skambi 
kalba yra daug gražesnė už 

l'irmiaus tarnavo kaizeriui, dabar—Dėdei Šamui. Vokiškas laivas, ant kurio 
dabar jauni amerikonai mokinasi jūreivystės. 

lenkiškas "šnypždynes." Lie- 
tuvių kalbą, kaipo' močiutę ki- 

tii kalbų, gerbia visi mokslo 
vyrai. 

Clocjuet Minn. 12 d. Spa- 
lio išdegė visas miestas. Apie 
10 tūkstančių gyventojų pali- 
ko 1>e pastogės'. Ugnis siautė 
žaibo greitumu; daugybė žmo- 
nių žuvo ugnyje. Išdegė dau- 
gybės girių ir miestelių. Daug 
žmonių serga iš peršalimo ir, 
išsigandimo. Superior \Yis. 
pilni ligonbučiai pripildinti 
sergančiais žmonėmis. 

Simonas Sudžius. 

ROCHESTERIEČIAI EI- 
NA ŠTURMU. 

(Korespondencija "Lietuviai"). 

Rochcstcr, N. Y. 7 d. lap- 
kričio, lietuvių kolionijoje at- 
sitiko stebuklas. Pasklydus 
gandui, kad taika j vyko žmo- 
nės iš džiaugsmo bemaž ne- 

pamišo. Nekurie ir lietuviai 
prisidėjo prie darymo truk- 
šmo. Bet tai dar ne stebuklas, 
kad žmonės pamišo. Stebuk- 
las tame, kad kaip kiti pami- 
šo tai lietuviai Rochester'- 
rečiai pradėjo protaut. Apie 
8tą vai. vakare susirinko į 
bažnytinę svetainę prakalbų 
pasiklausyti ir pasitarti, kas 
bus su Lietuva. Musų vei- 
kėjai visiškai neprisirengę, 
prie išgavimo Lietuvai lais 
vės. Neturi nė žemlapių. 11 

reikalingų dokumentų gaben 
tis | taikos kongresą. O kas 
svarbiausia, tai tie, kurie siek 
tiek dirba, neturi pinigų. Mu 
sų liaudis visai atšalus nere 

miii pakaktinai jau pradėte 
darbo, kuris yra varomas 

VVashingtone, ir kituose poli 
tikos centruose. Taigi Ro 
chesteriečiai supratę reikak 
svarbą ir sumanė parinkti au 

kų Lietuvos reikalams. Ta? 
sumanymas buvo ant tiek ga 
lingas, kad 34 aukautojai su- 

dėjo $416 dolerių su centais.) 
Mažiausia auka buvo 5 do- 
ienų. rracma smagi. Jm;. | 
džiaugsmas toliau dirbti. Sc 

kome, vyrai nesnauskime 1C 
dieną lapkričio vakare ren- 

gime prakalbas. Nekurk 
priešinosi tam užmanymui, 
bet užmanytojai paėmė viršų; 
prakalbos įvyko. Žmonių su- 

sirinko apie du šimtai. Ati- 
darius susirinkimą ir perskai- 
čius iš pereito susirinkime 
protokolo aukavusiųjų vardus 
pasirodė, kad paprastas "Leifc 
Gvardistas" aukavo po 5 do- 
lerius, Seržantai nuo 10 liki 
J.4 dolerių, leitenantai nuo 23 
iiki 48 dolerių, bet nebuvo nė 
pulkininkų nė generolų, o ar- 

mija be vadų juk negali buti. 
^abaigus niusų gerbiamam 
klebonui Kun. Kasakaičiui 
karštą prakalbą, seržantų 1iei 
eitenantų pridygo kaip gry- 
)ų po lietaus, bet manome kas 
:ia bus su pulkininku ir gene- 
rolu, nes nieks neišdrysta už- 
imti taip augštas rangas. Ugi 
vienas augštas petingas vy- 
ras, pamažėli atpuškuoja su 

penkiasdešimtine '($50)', kitas 
menkesnės išžiuros, bet smar- 

j kcsnis terkšt 55 dolerius, ot 

į ir du pulkininku turime. Da- 
lbai* tik generolai nerymau- 

j 
darni kaž-ko laukia. \ ienas 

į pagalvojęs, priėjo ir paukšt 
[šimtinę (100). Suklegėjo visa 
publika iš džiaugsmo ir ma- 

nė, kad augštesnių rangų jau 
(neatsiras. Bet kur tau! Po 
-keliu minučių vienas Marsa- 
lias terkšt $150.00. Klegė- 
sis neapsakomas. Dabar >u- 

rėdami tokia puikia "Leib 
Gvardiją" su Maršal-genero- 
lais, pulkininkais, leitenantais 
ir saržantais prišakyje 11 d. 
lapkričio pamaršavus parodo- 
je pamtaūn. kad dar baraban 
čikai yra Gvardijai reikalin- 
gi. Sugrįžę į svetainę iš nau- 

jo pradėjome mobilizacija ir 
vėl pridygo seržantų ir leite- 
nantų. .Int (jalo raštininkas 
praneša, kad aukų iš viso yra 
,1760 dolerių ir 40 centų. Iš 
aukavusiųjų buvo apie du 
šimtu žmonių. Rochesterio ko 
lionijai buvo paskirta 800 do- 

lerių. gi surinkta 1760 dol. 
ir 4U centų. .Nemanykite, kad 
tai viskas; dar bus ir daugiau 
šimtiniu. Iš aukavusiųjų tik 
vienas "biznierėlis" su šimti- 
ne atėjo, o kiti visi buvo pra- 
stučiai darbininkai. Aukavu- 
siųjų vardus paskelbsime vė- 
liau. 

Jaunas Leitenantas, A. L. 

I LITTLE FALLS. N. Y. 
(Korespondencija "Lietuviai"). J 
Šis miestelis nėra didelis, 

gyventojų turi 13,000, vienok 
sdirbyščių čia yra labai daug 
iekia liki septinių dešimtų, 
/ra ir labai didelių. Dau- 
giausia čia išdirba vatas marš 
;i"iams. Yra ir geležies dirb- 
uvių. Žmonės čia uždirba 
yėrai, nuo 20 liki 50 dolerių 

savaitę. Lietuvių čia ran- 

lasi apie dešimts Šeit)iynų. 
-aikraštį, jiems įkalbint kad 
.kaitytų labai yra sunku, nes 

įe užsiima daugiausiai tik 

girtuoklystę, kiti pusiau su- 

enkėję, o kiti visai ir skaityt 
įemoka. 

Povilas Urbsi s. 

SPRINGHILL, MINĖS 
N. S. CANADA'. 

(. -jrcspondencija "Lietuviai"). 

Pas mus taipgi baisiai siau- 
čia ispaniška influenza. Jau 
rįs sąvaitės, kaip viskas už- 

daryta : mokyklos, bažnyčios, 
teatrai ir visokios kitokios su- 

sirinkimo vietos. Sergančiu 
:a liga jau skaitlius pasiekė 
viršaus 50p. Jau buvo kele- 
tas ir mirčių. 

c* 

Ignotas Petruškevičius. 

KENOSHA, WIS. 
(Korespondencija "Lietuviai"). 

Praeitame pirmadienyje 
lapkričio 11 d., beveik, visa- 
me pasaulyje buvo didžiausias 
krykštavimas. Jis tęsėsi nuo 

ankstybo ryt o iki vėlybam 
vakarui, nes pasibaigė toji bai 
šioji karė. Ypač didis krykš- 
tavimas buvo čia Amerikoje, 
nes Suvienytos Valstijos juk 
svarbią rolę lošė šioje karėje 

Į ir ant galo laimėjo. Džiau- 

giamės ir męs lietuviai, nes 

męs tikimės gaut laisvę savo 

tėvynei. Ir gausim, jeigu tik 

vienybėje darbuosimės. Ne- 
atsiliko nuo to krykštavimo nė 
kenoshiečiai. Pasikalbėjus 
gabesniems žmonėms prie 
dirbtuvių, jog reik eit ir paro* 
duot, na ir kaip be matant, 
žaibo greitumu susirinko visi 
geri lietuviai ir dideliais bū- 
riais nešini Amerikos Lietu- 
vos ir tarnystės (Service) 
Vėliavas, švilpdami ir skam- 
bindami visokiais Įrankiais 
leidosi pirmyn. Sugrįžę j 
svetainę, sumanė parinkt au- 

ku. Kol žmonės ilsėjosi iš ke- 
lionės p. H. Labanauskas 
trumpai prabilo i susirinku- 
sius. Kili pagriebę skrybėlės 
perbėgo per svetainę ir kaip 
bematant surinko $31.15 ant 

Tėvynės aukuro. Bravo Ke- 
noshiečiai! Kas daugiau? 

Beje, einant pro socijalistn 
(viso Kenoshiaus) svetainę 
trįs (vienas lietuvis p. K. 
Brazevičiaus sunus) sočia- 
nstat pasiėmę vieną ameriko- 
niška ir kita raudona velia- 
vukę ironiškai šypsodamos 
plevėsavo su vėliavitkėmis. 
Mat jiem netinka šioji laisva 
šalis, matyt norėtųsi jiems pa- 
ragauti Rusijos bolševikų 
"laisvės." Kada jie pamatys 
savo klaidas! Pas mus Kq- 
noshoje jie jau visai nusmu- 

ko. 
A. ĮKvedaras. 

CLEVELAND, OHIO. 
(Korespondencija "Lietuviai"). 

Pas mus abelnai viskas ge- 
rai eitų, jeigu ne ta baisioji 
iniluenza, kuri daug tūkstan- 
čių žmonių pakirto. P>et ką 
darysi žmogus, gal Dievą? 
atitolins tą nelaimę nuo žmo- 

nių, tik reikia sergėtis nuc 

priežasčių, kurios gimdo in- 
fluenzą, kaip tai: pagavimas 
šalčio, nesanitariškas užsilai- 
kimas ir t. t. i 

Clevelandiečiai lietuviai la- 
bai užsiinteresavę laukia dien- 
raščio "Lietuva" išeinant, ka< 
ir mūsų surukusias bakūžėle.' 

į ant galo saulės spinduliai at- 

lankytų. 
Lietuvos S k lity to jas. 

1 

NEV/ARK, N J. 
Atėjus pirmutinei žiniai 

apie įvykusia taiką, žmonės 
sujudo kaip banga jūrių vėje 
pučiama. Koks buvo reginys 
negalima neišpasakyti: dar- 
bus metę žmonės bėgo, krik- 
štavo, bučiavosi, dainavo; 
džiaugėsi; kaip kas įmanė. Lie 
tuviai taipgi neatsiliko nuc 

kiti1: susirinkę į pulkelį vaka- 
re laikė susirinkimą. Už tai 
Amerikonų laikraštis "Eve- 
ning Ledger" lietuvius pagy- 
rė ištikimais šios šalies pilie- 
čiais priskaitydamas musų 
žmonių kelis tūkstančius. 

Kada atėjo antra žinia apie 
taiką, tuokart buvo didžiau- 
sia Šventė. Kadangi žinia 
atėjo vidurnaktyje, tai žmo- 
nės nė į darbą nėjo. Atsinau- 
jino vėl milžiniška regykla. 
Lietuviai dabar turėjo geres- 

TN * v v • rp t 

Dienraščio 1 uzai 

Dr. Gurskis. 

Tarp keliu "Lietuvos" dien 
-aščio tuzų Chicagos priemies- 
;yj Cicero, 111., yra ir Dr. 
Gurskis, dentistas. 

Dr. Gurskis yra dar jaunas, 
,'iel uolus lietuvių veikėjas. 
Dienraščio organizavime jis 
)arodė daug užuojautos ir ci- 
:eriečių štabe buvo vienas iš 
uoliausių darbininkų. 

* * 

Pastaba! Kiti tūzai, pri- 
siųskit savo fotogarfijas tuo- 
jaus! 

T.. K. Pangonis. 
Tarnas K. Pangonis iš W. 

Frankfori", 111., yra senas 

"LieUivos" skaitytojas ir drau 
gas, ir kuomet "Lietuva" pra- 
dėjo organizuotis Į dienraštį, 
senas jos draugas buvo vie- 
nas iš pirmųjų jos pagelbinin- 
kų tame darbe. 

Geras tėvynainis, mylintis 
savo tautą ir jos labui besi- 
darbuojantis, p. Pangonis nie- 
kados nepasilieka kitų tautie- 
čių užpakalyj. 

Jis yra taipgi "Lietuvos" 
užsitarnavusis koresponden- 
tas. 

nę progą susitvarkyti. Buvo 
puiki paroda: Maršavo mo- 

terų Raudonas Kryžius, lietu- 
viai įspūdingai pasirodė daly- 
vaudami su savo skyriumi iš 
4tos laisvės paskolos parodos. 
Vaikų grupelė tempė kaižerį 
palaidoti ir 1.1. Nors lie- 
tuviai tą dieną ^erai pasirodė 
bet vietiniai Amerikonų laik- 
raščiai apie lietuvius neminė- 
jo. Lenkų net ir paveikslas 
buvo Įdėtas. Nesenai čia ta- 
•■>0 Į 3 valandas sumesta $600. 
dolerių aukų 13tam skyriui 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
do reikalams. Susirinkime 
dalyvavo tik apie 30 ypatų. 

17ta d. lapkričio tapo nu- 

tarta surinkti du tūkstančių 
dolerių su kaupu. Tapo nu- 

tarta ant lmos dienos gruo- 
džio sušaukti viešą susirinki- 
mą. Kalbėtojais pakviesti 

yra: pp. Sirvydas iš Brook- 
lyn, N. Y., Račkauskas iš 
Ncw York, ir Liutkai įskas iš 
Lindan, N. J. 2 d. Gruod. vak. 
bus bazaras (ferai) su kru- 
tamais paveikslais, kuriuos ro- 

dys p. Y. Račiūnas. Paveik- 
slus rodys iš lietuvių gyveni- 
mo. Taipgi bus vamzdžių 
muzika, išpildys lietuviai. 
Svarbiausiu tikslu to vakaro L ,v v. 

bus, kas iš mūsų piliečių Įlips 
į Kalėdų Eglaitės Viršūnę! 

Lietuvių gyventojų čionai 
turime didoką skaitlių. Ver- 
telgų irgi yra geras skaitlius. 
Savininkų namų ir kelias ka- 
pas smuklininkų turim, kurie 

į gerai pelnydami iš lietuvių aš 
manau nebus "slekeriais" ap- 
gynime lietuviškai—Latviš- 
kos—Respublikos. Valio 
Newarkiečiai! 
\ A. Žiugžda. 

į PIRMAS IŠKILMINGAS 

ROŽSNIS BALIUS 
Į.s Parengtas 

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

MICKEVIČIAUS SVETA1NEJE 
|»!| 3308-10-12 So- Morgan Street 

)S 

;į SALE ATSIDARYS 6 VAL. VAK. IN^ANGA 25 CENTAI 

Padekavones Dienos 

VAKARAS 
rengia- 

:: Keistučio Pašalpinis Kliubas :: 
•KETVERGE 

pS!Sr Lapkr.-Nov. 28, 1918 
LIBERTY SVETAINEJE j 

3925 So. Kedzie Aive. Kap. 39th PI. 

I Pradžia 5:30 vai. vak. Įžanga 25c porai, j 
Draugai ir draugės malonėsite atsilankyti ant keistučio 1 

parengto baliaus- nes bus vienas iš puikiausiu balių, prieto 
dar bus labai gražus programas pritaikytas tam vakarui. 
Taigi gerbiamieji draugai nepamirškite viriiminėto vakari, 1 
bet atsilankykite visi be skirtumo ant Keistučio parengto I 
baliaus. 

įKviečia visus atsilankyti 
K. P. KLIUBAS. : 
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Ar Manot Grįžti? 
o o 

Šiame numeryje skaitytojai ras atspaus- 
dintą blanką su užklausimais apie grįžimą 
I 'etuvon. 

"Lietuva" sumanė surinkti statistiškas 
žinias,—kiek tas yra galima,—apie tai, kaip 
amerikiečiai lietuviai žiuri i grįžimo Lietu- 
von klausimą. 

Ar grįž jie, ir kiek jų grįž? Ar grįž 
jų daugiaus, gavus Lietuvai neprigulmybe, ar 

atpenč? Koki lietuviai yra labiau palinkę' 
grįžti Lietuvon: senesni ar jaunesni, su šei- 

mynomis, ar pavieniai? Kurios Lietuvos da- 
lies lietuviai yra daugiau palinkę prie grįži- 
mo: žemaičiai, augštaičiai, ar dzūkai? Ir koki 
liotuvia*: amatnkkai, darbininkai, profesio- 
nalai, ar farmeriai? Kiek naujo kapitalo jie 
Lietuvon įvežtu, ir kaip tas atsilieptų į Lie- 
tuvos gerbūvio pagerinimą? 

Šitokias ir panašias žinias galima gauti 
iš atsakymų į blankoje pažymėtus klausinius. 

fš tų žinių garma daug svarbių išvadų 
padaryti, kurios gali nušviesti kaip Lietuvos, 
taip ir lietuvių išeivijos padėjimą netolimoj 
ateityj. 

Kiekviena organizuota tauta panašias ži- 
nias renka ir turi. Tam tikslui ji užlaiko 
valdiškus statistikos biurus. Mums lietu- 
viams tuo tarpu prisieina patiems mėginti, 
bent sulyg savo išgalės, panašius dalykus, at- 
likti. 

Tuo tikslu '"Lietuva" ir talpina viršmi- 
nėtą blanką, pasitikėdama, kad patįs skaity- 
tojai pagelbės bent išdalies tokias žinias su- 

rinkti. Iš to galima bus maž-daug nusima- 
nyti, iš "kurios pusės vėjas pučia." 

Visos suteiktos šiose blankose žinios bus 
užlaikomos tik Redakcijos žinioj, o ne skel- 
bimui. Tik tas žinias surinkus, bus padaryta 
tinkamas statistiškas straipsnis, kuris visus 
viršminėtus dalykus, sulyg gautų žinių, mė- 
gins nušviesti. * 

Ne tik "Lietuvos" skaitytojai, bet abel-j 
nai visi lietuviai gaH šitas blankas išpildyti 
ir jas "Lietuvos" Redakcijai prisiųsti. 

Visiems pasidarbavus, galime labai žin- 
geidžių ir naudingų dalykų sužinoti. 

O r\ 

Jie spręs apie Pasaulio likimą. 
Taikos Konferencija, kuri prasidės atei- 

nantį mčne?\ bus didžiausia konferencija, ko- 
ki kada nors iki šiolei buvo—'didžiausia kaip 
savo skaitlium, taip ir savo nepaprastu svar- 

bumu. 
Ga,susis Vienuos Kongresas, kuris buvo 

po Napoleono karių užbaigimo ir tęsėsi per 
3 metus, buvo tik žaisle, sulyginus su šiuo 
kongresu. Ir nedyvai. Anas sprendė tik apie 
Zuropos likimą. Šis spręs apie likimą viso 
p^ aulio ir apie daugelį tokiu dalykų, apie 
kuriuos Viennos Kongresui nei nesisapnavo. 

Skaitlius ypatų, tiesioginiu budu dalyvau- 
jančių Konferencijos posėdžiuose, gal sieks 
šimtu; netiesioginiu budu jame dalyvaus tūk- 
stančiai įvaikių atstovų, komisijų, ekspertų ir 
t.t. Nes pertvarkyti visa pasaulį, nuspręsti 
apie likimą kelių dešimtų naujai atbudusių 
tautų, nekalbant jau apie daugybę kitų svar- 

bių klausimų—yra dalykas "ne baikos." 
O vienok viso pasaulio likimas, kiek tas 

palyti pat svarbiausius dalykus, yra rankose 
tik keturių žmonių, kurie likimo nusprendi 
mu šiądien vadovauja visam pasauliui. Nuc 
jų daugiausiai priklausys, ar didieji pasaulic reik?lni Him išrišti vienaip, ar kitaip. Nuo ji, 

priklausys ir* Lietuvos likimas. 
Tais keturiais vyrais yra: 

\Voodrovv Wilson, Suvienytų Valstijt 
Prezidentas. 

Lloyd George, Britanijos Premieras. 
Cįęniencaau. Francuzijos Premieras. 

•I.. .... .Orland.o, Italijos Premieras, 

Jie, atstovaudami didžiausias talkininkų 
! viešpatijas, turės galutinu žodį visuose svar- 
biuose klausimuose ir ginčuose. Taikos Kon- 
ferencija apdirbinės tūkstančius smulkmenų, 
detalių, bet šie vyrai nustatys abelną pa- 
kraipą, kurioje Taikos Konferencija turės eiti. 

Svarbesnieji klausimai, turintieji kilti 
Taikos Konferencijoj, bus iškalno apkalbėti, 
apsvarstyti ir nuspręsti šių keturių vyrų. Tie 
dalykai yra svarbus ir nevisi talkininkai turi 
vienoda apie visus šiuos reikalus nuomonę. Štai kodėl ir Prezidentas Wilsonas atrado rei- 
kalingu pats Taikos Konferencijon važiuoti. 

"Iš Ji] Darbų Pažinkime Juos" 

Atėjo laikas, kuomet 

kiekvienas, kuris tik save 

lietuviu vadina, privalo pa- 
rodyti tai ne vien tik žo- 
džiais, 'bet ir darbų, 

j P-nas Juozas SA'bračins- 
kas yra lietuvis, kuris neti- 
ki j plikus žodžius, bet savo 

lietuvyste, ir darbu prirodo. 
Shenandoali, Pa., lietuviai 

r 
f subruzdo pagelbėti iškovoti 
: Lietuvai laisvę. P-nas Ab- 
1 

račinskas buvo vienas iš 
Juozas Abračinskas. pirmųjų, kuris tam tikslui 

paklojo šimtinę. 
Maža to. Jis pažadėjo doliario už <lo"irj, cen- 

tu už centą — net iki tūkstančiui doliarių — pa- 
dengti viso Shenandoah aukas, kurias jie surinks 
bėgyje ipaskirto laiko. Shenandoriečiai surinko 
$434.25 ir p. Abračinskas išrašė čekį ant kitų 
$434.25, — idant Lietuva 'butų laisva. 

Pora žodžių tinka paminėti apie šį lietuvį — 

biznierių, kuris visiems lietuviams biznieriams ga- 
li buti pavyzdžiu. 

Juozas Abračinskas turi apie 35 metus am- 

žiaus, turi gražią šeimynėlę iš penkių vaikų ir pa- 
eina iš Dzūkijos, — iš Rėdeviškių, Liudvinavo 
apielinkės, Kalvarijos par., Suvalkų gub. — 

Amerikoj Abračinskas bus jau apie 24 metai, 
kaip atkeliavęs ir laiko visokių naminių reikmenų 
krautuvę (General store). Tarp shenadoriečių turi 
vardą teisingo, doro žmogaus, o apie jo lietuvystę 
geriausiai liudija, kad ir viršminėtas jo darbas. 
L'oliai dalyvauja visuose tautiškuose darbuose ir 
yra veiklus veikėjas tarp vietinių draugijų. 

Tuo pačiu laiku reik pažymėti ir apie kit.į 
prakilnų tėvynainį ir veikėją iš Shenandoah — p. 
A. F. Bredicką, kuris tuo pačiu laiku paaukavo 
laisvės reikalams $120.00. 

Lietuvą nepamirš savo prakilnų sunų, kurie 
didžiojo reikalo metu ištiesė jai savo pagelbos. 
ranką. 

A! 
Waterburis "bytis" visus. 

Waterburio Lietuviai žada sumušti visus 
rekordus aukų rinkime Lietuvos laisves išga- 
vimui. 

Dešimts tūkstančių doliarių iH Naujų 
Metų—ir nei vieno cento mažiau!..—Taip su-! 
Puko vvaterburiečiai, pradėdami didelį šturmą 
už Lietuvos laisvę. 

Ir, užsiraitę rankoves, ėmėsi darbo. 
Upo pakilimas tarp vvaterburiečių dide- 

lis—taip didelis, kaip dar niekados. 
Biznieriai, bučerninkai, karčemninkai — 

visi kloja šimtines į Lietuvos Neprigulmybės 
£rondą. 

Darbininkai deda ant Tėvynės laisvės au- 
kuro po $50.00. 

Dirba visi, iš kailio neriasi,—nes mato ir 
supranta didį reikalą. P-as J. Laskevičius da- 
vė $100.00 ir dar nuo penkių kitų gavo po 
šimtinę, iki subatai žada sudaryti čielą tūk- 
stantinę. 

Kažemėko banko sekretorius ir ''Lietu- 
vos" Dienraščio pirmasai "tūzas," p. Jonas Žemantauskas, jau turi surinkęs apie tris tūk- 
stančius doliarių. O vis tai dar tik pradžia... Palaukit, pažiūrėsit, kokia bus pabaiga. "Neturiu laiko ilgų korespondencijų ra- 
šyti"—baigia mūsų koi espondentas—męs visi 
esame "busy" desimts tūkstančių surinkti Lie- 
tuvos laisvės išgavimui. ^ 

Ir surinksim! Pa- 
matysit! 

"Ir dar tai parašykit "Lietuvoj" : Kas pa- sistatys prieš Waterbury? Kokia kolionija mus subytis?" 
o—■—o 

» Koks ūpas Waterbūryj, galima matyli ir 
, '.s to, ką Dr. Stasys Sapranas, kuris jau ne 
į vieną dešimtinę paklojo Lietuvos reikalams, sako: 

Maniau duoti $50.00, bet dabar duosiu 
i šimtą. Atėjo valanda, kurioje kas tik gyvas turi skubinti savo Tėvynei su pagelba..." Ir tokių, kaip Dr. Sapranas, yra ne vie- nas. 

Valio, uatęrburiečiail. 

MARŠALAS FOCH. 

FOCH, 
Belgija išlošė karę, sutruk- 

dant Vokiečių gaujas ties sa- 

vo rubežiais. Tai milžiniškas 
darbas, kurį atliko grakšti 
duktė Europos—Belgija. 

Didžioji Britanija išlošė 
karę perkertant kelią i Vokie- 
tijos prieplaukas, kanalus ir 
upes. Ji išlošė karę su pagel- 
ba savo galingo laivyno. 

Prancūzija išlošė karę per 
heroišką pasišventimą prie 
Verduno ir pirmuose mu- 

šiuose ties Mama, kur fran- 
cuzii tautos žiedai sulaikė hu- 
no geležinę kumštį. 

Suvienytos Valstijos išlošė 
karę gaminant karės reikme- 
nis, suteikiančias kovotojams 
pirmenybę ir perkeičiusios 
spėkų lygsvarą ketvirtais ka- 
rės metais. 

Po to visko, sakoma, ir gali 
buti lygiai teisinga, jog karę 
išlošė vienas vyras. 

Jo vardas — Ferdinandas 
Focli. 

Vyras, kurs pergalėjo di- 
džiausia kariška organizaciją, 
kokia kada nors ekzistavo pa- 
saulyje, gimė Pirinėjuose, arti 
mažo miesto Tarbes, kur jo 
tėvas buvo nedideliu valdinin- 
ku. Foch gimė rugpjūčio 4 
d. 1851 m. 

Jis gimė laikotarpyje dide- 
lių perversmių Europoje. Jis 
gimė tuoj po milžiniškų Na- 
poleono karių, kuomet Pran- 
cūzija buvo slegiama tolimes- 
nių konfliktų po naujai susi- 
dariusia imperiale valdžia, tu 

rinčia karingus tikslus. 
Foch Mokyklose. 

Atmosferoje karių, Francu 
zija išauklėjo vaiką, kuriam 
lemia buvo išgelbėti civliza- 
ciją 1918 m. Jis mokinosi 
Saint Etienne Rodese ir vė- 
liau Metze. Pirmesnį mok- 
slą įgijo po tikybos įtaka, kas 

į atsiliepė į jo pobūdžius. 
į 1871 m. Foch istoio Fcole 
Poly technikos mokyklon ir pa 
sišvcntė mokinimuisi. Leng- 
vai jam ėjosi matematika, bet 
daugiau mėgo studijuoti is- 

torija, ypač vėlesnius nuoti- 
kius. 

FocJi rAficieras< 
Apsiginklavęs reikalingomis 

mokslo žiniomis, Foch įstojo 
kariumenėn aficieriu, artileri- 
jos skyriun. Iš pradžių jis 
buvo komanduojamas prie 
Įvairių mokyklų ir lavinimosi 
punktų (barakų), gi 1878 111. 

gavo kapitono rangą. 
šešiems metams praslinkus 

jis buvo pasiųstas augštojon 
karės mokyklon. Dvylikai 
metų praslinkus, range majo- 
ro, mokino busimus Prancū- 
zijos karžygius kariškos isto- 
rijos ir kariškos taktikos (teo- 
rijos). Tuo laiku jis skaitėsi 
aficieriumi Prancūzijos gene- 
ralio štabo (šis titulas su- 

teikiama tik galintiems' tapti 
generolais, t. y. baigusiems 
augštesnius mokslus). 

•1901' m. būdamas papulki- 
ninku papuolė nuožiūrom kad 
prigulėjo prie Dreifuso kom- 

panijos, nors su pastarojo vei- 
kimu nieko bendro neturėjo, 
v Tais laikais prapuolė svar- 

bus dokumentai iš Prancūzi- 
jos generalio štabo ir atsidū- 
rė kaizerio ranl>osna. Ta špo- 
są iškirto, berods, pulk. Drei- 
fusas (žydas), tai buvo vie- 
nas iš didžiausiu skandalų 
Prancūzijoje). Bet po šešių 
metų Foch tapo išteisintas ir 
jam suteikta brigados gene- 
rolo ranga. Po trumpam lai- 
kui eilinės tarnystės jam pa- 
vesta užžiura kariškos mokyk 
los. 

Foch kaipo mokytojas teo- 

rijos (kariškos), turėjo išsi- 
dirbęs savotišką teoriją. Jo 
mokiniai tvirtina, kad Foch 
kariškuosius mokslus neskai- 
tydavęs mokslu, bet rinkiniu 
faktų iš karių istorijos. Gi 
pačią karę skaitė žiauriąja 
drama. 

Foch Karėje. 
Iškilus karei Foch, kaipc 

vienas iš gabiųjų generolų, tu- 

rėjo ginti vieškelį, einanti nuc 

Vokietijos rubežiaus tarpe 
Yosges kalnų ir Luxemburgo. 
Tai svarbi vieta iš strategiš- 
ko žvilgsniu, tudėl ji Joffrc 
ir paskyrė ten. 

Vėliaus, pirmame mūšyje 
ties Marna vokiečiai tikėjosi 
užduoti franeuzams mirtim 
: mug[ ir, tokiu budu, užbaig- 
ti karę visai trumpame laike 
Bet franeuzų generalis* šta 
i)as, pasiremiant daugiausiai 
Pocho pranešimais ir suges 
rijoms, sugebėjo permatyti vo- 

kiečių plianus, na, žinoma, ta 

da lengviau ir atsilaikyti. P< 
šio mūšio vokiečiai nustoji 
vilties sunaikinti franeuzų sp 
kas. Gi sąjungiečiai aiškia 
narnate savo sale. 

o w 

P och Feldmaršalas. 
Kovo 29 d. šių metų Focl 

tapo vedėju visų sąjungiečii: 
spėkų. Nuo šio laiko visas 
veikimas iš sąjungiečių pu- 
sės pageidavo iŠ vienos gal 
vos. JŠ karto vokiečiai tu- 

rėjo šioki-tokj pasisekimą t;/, 

grobime žemių, bet atsižvel 
įus Į jų pastangas ir milži 
n iškus nuostolius, matėsi, kac 
jų krikštavimui artinasi ga 
las. Paskutinė vokiečių vii 
tis apleido juos, kuomet ge 
*užio mėli. jie sutiko neper 
luažiamą siena jankių ties 
Marna (antras mūšis). 

Liepos mėli. Foch nuspren- 
dė padaryti galą vokiečių sva 

jonėms ir, turėdamas 11,000,- 
J00 durtuvų savo žinioje, su- 

trinti vokiškąjį niilitarizma. 
Pradžiai pasirinko labai svar- 

bų strategišku žvilgsniu punk- 
tą—Villers Cotteret mišką 
Padarymui pradžios iš dau- 
gelio milijonų pasirinko tris 

divizijas šauniausios kariūnu 
nes. Viena divizija Prancū- 
zijos kolonialės armijos iš 
Morroco ir dvi amerikoniškas 
divizijas, reguliarės armijos. 

Su šita rinktine ka-riuniciu 
maršalas Foch leidosi prie pei 
«■ a 1 ė s rakto— V i 1 ler s-Cot ter ei 

miško. Po neilgam mušiui 
vokiečiai, kurie turbut nesiti- 
kėjo tokio užpuolimo, pasi- 
traukė ir 4:35 ryto, 18 d. lie-- 
pos amerikoniška ir francu- 
ziška vėliavos plevėsavo ant 
čkikurio Yillers-Cotteret drut- 
vietės. 

Nuo šios valandos prasidė- 
jo nuolatinis vokiečių puoli- 
mas. Gabiausi vokiečių vadai 

Hindenburgas ir Ludendorfas 
visur pralaimėdavo, tai dides- 
nius, tai mažesnius muškis. 
Pagaliaus 1U d. lapkričio mar- 

šalas Foch, sėdėdamas trauki- 
nio Aagone, užpakalyje fran- 

cuzų linijų, priėmė nusižemi- 
nusių vokiečių delegacija ir 

pareikalavo paliuosuoti pasau- 
li nun baimės vokiškojo mili-j 
tarizmo. 

Prezidentas Wilsonas, gavęs žinią Jlpie Vokietijos 
pasidavimą. Patėmykite šypsą ant jo veido. 

DABAR VEL PRIE DARBO. 
Nuo pat karės apskelbimo męs; esame girdėję panašius 

išsireiškimus: "Kaip su mumis čia' Mes net nežinom kad 
dabar vra kokia nors karė. Męs turime užtektinai visko, 

' niusu prekyba eina taip gerai kaip ir visados. Męs nesame 

i varginami'zeppelinų užpuolimais arba serijoziškai apimti 
įsubmarinu blokada f o tauta taip turtinga kaip męs; lengvai ^ 

>ali ištesėti tas kelias karės paskolas. Vien tiktai daugelis 
nusų vyrukų kurie išvažiavo Francijon, niekada nebegriž." 

Bet po teisybei karė kliudė mūsų namus, prekybą ir 

ndustrijali padėjimą. Yra šakų prekybos, industrijos ir 

profesijos kurios veik ištisai likosi išnaikintos. Viena iš 

ų tai—arkitektų profesija. Kiekvienas gali patsai tai pa- 
11 .tvti. Pirmesnėse dienose, žmogus negalėjo pereit gat- 
:ėmis Chicagoje kur nebūtų namas statomas, kur dabar 
tatomas namas pasitaiko taip retai kaip migdalas kepėjo 
caviniame pirage. 

Tas yra vien natūraliai. Valdžia pareikalavo tų šimtų 
ukstančių darbininkų dirbančių prie namų del karės rei- 
:alų, o tuos* materijolus del karės reikmenų, taip kad jis 
ustabdė visokius pristatymus materijolų, kurie nebuvo už- 
akyti del karės projektų. Statymas tiltų, gelžkelių, namų 
ti plienu likosi beveik visiškai sustabdytas, ir net plytų 
šdirbystė likosi dideliai sumažinta. Taipgi stoka darbinin- 
:ų, po jų pašaukimui kariuomenėn arba pre karės darbų, 
lideliai prisidėjo prie nutęsimo budavojimo užmanymų, 
•isai išdirbystės puolimas taipgi pakenkė ''real estate" pre- 
:ybai. Laike kuomet žmones negali statyti, jie negali pirk- 
i žemės del namų. Karė taipgi kliudė ir kitoms industri- 
os ir darbo kurios bus atjaučiamos per nekurį laiką atei- 

* yje. 
_ 

Žinoma dabar, taikai prisiartinus, viskas sugrjž prie 
avo normos. Materijolas, kuris buvo ištisai naudojamas 
ien tiktai karės reikalams, vel bus prieinamas visuomenės 
rivatiškiems reikalams, industrijalių ir municipalių užma- 
lymams, ir 1.1., mūsų darbininkai dirbanti prie valdžios 
larbų, ar tai arsenaluose, pr i epl aukuose, būdavo j iuie maga- inų ir muštro "kempių", dirbtuvėse išdirbančiose kareivių eikmenis, sugrjž namo prie savo šeimynų ir savo pirmesnių 
arbų, ir^ tuojaus po tam parvažiuos upės musų kareivių, pergalėtojų, grįžtant namo nuo savo tarnystės užrubežyje uirie suteikė svietui liuosybę ir progresą. 

i )augelis žmonių yra tos nuomonės kad po sugrvžimui iek daug milijonų žmonių prie savo reguliario darbo, at- 
iras perteklius darbininkų, stoka darbo, ir vargas neku- 
iose klasese, kaipo neišvengiamas palydovas bedarbės. Bet 
priešingai tam, daugelis veikenčiųjų ypatų prekybiniame ir 
ndustrijaliame sviete tvirtina kad nieko nereikia bijotis, 
eigu tiktai tinkamosios priemonės bus investos tinkame lai- 
vC. Kuomet męs dirbome prie valdžios karės reikalui labai 
'.aug kitokių darbų likosi apleista, taip daug materijolo kosi suunaudota ir neapdirbta, taip daug* dalyku likosi 
)er kare sunaikinta, kurie turi but vėl atbudavoti, tai kad 
larbo bus užtektinai kiekvienai darbščiai vpatai. 

Daugelis įstaigų turėjo dirbti su didele stoka dar- 
bininkų, arba permainyti vyrus darbininkus ant moterų 
larbininkių kurios mieliai priims progą sugrįžti prie savo 
įaminių darbų, Municipalės ir vi šo patarnavimo įstaigos ;reitai užbaigs savo pertraukta darbą, jųjų pataisymus ir 
tatymus. Gelžkeliai reikalaus šimtus tūkstančių vyrų prie uvelintų pataisymų ir užmanytų pagerinimų ir prie padi- linimo abelnai sumažinto skaitliaus darbininkų. Dirbtuves 
langelio rusių turės dirbti pilna laiką prigelbėjimui apdeng- i Europą, aprūpinti ją su maistų ir agrikulturinėmis reik- nenimis po keturių metų sunaikinimo ir išeikvojimo. Viena iš tų šakų, kuri samdo šimtus tūkstančių darbi- 
įinkų tai—statymo profesija, kuri buvo beveikimo per tiek\ 
laug laiko. Mūrininkai, dailydės, plytninkai, stogininkai, 
plumberiai, ir tt., sugrįž prie savo pirmesnių užsiėmimų. Daug darbo ir daug budinkų, pienuotų daug laiko tam at- 
;al, bus pradėti kuomet bus galima gauti darbininkus ir ma- 
terijolus. 

Yra daug industrijalių ir prekybinių įstaigų, kurios 
pienuoja didelius dalykus taip greit kaip tik bus galima 

materiiolą ir darbininkus gauti. Intekmė to viso matosi 
jau dabar "real estate" prekyboje, nes didelės įstaigos jau 
įjerka žemę savo padidinimams, dirbtuvėms, krautuvėms, ir 
tt. ir jau net dirba pienus ir užsakinėja materijolą. 

Vėliausiose žiniose "real estate'' męs skaitome kad įstai- 
ga \Vilson and Co., kurios dirbtuvės, stockyardai ir peking- 
houfcės randasi ant Ashland Ave. ir 43rd St., nupirko di- 
deli traktą žemės ant Wcstern Blvd. ir 44th St., su nauja 
dirbtuvė tenai esančia, už $lo6,000, ir kad ant tos vietos 
bus pabudavola nauja, didelė dirbtuvė dėl išdirbinio fruk- 
tinių ir daržovinių prezervų, marmalėdų ir panašių virtuvės 
produktų. Pinigai sumoje $150,000 likosi paskirti dėl nau- 
jų prid.ečkų šiai dirbtuvei. 

Šisai raportas yra tolimesniu prirodymu, kaip viskas 
jau yra veikiama dėl naujų bujojimų ir veikimų artinančiuo- 
se taikos laikuose ir dėl prašalinimo taip bauginančios be-"> 
darbės. Toksai namas reikalauja netiktai daugelio ranku 

N 

dėl jo pastatymo, bet taipgi nauja dirbtuvė pareikalaus dau- 
gelį darbininkų—vyrų ir moterų—ir męs dar galime pridė- ti, kad ji pasiūlys pelningą užsiėmimą ypatingai daugeliui lietuvių.—Apgarsinimas, 



Kaledu Dovana Lietuvai. 
Visi męs trokštame savo 

Tėvynei ir tautai laisvės ir 
geroves. Visi męs laukiame, 
kada Lietuvai užtekės palai- 
mos saulė. Lietuva randasi 

politiškos liuosybčs išvakarė- 
se. Taigi šis mOmcntas yra 
svarbiausias visoje Lietuvių 
istorijoje;—nuo jo priklausys 
musų Tėvynės ir tautos atei- 
tis. 

Kiekvienas iš musų turi at- 
minti godžius: "Dabar, arba 
niekados."—Išgavimui Lietu- 
vai laisvės reikalingi pinigai. 
Tam tikslui yra sutvertas 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
dai. Sudrutinimui to fondo 
norima sudaryti savo myli- 
mos Tėvynės išliuosaviriui 
kr.lėdinę dovaną. 

Juk, — sulyg inpročio, — 

kiekvienas savo mylimiausiai 
ypatai suteikia paminėjimui 
tinkamą dovaną. Musų Mo- 
tina-Lietuva yra brangiausia 
dėl visų musų,—taigi musų 
privalumas yra prideriančiai 
ia apdovanoti. 

Ji tapo išardyta, nuteriota 
ir aplaistyta nekaltų žmonių 
krauju. Męs šiądien visi lie- 
tuviai turime suteikti jai pa- 
geltaį—turime padaryti Lietu-j 
vą laisva ir galinga. Taip, 
mylimiausia dėl visų musę— 
tai Tėvyne-Lietu va. Juk, — 

"Kas nemyli Lietuvos — tas 

negali vadinties sunumi jos." 
Męs esame jos vaikai, taigi 
privalome ją apdovanoti ir 
kartu padėti prisikelti jai iš 
numirusių. Reikia paduoti 
savo ranką Lietuvai, kuri šau 
kiasi pagelbos: "Gelbėkite ma- 

ne, brangus vaikeliai!"—Juk- 
ar galime negirdėti, jos balso? 
—Ne..., nes tai balsas mūsų 
ai man uo j ančios M otinos-T ė- 

vynės. 
Kiekvienam turi buti aiš- 

ku, kad patįs lietuviai priva- 
lo lošti svarbia rolę. — Pir- 
miausiai Lietuvos paliuo'savi- 
me ir sudrutinime, turi mums 

rūpėti Lietuvos Neprigulmy 
bė! Lietuva turi tapti laisva 
ir neprigulminga.—Męs visi 
trokštame laisvės—taigi padė- 
kime ir 'Lietuvai įsigyti laisvę. 
Turime pasišvęsti darbui dėl 
Lietuvos. Svarbiausia—atgi- 
jimui Lichivai laisves reika- 

linga pinigų, pinigų ir nema- 

žai pinigų. Tuos gi pinigus 
tiktai męs patįs galime ir pri- 
valome sudėti. 

Šios Kalėdos—tai bus Lie- 

tuvos atgimoymo Kalėdos. 
Nuo aukos Lietuvos atgimdy- 
mui ir išliuosavimui NUGALI 
atsisakyti nei vienas prakil- 
nių noru vientautis ar vien- 
tautė. Kiekvienas turi skai- 

tyti švenčiausi? savo prieder- 
me prisidėti auka prie išgavi- 
mo Lietuvai laisvės ir nepri- 
gulmybės. 

Moterįs ir merginos gali 
dikciai prisidėti prie atgim- 
dymo Lietuvos,—pačios au- 

kaudamas ir rinkdamos aukas. 

Juk. dabar prisiartina Lietu- 
vai ir lietuvių tautai svar- 

biausias istorijoj momen- 

tas.—Taigi, Lietuvos dukters 

pasirodykime, jog ir muma 

rupi mūsų Motinos—Lietu- 
vos likimas!... Pasirodykime, 
kad ir mums rupi Tėvynės 
laisvė ir lietuvių tautos atei- 
tis. Pasirodykime prieš visą 
pasaulį, kad męs ištiesų to nu- 

rimę. 
Kiekvienas lietuvis ar lie- 

tuvė turi aukauti dėl Lietu- 

vos išliuosavimo, atgaivini- 
mo. — suteikiant kalėdinę do- 

✓ vaną. Kiekviena is moterų— 
merginų gali ir privalo prisi- 
dėti savo darbu ar auka. Lai 
ne vieni vyrai djrba, bet ir 

merginos ir moterįs išvien. 
Juk merginos šiądien už- 

dirba puikių pinigų, tai ir jos 
lygiai su vyrais gali aukauti 
dėl savo Tėvynės. ^ 

Tam tikslui tapo sumanyta 
kalėdinė dovana Lietuvai — 

Kalėdų Eglaitė. Taigi pada- 
rykime tą įCaledinę Eglaitę 
gražia ir turtinga,—papuoš-v 
kimę ja savo aukomis... 

Paskiau pasigėrėsime to^ 
Kalėdinės Eglaitės pasekmė ; 
mis, mes pačios ir visi musi 

vientaučiai. Reikia manyti ! 
jog didžioji pusė iš čia gyve 
nančių lietuvių skubiai grį 
po karės į Laisvą savo Tėv\ 
nę. — Todėl kiekvienas lieti 
vis ir lietuvaitė turi prisidė 
savo dalimi prie Kalėdini 
Eglaitės, aukaujant — sulvj 
išgalės, 1 dol., 2, 5 ar 10 dol 
Iš tos aukos jis ar ji gale 
.pasidžiaugti tenai sugrįžęs 
arba ne* čionai pasilikęs. — 

Kaip bus išdidų ir maloni 
prisiminti, kad jis-ji, priside 
dant prie Kalėdinės Eglaitė. 
surengimo, prisidėjo prie Lie 
tuvos paliuosavimo 11* atgnn 
dymo. 

Atsiminkite, kad Lietuve I 
laukia dovanos už savo vaikų 
išauklėjimų... 

Galima buti užtikrintais, 
kad kitas Kalėdas (1919) 
Lietuva švęs kaipo pilnai 
laisva valstija.— Taigi, tegu; 
nei vienas neatsisako nuo au- 

kavinio, o ypač tegul netruk- 
do to darbo ar aukų plauki- 
mo... 

Kiekvienam, juk, malonu 

mąstyti,—kad Lietuva taps 
Laisva ir Neprigulminga. Tai 

gi padarykime Lietuvą laisva, 
tvirta ir galinga! Snruoškime 
jai iškilmingą Kalėdų Eglaitę. 
Broliai ir sesers, visi išvien 
darbuokimės ir aukaukime!... 

J. M. Baltrukoniutė■ 

Kur galima gauti dienraštį 
"Lietuva" 

"Lietuvą" galite pirkti kiekvie- 
ną dieną sekančiose vietose, kur 

randasi "Lietuvos" Dienraščio 
stotis Chicągojc: 

3903 S. Halsted St. 
Halsted ir 3lai. St. N. W. 
Halated ir 18 St. S. W. 
633 W. 18 St. 
Halsted St. ir 14th St. 
Halsted ir Maxwe!I St. S. E. 
Halsted St. ir 12 St. N. W. 
Jefferaon ir 12 St. 
Halsted ir VanBuren St. 
Halsted ir Jackson Blvd. 
Halsted ir Madlson St. 
Halsted ir Milwaukee Ave. S. E. 
Chi. ave., ir Mihvaukee Ave. S. E. 
Racine ir Milwaukee S. E. 
Noble i. Milwaukeo N. E. 

I Diviaion ir Milwaukee prieš Banką 
i Robey, Nortli Ave., ir Mihvaukee 
Paulina ir Milwaukeo 
Lincoln ir Milwaukee 
Wesiern Ave. ir Mihvaukee 
Ked'/le ir Arthington prieš Sears 

Rouback 
Homan avc. ir 12 St. prieš Sears 

Rouback 
2oth St. ir Vvestern Ato. 

224t> S. Leavitt St. 
2214 W. 28 St. 
4638 W. 22nd St. prieš VVestern 

Electric 
3013 S. Kedzio Ave. 
Wabash Ir Polk St. N W. 

Madisou Ir State N. W. 
M.adison ir Franklin S. E 
3tate ir VanBuren St. N. W. 

VanBuren ir Clark St. N. W. 

VanBuren ir Franklin St. N. E. 

Washington ir Clav! N. E. 

VanBuren ir Weile N. W. 
Adams ir LaSalle 
\Veila ir VanBuren St. 
Wells ir Jackson Blvd. S. E. 

State St. ir "i St. S. W. 
55G W. 35tli 3t. 
3oth ir Ashland Ave. S. E. 

43rd ir Ashland Ave. 
Ashland ir Grosą Ave. 
47th ir Wenthworth Ave. S. W. 
4563 \Venthworth Ave. 
10701 Michigan Ave. 
11624 Michigan Ave. Roscland 
720 W. liOth St. W, Pu'.lmau 

Ktį Rašo Sibiro Lietuviu 
Laikraštis. 

j Šiomis dienomis 'Lietuvos' 
Redakcija aplaikė pirmą :ui- 
merį Sibiro Lietuvių laikraš- 
čio "Biuletenis." 

Laikraštis yra leidžiamas j [larbino Lie avių Komiteto 
Tautos reikalams ginti ir yra /patingos rūšies, nes spaus- linamas hektografu. Tarp ki- 
u žingeidžių žinučiu bei O O t, K* 

straipsnių, vienas yra įdomiau 
•ias, kurį męs ir talpiname 

1'.ėmiau: "Lietusių Karui//*enes 
Organizavimas." 

"Amerikos skraiduolis 
L r o o k 1 y n pranešė Vladi- 
Dstoko Lietuvių Komitetui, 

; .ad Centralis Lietuvių Komi- 
etas Amerikoje sušaukė Suv. 
/alstijų sostinėje, Washing- 
one, Lietuvių konferenciją, curi nutarė organizuoti Lie- 
uvių kariumenę prie Suvie- 
lytų Valstijų kariumenes ir 
)asiųsti tą kariumenę pro, 
Murmaną arba Vladivostoką i Rusiją kariauti su vokie- 
čiais. 

ši žinia padarė didelį įspū- 
dį į Vladivostoko Lietuvius. 
V ladivostoko Lietuviai buvo 
nusiuntė savo atstovus pas 
talkininkų karės vyresnybę 
Vladivostoke pasikalbėti apie 
Lietuvių padėjimą šioje ka- 
rėje. Atstovus priėmė fran- 
cuzų generorlas Paris ir kal- 
bėjosi su jais 40 miliutų, šir- 
lingai pritardamas Lietuvių 
Tautos troškimui iškovoti sau 

laisvę. Kuomet tarp ko kito 
buvo užsiminta apie galimą 
Sibiro Lietuvių norą prisidėti 
prie savo kariumenės, kuri 
bus prisiųsta į Rusiją, tai gen. 
Paris talkininkų vardu pasa 
kė, kad jis paremsiąs tą Sibi- 
ro Lietuvių norą lėšomis ir 
visu kuom kitu. Gen. Paris 
gale audiencijos išreiškė no- 

rą, kad Talkininkams Sibiro 
Lietuviai įteiktų kokį-nors 
rastą, kuriame butų įsdesty- 
ta sutrauktos žinios apie sa- 

vo žemę ir apie Lietuvių Tau- 
tos politinius troškinius. To- 
kia Loklaracija girdėti jau 
yra surengta Vladivostoko ir 
Harbino Lietuviu Komitetų 
ir ketinama išsiuntinėti vi- 
soms Sibiro organizacijoms. 
Delegacija buvo nuėjus ir į 
Čekų-Slovakų Tautinę Tary- 
bą. D-ras Girsa sutiko jją 
klausymu: "O koki jųsų san- 

tikiai su Lenkais? Delegacija 
, itsakė kad čia visiškai geri. 
'Tai jis užklausė, kodėl Lie- 
tuviams nedirbti išvieno su 

lenkais organizavime kariu- 
menės. Išaiškinus, kad lietu- 
viai didumoje visai nesupran- 
ta lenkiškai, pripažino, kad iš- 
tikro Lietuviam reikia orga- 
nizuotis atskirai. Delegacija 
užtikrino, kad Lietuviai netu- 

ri šiandien jokios neapykan- 
tos prieš nieką, išskyriant vo- 

kiečius ir skaito visas tautas, 
kurios kariauja su jais, savo 

talkininkais." 
"Biu1etenis" yra leidžiamas 

vieną syk j dvį sąvaities su 

tikslu puinformuot Sibiro Lie- 

tuvius apie svarbiausius šių 
dienų tautos reikalus. 

Redaktoriai šio laikraščio 

yra J. Mažeika, K. Vinskis ir 
A. KiŠonas. 

Parsiduoda labai pigiai 2 mediniai namai 
ant vieno loto, lietuvių apgyventoje apy 
gardoje. Pryiakinis namas ant 2 pragy- 
venimų ir ant antrų lubų yra 8 ruimai, 
ant virinu lubų yra storas su "fixturef 
ir 6 ruimai pagyvenimui. Antras namas 

ir 'ant 2 augštų, po 4 ruimus kiekviename 
augšte. Prekė abiejų namų Uk $.2500.00. 
Galite Įmokėti t'.uo $.100.00 iki '$500.00. o 

likusius lengvomis išlygomis. Namai ran- 

dasi ant 3514 Fmcrald Avc. Kreipkitės 
adresu: 

M. G. VALASKAS 

Taipgi galite ir randavoti, randa i mėne- 

si tik $16.00 ui 8 ruimus tik dar naujai 
ištaisytus visas (Flatas). 

373 Kcnsington Ave. Chicago, 111. 
Phonc Pulhr.an 3417 

GARBINGAI KRITO Už i 

LAISVĘ. K 

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

P a t ž m i j I m a s. Imamo tik 
tas pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurio's 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kurie 
pasiduoda kariumonėj, arba laik< 
registracijos, savo pravardes si 

"ski," arba su "wicz," ant galo 
yra panašus į lenkus ir jų męi ( 
negalimo atskirti; todėl tankiau 
šiai tokių ir nepaduodamo. Lie 
tuviai privalo savo pravardes lai 
ke užsiregistravimo, arba jau ii 
tyartumenėj, paduoti vioton "'ski' 
—"skas," vieton ''wicz"—"vičius,' 
pavyzdžiui: vieton "Rutkowski' 
privalo paduoti "Rutkauskas," vie 
ton "Jacewicz"—"Jacevicius." Tuo 
met bua lengva juos pažinti. 

Walter Warmus, iš Chicagos 
<S8i8 Escanaba A-ve., sužeistas, 
laipsnis nepažymėtas. 

Joseph Westhuis, iš Waupun 
Wis.,— mirė nuo žaizdų. 

Manuel J. Varpas, iš Sunny 
vale, Cal. — mirė nuo priepuo- 
lio ir kitokiu atsitikimu. 

SurašuoseSpaliož d. 1918. 
Veiklo A. Kaipainen, iš Lako 
City Mieli., — užmuštas mūšyje. 

Edmund T. Kasper, iš Mont- 
pclicr, Cal., — užmuštas mūšyje. 

John C. PolataS, iš Duquesnc. 
Pa., — mirė uuo žaizdų. 

William Kazakievvicz, (gal len- 
kas), iš Scranton, Pa., — mirė 
nuo žaizdų. 
S u r a š u o s e p a v ė 1 i n t'ivo's'e 
Nepažymėtos datos pagarsinta- 
spalio 9 d. 1918 m. 

William Lukovich, (gal rusas), 
iš Chicagos, 1347 \Vest I4tli St., 
—lengvai sužeistas. 

William Kalbas, iš Cleveland, 
O., — mirė nuo priepuolio ir lįi- 
tų preižaščių. 

Victor Sienkiewicz, iš Pitts- 
burgh, Pa., — sužeistas, laipsnis, 
nepažymėta:?. 
S u r a š u o s c 1 a p k r. 9 d. 1918. 

Louis R. Bertkowitz (gal ru- 

sas), iš Phrladelphia, Pa. (coir- 
poralas), — užmuštas mūšyje. 

Walter A. Gillis, iš Osage, Ia.. 
— užmuštas 'mūšyje. 

Tony Kamalski, (gal lenkas), 
iš Bayone, N. J. — užmuštas 
mūšyje. 

Joseph Jančius, iš Chicago, 111., 
4147 So. Campbell Ave., — už- 
muštas mūšyje. 

Stanles Rimkus, iš Arnld, Pa.,! 
—mirė nuo žaizdų. 

Frank Mienkevvicz, (gal len- 
kas), iš Bay Citv, Mieli., — mi- 
rė nuo žaizdų. 

Alexander Lutkūs, iš Clevc- 
land, Oliio, — mirė nuo žaizdų. 
Surašuoselapkr. 11 d. 1918 

Anton Žakas, iš Jamesport. 
X. Y., užmuštasmušyje. 

Bernard J. Lukas, iš Jefferson, 
Wis., — mirė nuo žaizdų. 

Anthony Zabarauckas, 1 iš 

Brooklyn, iN. Y., — lengvai su- 

žeistas mūšyje. 
Joseph Pavola, iš Clcveland, 

O., — prapuolė mūšyje. 
Joseph Jaūcus (gal Jančius) 

iš Chicagos 4147 iSo. Campbell 
Ave., — užmuštas musyje. 
,S u r a š u o s c 1 a p k r. 12 d. 1918 

Philip Mėlis, iš Lausford,Pa., 
užmuštas mūšyje. 

Alfred A. Suwalski, (gal žydas) 
iš Ripon, Wis., — užmuštas nuu- 

šyje. 
Aton Šimaitis, iŠ Chicagos 

1504 Fitli Ave., — mirė nuo 

žaizdų. 

John Parutis, iš Chicagos III. 
761 S. Colmar Ave.f — mirė 
nuo žaizdų. 

Henry Rozanski, iš Chicagos 
4020 Oakdale A>ve., — sužeistas, 
laipsnis nepažymėtas. 

Athonoy Pagokities (gal gre- 
kas), iš West Detroit, Mieli., 
— lengvai sužeistas mūšyje. 
S u rašuose 1 a p kr. 13 d. 1918 

Charlie Sestokas, iš Cleveland, 
Ohio, — užmuštas mūšyje. 

Alexander Lulevicz, (gal len- 
kas), iš Chicagos , 22 Foriy Se- 
:oml .St., — užmuštas mūšyje. 

Walter Baltus, iš Pittsburgh, 
Pa., — mirė 11110 žaizdų. 

Athony D. Deangelis, iš New 
York City, — mirė niuo žaizdų. 

Athony Bortkewicz, (gal len- 
kas)' iš Bunola, Ta., — mirė nuo 

žaizdų. 
S ura šuo s e 1 a p k r. 14 <1. 

Charles Winikates (Vinikai- 
tis), Sergt., iš Chieagos, 4942 
Hutchinson Avc., — mfrė nuo 

žaizdų. 
Frank Karaszkevicz, (gal len- 

kas), iš Schuylerville N. Y„ — 

mirė nuo žaizdų 
Stefan Kuczynski. iš Clcve- 

land, Oliio, — sunkniai sužeistas. 
George Kacvisky, (gal rusas), 

iš Racine, Wis., — prapuolė 
mūšyje. 
Constantine Galinauskas, iš Gil- 
bertvillc, Mass., — užmiuštas 
mūšyje. 

Charles Jirkowky, (gal len- 
kas), iš Cleveland, Oliio, — mi- 
rė nuo ligos. 

Ignacy Rudevvicž, (gal len- 
kas), iš Trenton, X. J. — mirė 
nuo ligos. 

Francis Urbanis, iš Ppiladel- 
phia, Pa., — mirė nuo ligos. 
S u r a š u o s e 1 a p k r. 15 <1. 

Frederick J. Trestrait, leitenan- 
tas, (gal Trestraitis), iš Jersev 
City, N. J., — užmuštas mušvje. 

Aleoander H. .Amramowitz, 
(gal žydas), iš Brooklyn, X. Y., 
— užmuštas mūšyje. 

..Stanley Winiewicz, (gal len- 
kas), iš Pittsgurgh, Pa., — iu'ž- 
muštas mūšyje. 

Jos. Bumpus, iš Eufield. N. C. 
— užmuštas mūšyje. 

Frank Mudcikis, iš Pittsburgh, 
Pa., — užmuštas mūšyje. 

Alex. Wravikis, seržantas, iš 
Chicagos. 835 West Sixteen St., 
— užmuštas mūšyje. 

Baltrus Bniokas, iš Brooklyn, 
N. Y., — nižmuštas mūšyje. 

Anthony Kazlovvski, (gal len- 
kas), iš Chester, Pa., — užmuš- 
tas mūšyje. 

George Paulas- iš Ne\vcomers- 
town, O. — užmuštas mūšyje. 

Jacob Kucinski, iš Iron River, 
Mieli., — užmuštas mūšyje. 

Edward G. Kujat (gal Kuja- 
tis), iš Johnstoun, Pa., — už- 
muštas mūšyje. 
S u rašuos e lapkr. 16 d. 

Charles Vargus, seržantas, iš 
Paughkecpsie, X. Y., — užmuš- 
tas mūšyje. 
Joseph Kovalski, (gal lenkas), 
iš Ppiladephia, Pa., — užmuštas 
mūšyje. 

Zygmuntz Miscievvicz- iš Chi- 
cagos. 1166 Mihvaukee lAve., — 

mirė nua žaizdų.. 
Stanley Cinkus (gal Sinkus), 

iš Chicagos 1843 Nortli Win- 
chester Ave., — sužeistas, laips- 
nis nepažymėtas. 
Paul P. Sienkevvicz, iš Minooka, 
Pa.„ — užmuštas mūšyje. 

Kari Sawieky, iš Kewanee, 111., 
—iiižmuštas mūšyje. 

Daniel Graevsky, iŠ Brooklyn. 
X. Y., — mirė nuo žaizflų. 
S u r a šu o s e lapkr. 17 d. 1918 

Joe. Memkowicz, (gal lenkas), 
iš Ssranton, Pa., — prapuolė 
mūšyje. 
S u rašuose lapkr. 18 d. 

Peter Milukewicz, iš Shenan- 
doah, Pa., — mirė nuo žaizdų. 

Leo. Butzko, (gal Butkus), 
iš Kilport, Pa.,— mirė nuo ligos. 
Nicholes Katranis, (gal grekas), 
iš Nashuer, Wis., — mirė nuo 

žaizdų. 
Surašuose 1 a ip k r. 19 d. 

James Ralas, (gal grekas, me- 

chanikas, iš Chicagos, 2813 N. 
Lawadele Ave., — lengvai su- 
žeistas. 

Hanry H. Karkala, iš John- 
son City, N. Y., — užmuštas 
mūšyje. 
Michael Yockis, iš Hartshorn, 
uKia., — uzmustas mūšyje. 

Julius Jalsononis, iš New York 
City, — mirė nuo žaizdij. 
Blaze M. Miganiovich, (gal ru- 

sas), iš South St Paul, Minn., 
— mirė nuo žaizdų. 

William J. Markievicz, (gal 
lenkas), iš Lcmont, 111., —• sun- 
kiai sužeistas. 

Jacab S. Cominsky, (Kamins- 
kas), iš Wilkes Barre, Pa. 
S u rašuose lapkr. 20 d. 

John W. Wisnoeski, (gal Vis- 
niauskas), iš Chicagos, 1608 W. 
17tK St., — užmuštas mūšyje. 

Ignatz Zeman, iš Chicagos, 
2235 S. Trumbull Ave., — pa- 
imtas į nelaisvę. Pirma buvo pa- 
garsintas neteisingai, kad užmuš- 
tas. 

Leo J. Bukowski, iš Toledo, 
Ohio, — užmuštas mūšyje. 

John Kedis, iš Sprigfield, UI., 
— užmuštas mūšyje, 

John Radovich. iš Fresno, 
Cal.. — užmuštas mūšyje. 

Norman F. Galbraith, (gal 
Galbraiti<0, iš Cairo, III., — leng- 
vai suže»stas. 

Joseph Kasak, (gal Kasakai-j 
tis), iš Rackford, III, — sitižeis-1 
tas, laipsnis nepažymėtas. 

Faj ieškojimai. 
Pajieškau savo dėdės Jono Šim- 

kaus, taapgl tetos Onos, ir Elzbietos, 
ir Vincento Šimkų. Jie visi paeina 
iŠ Kauno gub., Šiaulių pav., Vaiga- 
vos parap., Kilainio kaimo. Seniau 

gyveno mieste Chicago. il. Esu la- 
bai jųjų pasiilgęs, noržCiau susirašyt 

Aleksandra Šimkus, 

P. O. Franklin Mine, BoX 282, 

Hancock, Mich 

Pajieskau Bavo gerų draugų, pa- 
žįstamų lš Lietuvos, Juozapo, Sta- 
nislovo ir Vincento šimku. Jie gy- 
veno mieste Chicago, 111.; 3 metai 
atgal; ant 18th St., o Vincentas gy- 
veno ant I4th Place. 

Pajieškau savo moters Agotos Sa- 
baliauskienės, kuri mane apleido 1* 
metų atgal. JI pati, ar kas kitas, 
arba melsčiau iš gerb. klebonų, kad 
praneštų kame ji yra, turiu labai 
svarbų reikalu. 

Simonaa Sabaliauskai, " 

914 N, 15th a St, Loiįte, Įlį 

h J u i.-ji LjST 
Pajieškau Onos Petkevičienės, po 

tėvais Kvederaites gyvena Chicago- 
je, girdėjau kad Ištekėjo už antro 
vyro kurio pravardės nežinau. Ji 
pati arba kas ję žino malonėkite 
atslšaukt turiu labai svarbu reikalą. 

Marijona Karbonskienė, 
1703 Himrod St- 

Brooklyn, N. Y. 

Reikalavimai. 

Reikalinga mergina prie namtt 

darbo, gera mokestis, maža šei- 

myna, drapanų skalbti nereikia. 

Kreipkitės prie 

M. MISEVIČ, 
3548 S. Halsted St. 

Gramafonas 

Gramafonas padarydas sulyg naujausos mctodos, išduoda siškų 
balsę, graina garsiai visokiu9 rekordus, lėgraina 2 rekordus vienu 
užsuklmu, padarytas labai drūtai. Specialiai nužeminta kaina su 
4 dubeltavais rekordais ir 300 adatų, $18.50 su prisiuntimu. Prie 
gramafonoprisidtkla sekantieji rekordai: E2356 '-Lietuva Tėvynė 
Musų" ir "Tikiai Nemunėlis Teka. E3840 "Aat Kalno Karklai Šluba- 
vo" ir "šią, Naktelę, per Naktelę. E3091 "Ant Marių Krantelio" ir 
"Saulutė Tekėjo," E2360 "Varpelis Valcas ir '-Mano Miela-polka 
Lietuvių orkestrą, šitie rekordai yra gražiausi ir kiekvienam patiks. Tikrai manysite, kad jusų namuoso dainuoja p. M. Ptrauskas, p. šižauskas ir garsų musų kompozitorių Dr. V. Kudirką. Suteiks jums daug smagumo ir sveikatos, smagiai laikų pralcisitę ir išgirsite savo 
prigimto krašto daineles ir muzikų. 

Pinigus galeite prisiųsti iš kalno, arba atsiųskite $2.00 doliarių rankpinigių, o męs tuoj aus prisiusime gramafoną. 
Didžiause rekordų ir gramafonų krautuvė Chicugoje. 

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

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama už "ca.h,'' arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant j\ijų ant legaliu-išlygŲ, arba išperka- 
ma Jus įmokėjimą ant bondsų, kontrakto. 

CARL M. WHITE 
56 W. WASHINOTON 6T., ROOM 411 

m 11 mm nu nu m ui n m linui iii n hm i m i miliniui! m m įmini 

Milžiniškas Kepurinis Balius 
Su dovanomis, $10.00 pinigais-cash, Ima dovana $5-00, 2ra $3.00, 3čia dovana $2.00 

Chicagos 5-kiy Progresyviu Or-ju Sąryšio spėkomis 
Draugystė D.L.K. Keistučio, Apšvietimo Broliu L, Broliu ir Seserų 

Am, d. L D, Pašelpinis Kliubas ir daun, Daines Mylėtojų. 

M. Meldažio Svetainėje 
2242-44 W. 23rd Place 

Seredoje, Lapkričio 27tą, 1918 
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 25c Ypatai 
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio 

prieš Kalakutų Dienoje Baliaus, o busite užganėdinti. 



Didelis Padekavones Dienos 

BALIUS 
Parengtas 

FEDERACIJOS LIET. MBB 

Unity Club House 
3142 Indiana Avenue 

Pradžia 7:30 v. v. Muzika Antho»y Angelus 
Tikietas 55c su War Tax 

Kaip kiekvieną metą, taip ir šįmet, visi atsilankiu- 
sieji turės progą gražiai pasilinksminti ir puikiausiai lai- 

ką praleisti. Gi pasišokus ant rytojaus galės "aptašyti"' Pa- 
dėkavonės Dienos kalakutą (turke). Visus kviečia, 

FEDERACIJOS LIETU- 

VIŠKŲ KLIUBŲ 

KOMITETAS 

VIETINES ŽINIOS. 
rztmm m* 

LIETUVA NEGALI TIKĖTIS? 
Nedėliniam numeryj He- 

rald- E x am i n e r, jo kores- 
pondentas Martin E. Kurkė, ra- 

šo ilgą straipsnj antgalvki "U. S. 
to decidc fate of 30 nations, — 

ioo,poo,ooo peoplc" (Suv. Valsti- 
nuspręs likimą 30 tautų — 

J00,000,000 žmonių). 
Apart visų kitų tautų taute- 

lių, v .3ai korespondentas rašo ir 

apie Lietuvius bei Lietuvą, ku- 
rią jis iš savo malonės atiduoda 
lenkams, jis taip rašo: 

"Lietuva perstato mažiaus 
aiškų ateinačios didybės pa- 
veikslą [negu Lenkija], Surė- 
žyta iš dešinės ir iš kairės 
rubežiais rusiški: provincijų 

'aplink Kauną, Vilnių ir Gar- 
diną — didesnė dalis kurių 
yra dikčiai po jtekme lenku, 
o va'doma rusų, Lietuva nu- 

stojo savo teritoriaiio veido, 
nors kaipo tauta ji priešinosi 
kiekvienam mėginimui suar- 

~dyti jos religiją, ir draugijinę 
organizaciją. Siame plote 46, 
000 ketvirtainių myliu, su 

6,920,000 gyventoju tik 5,000, 
000 yra Lietuviai, 

"Išrodytų» kad ji [Lietuva, 
negali tikėti sįgyt pilną nepri- 
gulmybę." 
iNegali tikėtis? Well, lietuviai 

turės ką nori aipie tai pasakyti 
pirm negu juos kas nors atida- 
vinės lenkams. Tuo tikslu vakar 
nau'oj "Birutės" svetanėj, 3249 
So.Morgan St., atsibuvo susirn- 
kimas, kuriame nutarta užpro- 
testuoti prieš tokį lenkiškos pro- 
pagandos varymą. 

BRIDGEPORTO NAUJIENOS. 
Prieš keletą dienų atsitiko 

baisi nelaimė ant Morgan gatvės, 
netoli 34 place, Gatvekarys su- 

važinėjo vienos lietuviu šeimynos 
13 metų varną. Visą sulaužytą 
nugabeno j ligonbutj, kur buvo 
ilgą laiką be žado Ar išgys — 

nežinia. 
•Čia verta atkreipti d o m ą tė- 

vų, kad sergėtų vaikus nuo bė- 
giojimo gatvėmis. 1 

Prieš keletu dienij atsibuvo 
Simano Daukanto Draugijos va- 
karas su prakalbomis. Programe 
dalyvavo ir "Birutės" choras, 
vadovaujant p. St. Šimkui. Kalbė- 
jo advokatas B. K. Balutis, "Lie- 
tuvos" Dienraščio redaktorius, 
o p-16 J. Micevičiutė deklemavo 
eiles. 

Kalbėtojui paraginu"!, parinkta 
aukų Lietuvos laisivės reikalams. 

Perėjus per svetanę, surinkta 
sekančiai: 

P. ŠuolienS srrinko $ro.6o. p. 
Stanuliutė $16.-5, P- J- Varašienė 
11-35. P- 'Damijonaitienė 11.4' 
p. Valaspvičienė $4.51, p-le Val- 
taraitė $12.25. 

Išviso $65.42. 
Aukos kol kas laikomas Sima- 

no Daukanto Dr-jos iždė, nes 

ji su tuom nemano apseiti. S.D. 
Dr-ja nori pasirodyti ne mažiau 
už "Lietuvos Ūkininko" Draugi 
ją nuo West'Sidės, kuri aną 
dien paaukavo iš savo iždo $300 
Lietuvos Laisvės reikalams. 

šį .vakarą Sim. Daukanto Drau- 
gija taipgi apdovanojo auksi- 
niais žiedais ir garbes naryste 
sekančius savo užsitarnavusius 
narius: Ant. Bėržinską, J.Bijan- 
«ką. Alex. Karpavičių, Joną Skin- 
Herj, J. Bakutj, F- Gečą. Aut. 
'Karpavičių ir Ant. filiauterj. 

MAŽA DRAUGIJA — BET 
DUOSNI. 

Lapkričio 24 d. Šv, Juozapo 
Draugija, juto Bridgeporto, lai- 
lė savo posėdį. Bekalbant apie j 
savo reikalus, vienas karštas tė- 

vynainis užsiminė ir apie išgavi- 
mą Lietuvai Neprigulmy'bės. Ta- 
da raštinikas minėtos draugi- 
jos nurodė susirinkusiems, kaip 
butu sunku lietuviams po sve- 

timu jungu pavergtiems gyventi. 
Kaip išrodytų, jeigu1 musų Tėvy- 
nė Lietuva pasiliktų pr.vergta 
lenk*;, arba kitų tautų? Priminus, 
kad tik dabar yra laikas išgauti \ 
Lietuvai Laisvę, aukauja n* 

tikslui kuodaugiaus;ai pinigų, vi- 
si susirinkusieji, — nekurie su- 

graudinti net iki ašarų — pri- 
tari tam sumanymui. 

Draugija yra maža turi tik 
35 narius, bet nutari paaukauti 
iš savo iždo ^25.00 

J. Uaubas, rast. 

Pinigus $25.00 ''Lietuvos" 
dienraščio redakcijc priimta. 
Pakvitavimas tilps ■ ''Kalėdų Eg- 
laitės" Skyrių'2. 
"Lietuvos"' Dienraščio Redakcija- 

BRIGHTON PARKO LIETU- 
VIAI VEIKIA. 

Susirinkime, atsibuvusiame 25 
d. lapkričio Liberty svetainėj, 
prakalbėjus Dr. K, Drangeliui ir 
p. Bagdžiunui, buvo išrinktas ko- 
mitetas aukų rinkimui išgaviu.ui 
Laisvės Lietuvai Į komitetu įėjo 
sekančios ypatos: I. J. Vitkus, 
—• pirm., J. Zalatorius — ~ašt., 
J. Biežis — kasicrium,R. Radvi- 
liunas, K. Nabaias. jVJČT Venckus, 
J. Pudziunėlis, B. Jovaišas, yra 
komiteto nariai. 

Šis komitetas yra bendras ka-J 
talikų ir tautininku ir reikalauja 
įgaliojimo-paliudijimo nuo cen- 

tralio komiteto, kad renkant au- 
kas turėtų ką žmonėms parodyti. 
Aukas rinkti norėtų pradėti kuo- 
greičiausiaf. 

Susirinkusieji sudėjo pra- 
džiai gražią sumą pinigų, išiviso 
$104.00. Tie pinigai yra pas ka- 
sierių. 

Aukavusiujų vardai: Po 25 do- 
liarius aukavo, p. I. S. Vitkus, 
B. L. Petrulis ir C. J. Biežis. 
10 doliarių aukavo p. P. Kumpis. 
Po $5.00 pp. M. Juška ir M. Juš- 
kevičia. Po $2.00 pp. J. Mačiulis 
ir J. Bučinskas. Po $1.00: pp. B. 
Andriliunas, T. Andrijauskas, B. 
J vaisas, J. Pupka ir J. Mpavi- 
čius. Petras Čcsna, M. Venckunas 
ir Jonas Pudrenėlis. 

Pirmi trjs yra "Vilijos" kom- 
panijos nariai. 

Brigliton [Parke vai pasiro- 
džiusi nelemta influenza. Žmo- 
nės ęia vėl pradeda ja sirgti. 

* * 

Šiądien vakare bažnytinėj 
Brighton Parko lietuvių svetai- 
nėj, 44 ir "airfield gatvių, rengia 
prakalbas Tautos Fondo skyrius. 
Tarp kalbėtojų yra pažymėtas 
kun. F. Kemešis. Susirinkimas 
Lietuvos laisvės išgavimo reika- 
lais. 

TOWN OF LAKE. 
Kviečiama visas lietuviškas or- 

> 
g air icijas, kaip bažnytin-., taip 
ir autiškas, ir visus lietuviškus 
kli bus. kad išrinktų po 3 at- 
sto us nuo savo organizacijų ir 
jų vardus ir antrašus prisiųstų 
laikinai išrinktam pirmininkui 
15-kos lietuviškų organizacijų, p. 
Jonui Balniui, 4536 So. Paulina 
St., su tikslu, kad «usiorganizuo- 
ti pasekmingpesniara dari: ui dėdei 

išgavimo Lietuvai Laisvės ir ki- 
< •• 

tiems patrijotiskiems darbams. 
Jonas Balnius. 

P. Steponas Vilimavic'ius, Ken- 
singtono aptiekorius, paleistas iš 
kariumenės sugrižo j Chicago. Jis 
labai didžiuojasi, kad turėjo pro- 
gą tarnauti garbingoje Dėdės 
Samo armijoje. 

"Nors ir nebuvau pasiųstas 
j karės lauką, — sako p. 
Vi'.imavičius,, — bet kaip tik ma- 

re paėmė i kariumenę, tuoj kai- 
zeris, nusigandęs, pasidavė." — 

P.aikoi? sau Steponas. Mat, anot 

jo žodžių, — "geras kareivis ir 

miegodamas gali mūšį laimėti." 
P. Vilimavičius, pasilsėjęs, ma- 

no vėl užsiimti aptiekoryste. 
Gerai chicagiečiams žinomas 

p. Vincas Sarpalius, k ris jau se- 

nai yra Prancūzijoj, Dėdės Samo 
armijoj ir nepersenai buvo su- 

žeistas ant karės lauko, dabar, 
pasveikęs, prisiuntė savo fotog- 
gafiją ir sveikinimus visiems sa- 

vo draugams. Ant fotografijos 
Vincas išrodo labai puikiai, nu- 

tukęs, ir sudrutėjęs, iš ko matyt, 
kad Frico mušimas jam apetito 
neatėmė. 

I 
NAUJAS PCUCIJOS VIR- l 

ŠENINKAS CHICAGOJE 
Pulkininkas John J. Garrity 

tapo nauju Chicagos policijos 
•viršininku. Pirmiau jis buvo ko- 
mandieriumi Antrojo Illinojaus 
Valstijos regimento Vakar, už- i 
ėmęs policijos viršininko parei- 
gas, jis pasižadėjo sutvarkyti 
miesto policiją, sulyg jam žino- 
mo "militariško pliano." 

'"Mano sumanymas yra, kad 
policijos departamentas galima 
vesti sulyg militario sutvarky- 
mo,'' — jis pasakė. "Aš reikalau- 
siu paklusnumo ir išpildymo įsa- 
kymų.'' 

Viršininkas- apsipažinęs su sa- 
vo nauju urėdu, žada tuojaus iš- 
mesti visokius (politikavimus iš 
policijos departamento. 

Pulkininkas Garrity dar nėra 
prisirengęs išsireikšti kas link 
visokių miesto niekšysčių, bet 
visgi jis pasakė, kad jis nesim- 
patizuoja kabaretams, bet ir jų 
nekliudysiąs tol, pakol jie neper- 
žengs įstatymų. Taipgi ir ccre-1 
...vjnijus su jais nedarysiąs, jeigu 
jų savininkai patįs nepasitaisys. 

Kortauninkus (gamblerius) vir 
šitiinkas žada išvyti iš miesto; 
toki imonės neužsitarnauja jo 
kios apsaugos — sako jis — ir 
privalo eiti lauk iš miesto. 

(Official Publication) 
Report of the condition of the 
Universal State Bank located at 
Chicago, State of Illinois, beforc 
the commencement of business 
on the 2nd day of November, 
1918, as made to the Auditor of 
Public Accounts of the State of 
Illinois, pursuant to lavv. 

RESOURCES. 1. Loans and Discounts .... $440,623.91 2. Overdrafts 
$27.14 4. Investments $.112,978.68 5. iianklng llousc $100,000.00 6. Cash and Duc from Banks $204,182.37 7. Othcr Resources $1,563.77 Totai Resources $1059,375.87 

LIAMLITIES. 
1. Capital Stock Paid in .... $200,000.00 2. Surplus Fund $25,000.00 4. Deposits: $765,523,5 Ali othrr deposits $765,52.1.5Č 5. Dividėnds unpaid $62.50 6. Rcserved for Taxes and Inte est 

/. 1HJND5 $50,000.0' 
8. Hill3 Payable and Rcdiscounts $2,579.43 

Totai Liabilities $1059.375.87 
I, Joseph J. Elias Presldent of the 

Universal State liank, do solemnly swear 
that the above statement is true to the 
best of my knowledge and belief. 

Joseph J. Ellas President 
STATE OP ILLINOIS 

County of Cook 
Suhscribed and sworn to before me this 
15tk d*y of Novembtr 1918. 

(Seal) Margaret J. Ryan 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

po visas lietuviškas kolionijas Suv. Valst. 
Darbas prakilnus, pelningas irparam* us 
kiekvienam. Dėl informacijų atsišaukite į 

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

Reikalingas Linotype operato- 
rius, atsišaukite tuojaus į 

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

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

ka lietuviškai, lenkiškai ir ang- 
liškai kalbėti; platesnėm žiniom 
kreipkitės pas 

John Corey, 
726 N. Walnut St., Ke\vance, 111. 

Roiknlingas JanltoriuB, mokantis 

boileri kūrinti. Atsišaukti tuojau pas, 

A. 01szewskl 

3252 So. Halsted St. 

DISTRIKTU KAPITONAI 

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

BRIDGEPORT 

Jurgis L ūkas 
3429 So. Union A ve. 

( 

TOWN OF LAKE 

Leonardas ir Aleksandra 

Butkevičiai 

4537 So. Hermitage Ave. 

WEST SIDE 

Raiolas Zaura 

2050 \V. 23 St. 

.18 IR UNION 

Petras Jokubonis 
733 W." T9 St. 

NORTH SIDE 

Matflušas Klioštoraitis 
1557 Girard St. 

BRIGHTON, PARK 

J. S. Vitkus 
2856 W. 39th St. ir 

Augustas Saldukas 
4414 S. California, Ave. 

CICERO 

Juozapas Karpus 
1435 So. 49th Ave. 

SO. CHICAGO. 
Petras Šimaitis 

R. 9, 9101 Commercial Ave. 

ROSELAND 

Wm. Banis 
10609 Edbroock Ave. 

ENGLEWOOD 

K. Grigaliūnas 
8009 Vincennes Ave. 

:distriktu agentai. 

Jie Jums gali užrašyti 'Lietuvą.' 

WEST SIDE 

J. Tamašonis 
P. Bagdonas 

P, Ulis 

J. Žilis 

18 IR UNION". 

Alex Dargis 

NORTH SIDE 

V. Šliauteris 

CICERO 

Pranas Zajauskas 

i tu kurie dar neturi 
s" Dienraščio šėru: 

(j 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

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

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

ŠIANDIEN, nes rytoj gali buti pervėlu. 
Sero kaina $10. 

Lithuąnian Pubiishing Co., 
3253 So. Morgan St., Cbicago, III. 

Gebiamieji:-- 
Su šiuomi prlsiųnčiu $ kaipo pilną užmokestį už 

šėrus "Lietuvos" Dienraščio Bendroves •• Lithuanian 
Publishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man'ščrus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: I 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So- Morgan StM 

CHICAGO ILL. 
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