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Ir Vo kiti joj 
Sovietai. 

/ 

Spartakai mėgina užgriebti Berliną.j 

Milijonas Amerikonų griž 
-Kitas liks Europoj. 
Petrograde naujos skerkyrtes. 

Livonija pasiskelbė Respublika. 
VOKIETIJOS BOLŠEVIKAI 

TV3RIA SOVIETŲ RESPUB- 
LIKĄ. 

Kopenhagenas, lapkriro 25 
d.—Vokiečių laikraščiai pra- 
neša, kad Suvienytos Darbi- 
ninkų ir Kareivių Tarybos 
apskelbė sovietų respubliką 
sekančiose vietose: Olden- 
burg, Oestfriesland, Bremen, 
Hamburg ir Schles\vig-Hol- 
stein. 

Nauja respuNika apima vi- 
są Vokietijos pakraštį nuo 

Hollandijos iki Danijos ir jos 
uostinė bus Hamburge. 

Visi telegrafiški susinėsi- 
mai tarp Vokietijos ir Švei- 
carijos yra pertraukti. Vo- 
kietijoj kas nors svarbaus tu- 

rėjo atsitikti. 

MANĖ UŽGRIEBTI BĖRU- 
NĄ. 

Stockhobnas, lapkričio 25d. 
Šalininkai Spartakų (taip va- 

dinasi vokiš!:i bolševikai) pe- 
reitą pėtnyčią vakare mėgino 
užgriebti Berline policijos 
prezidentūrą. Keletas ypatų 
prie to tapo užmušta ir su- 

žeista. 

^BOLŠEVIZMAS VOKIETIJOJ 
AUGA. 

Berlinas, lapkričio 24 d 
Vokietijos bolševikiški gaiva- 
lai yra vadinami Sparta- 
kais. [Jie paėmė tą vardą 
nuo žinomo istorijoj Sparta- 
ko, senovės Rymo vergo, ku- 
ris sukėlė Rymo vergus, su- 

mušė dvi rymiečių armijas ir 
tūlam laikui buvo net Rymą 
užėmęs]. 

Spartakų judėjimas Vokie- 

tijoj pradeda augti, kaip apie 
tai praniša žinios iš įvairių 
Vokietijos dalių. Ketverge 
atėjo žinios, kad vokiški bol- 
ševikai užgriebė valdiškas vie 
...įs uoste Kiel. Dabar ateina 

panašios žinios ir iš Ham- 

burgo bei Dueaseldorfo, kur 

Spartakų vado Liebknechto 
t pasekėjai mėgino taip-pat nu- 

versti vietines valdžias. Ham- 

burge jiems nepasisekė, bet 
Duesseldorfe jie paėmė viršų. 

Vokietijos reiks'u? kol-kas 
veda Reichstagas '(žmonių 

[atstovai), bet šale jų susitvė- 
rė, kaip ir Rusijoj, Kareivių 
ir Darbininkų taryba. Šita 
taryba negali pasidalinti val- 
džia su Reichstagu ir veda 

tarp savęs derybas. 'Sakoma, 
kad yra labai maža viltis, kad 
jie galėtų sus:*aikinti. 

Ypatingai vakarinėj daly j 
Vokietijos bolševizmas plati- 
nasi. Bremeno kareivių ir 
darbininkų taryba atvirai iš- 
sireiškė, kad jie pritaria bol- 
ševizmui ir nutarė atsišaukti 
prie Rusijos bolševikų, idant 
tie padėtų įvesti bolševizmą ir 
|Vokietijoj. Reino provincijo- 
se, kaip Duesseldorfe, Solin- 
^en ir Remscheid, kareivių ir 

darbininkų tarybos prisidėjo 
prie spartakų. 

PREZIDENTAS PRIŽADA 
GRĄŽINTI ŠLESVIGĄ DA- 

NIJAI. 

Washington, D. C., lapkri- 
čio 24 d.—Prezidentas Wil- 
sonas prižadėjo, kad taikos 
konferencjoj jis reikalaus su- 

grąžinimo Šlesvigo ir Hol- 
steino, dviejų provincijų, ku- 
rias Vokietija 1866 m. išplėšė 
nuo Danijos. 

Amerikos piliečiai danai, 
paeinantieji iš tų dviejų pro- 
vincijų, kreipėsi nesenai prie 
Prezidento su peticija, prašy- 
dami, idant taikos konferen- 
cijoj Prezidentas užstotų už 
jų tėvynę, ir Prezidentas Wil 
sonas, atsakydamas j jų pe- 
ticiją, prižadėjo, ad skriau- 
da, jiems padai, bus at- 

lyginta. 

FRANCUZAI UŽIMS 
.VIENNĄ. 

Londonas, lapkričio 24 d. 
Is Paryžiaus pranešama, kad 
francuzų kariumenė, buvusi 
Balkanuose, užėmė Vengrijos 
sostinę Budapeštą, o po to 
trauks į kVienną, Austrijos 
sostinę. 

Amsterdamas, lapkričio 23 
d.—Britanijos Raudonojo 
Kryžiaus viršininkai atvyko 

-Berlinan. 

you're 
fired! 

e 

JOUNG^ 
GAVO ĮSPIRTI. 

Pasaulis, pasiremdamas Prcz. Wilsono principais, įspyrė Vokiškam Militarizmui. 

AMERIKA LAIKYS PER 
i,000,600 KAREIVIŲ EURO- 

POJ. 

Washington, D. C., lapkri- 
čio 23 d.—Karės Sekretorius 
Baker šiądien vakare prane- 
šė, kad, sulyg karės depar- 
tamento plianų, Amerika pa- 
liks Europoj trisdešimts divi- 
zijų, arba apie 1,200,000 ka- 
riumenės, kuri, sykiu su tal- 
kininkų kariumene nebus pa- 
leista, kol nebus padaryta ga- 
lutinos taikos ir kol Europą, 
kaip reik, nesusitvarkys. 

Kadangi dabar Europoje 
yra per du milijonu Ameri- 
kos kariumenės, tai iš virš- 
minėto pranešimo galima pa- 
daryti tokią išvadą, kad Ame- 
rika grąžins atgal iš Europos 
apie milijoną savo kariume- 
nės. Ją jau ir pradėta grą-. 
žinti. 

Štabo perdėtinis, generolas 
Mareli, paskelbė ilgą surašą 
tų amerikoniškų divizijų, ku- 
rioms jau paliepta grįžti. 
Tarp jų yra ir 86-ta divizija, 
buvusi Camp Grant, Rock- 

forde, Tll. 
Grąžina daug kariumėnės atgal. 

Anglijoj yra apie 18,000 
amerikoniškos kariumėnės. 
Jau pradėta grąžinti ją atgal. 
Taipgi pradėta grąžint atgal 
visus sužeistuosius ir sveik- 
stančius Amerikos kareivius 
iš Prancūzijos. Juos grąžins 
atgal taip greit, kaip tik laivų 
užteks. 

Gen. March paskelbė, kad 

apart jų, duota prisakymas 
sugrąžinti Amerikon dat* se- 

kančias divizijas: 
National G u a r d (Na 

cionalės gvardijos) sekančias 
divizijas: 31-mą—susideda iš 

kareivių iš Georgia, Alabama 
ir Florida valstijų; 34-tą— 
susideda iš kareivių iš Neb- 
raska, Iowa, So. Dakota ir 
Minnesota valstijų; 38-tą •— 

susideda iš kareivių iš India- 

na, Kentucky ir West Vir- 
ginia valstijų; ir 39tą divizija 
—susideda iš Arkansas, T^lis- 
sissippi ir Lousiana vasltijų. 

National A r m y (Na- 
ciuiialė armija) sekančias di- 
vizijas: 76tą—susideda iš ka- 
reivių Naujos Anglijos val- 
stijų; 84-tą—susideda iš ka- 
reivių iš Kentucky, Indiana 
ir pietinės dalies Illinois val- 
stijų; 86-tą—susideda iš ka- 
reiviu iš Wisconsino, šiauri- c 

nes dalies Illinois ir iš Chica- 
go miesto; ir S7-Ui diviziją, 
susidedančia iš kareiviu Ar- ° 

.... kansas, Lousiana, Mississippi 
ir pietinės dalies Alabama 
valstijų. 

Bus taipgi grąžinami, kaip 
tik greit bus galima, sekanti 
pulkai pakraštines artilerijos 
(coast artillery). 46-tas, 47- 
tas, 49-tas, 50-tas, 73-cias, 
74tas ir 75tas. 

Laukinės artilerijos pulkai: 
65tas ir 163čias. 

Apart to, paliepta grįžti iš 
Anglijos daugeliui orlaivinin- 
kų ir įvairioms techniškoms 
komandoms. 

AMERIKOS NUOSTOLIAI. 

Washingtoii, D. C., lapkri- 
čio 24 d.—Vakar gen. Mareli 

apskelbė pranešimą apie pil- 
nus Suvienytų Valstijų nuo- 

stolius laike šios karės, iki 
mušiu pertraukimo dienai. 
Abelnas skaitlius siekia 236,- 
117 vyrų ir pasidalina sekan- 
čiai : 
Užmuštų ir minn'sių nuo 

žaizdų 30,154 
Mirusių nuo ligų 14,811 
Mirusių iš kitokių priežas-.. 

čių 2,204 

Sužeistų 179,625 
Nelaisvėn paimtų 2,163 
Dingusių <be žinioj 1,160 

Viso labo 236,117. 
Tarp 179,625 sužeistų yra 

priskaityta ir tūkstančiai ka- 

įreivių, kurių sužeidimai buvo 

visai menki ir kuHe nei li- 
gonbutyj įlėra buve. 

Skaitlius paimtų nelaisvėn 
yra labai mažas, sulyginus su 

tuo, kad amerikonai patįs vie- 
ni paėmė nelaisvėn 682 vokiš- 
kus aficierus ir 44,252 vokiš- 
kus kareivius. 

POPIEŽIAUS PRIELANKU- 
MAS LENKIJAI. 

j Popiežius Benediktas XIV 
parašė apaštališkąjį laišką 
A. lvakovvski'ui, \; a r ša vos 

arcy vyskupui, kuriame jis 
sako, kad šiais svarbiais lai- 
kais jis negalįs susilaikyti, 
neištaręs lenkų tautai pasvei- 
kinimo ir padrąsinimo. Is- 
torija, sako popiežius šiame 
laiške, užrašė auksinėmis rai- 
dėmis tai, ką Europa ir civi 
lizacija esanti kalta Lenkijai, 
bet to\ istorija taipgi paro- 
do ir tai, kaip Lenkijai blo- 
gai už tai atsimokėta. 

"Bet, lai buna ačiu Die- 
vui—sako savo laiške popie- 
žius,—aušra Lenkijos prisi- 
kėlimo jau galutinai aušta. 
Męs siunčiame savo karščiau- 
sias maldas, idant ji, greitai 
įgijus sau pilną neprigulmy- 
bę, vėl galėtų užimti savo 

vietą tautų šeimynoje. 
"Tuo pačiu sykiu—rašo to- 

liaus popiežius—męs geidžia- 
me, idant visos kitos tautos, 
net ir nekatalikiškos, kurios 
kadaisi buvo Rusijos pavaldi- 
nystėj, galėtų nuspręsti savo 

locną likimą, besivystydamos 
ir beaugdamos gerovėje, pa- 

sitikėjime ir meilėje Lenki- 

jos." 
[Ka tikrai reiškia šisai 

paskutinis popiežiaus veliji- 
mas, sunku yra pasakyti. Jis 
išrodo miglotas ir gali turėti 
keletą prasmių; neturint vie- 
nok pilno turinio minėto lai- 
ško, butų nepatogu apie to- 

kio velijimo prasmę išva- 
džioti]. 

Išskerde 500 ex-aficierų. 
NAUJOS SKERDyNĖS PET- 

ROGRADE. 
Stockholmas, lapkričio 24d. 

Finu laikraštis T o r u m S a- 
n o m a t praneša, kad Petro- 
grade įvyko naujos žmonių 
žudynės. Apie 500 buvusių 
aficierų lapo nušauta laike 
paskutinių kelių dienų. Sve- 
timtaučiai yra suareštuoti ir 
žiauriai laikomi; daugeli jų 
naudojama prie gatvių valy- 
mo. 

ŽMONĖS KOVOJA SU ŠUNI- 
MIS. 

Londonas, lapkričio 23 d. 
—Nesenai sugrįžusis iš Pet- 
rogrado biznierius pasakoja, 
kad Petrogrado gatvėse ten- 
ka pamatyti, kaip išalkę žmo- 
nės kovoja su šunimis už pa- 
stipusus gatvėje arklius. 

Anot jo pasakojimo, bolše- 
vikai šio mėnesio pradžioje 
apskelbė, kad jie turėsią už- 
tektinai javų pramaitinimui 
per žiemą kareivių, jūreivių 
ir kitų savo šalininkų. Ki- 
tiems, prie jų nepriklausan- 
tiems, jie esą neišdavinėsią 
maisto. 

Jis taipgi pasakoja, kad nuo 

to laiko, kaip buvo padarytas 
pasikėsinimas ant Lenino gy- 
vasties, bolševikai sustiprėjo 
kaip Petrograde, taip ir Mas- 
kvoj. 

APSKELBTA LATVIJOS 
RESPUBLIKA. 

Kopcnhagcnas, lapkričio 
24 d.—Telegramai, ateinanti 
čionai, praneša, kad pereitą 
petnvčią tapo paskelbta Li- 
vonijos (Latvijos) respubli- 
ka. 

Platesniu apie tai žinių kol 
kas nera. 

RUSIJA NETURĖS ATSTO- 
VŲ KONFERENCIJOJ. 

JVashington, D. C., lapkri- 
čio 24 d.—Kunigaikštis Lvov, 
buvusis pirmas premieras po 
caro nuvertimui ir dabar es- 
antis Amerikoj, savo pasikal- 
bėjime su laikraščių korespon 
dentais išreiškė nuomonę, kad 
Rusija negali nusiųsti taikos 
konferencijon savo atstovų, 
bet rusų tauta, sako Lvov, 
privalo turėt "patariamąją 
delegaciją," kuri prižiūrėtų 
rusų tautos reikalus nors ne- 

oficiališkai. 

NAUJA VOKIETIJOS MINI- 
STERIJA. 

Bėrimas.—Tapo sutverta nau- 

ja Vokietijos valdžia, kurioje 
įvairiais ministeriais likosi pa- 
skirti sekančiai: 

Užrubežio reikalu—Dr. A Y. 
Solf. 

Iždo ministeriu—Dr. Schiffer. 
Ekonomijos—Dr. A. Mueller. 
Industrijinčs Demobilizacijos 

—Dr. Korth. 
Kares maisto—Em. IVVurin.. 
Darbo—Dr. Bauer. 
Kares—Gen. Majoras Schcuch 
Jureivijos—Mann. 
Justici/os—D r. Krause. 
Pačto—Dr. Riii<jdlin. 
Emanuel Wurm yra social-de- 

mokratas, reichstago narys. Jis 

yra chemikas ir rašytojas. Gi- 
mė Bavarijoj. 

Dr. Bauer yra socialistas ir 
taipgi reichstago narys; jis bu- 
vo darbo ministeriu dar prie kai- 
zerio. 

Vice-admirolas Mann buvo 
paskirtas laivyno ministeriu spa- 
lio mėnesio pradžioj. Pirmiaus 
gi jis buvo submarinu departa- 
mento perdėtiniu. 

Dr. Paul Krame yra Nacio- 
nal-Liberalas ir 1917 metais bu- 
vo justicijos ministeriu Prūsi- 
joj. Jis yra antruoju vice-pre- 

izidentu Prūsijos atstovų bute. 

Dr. Ruedlin buvo pačto ir ge- 
ležinkelių direktorium Prūsijos 
karalystėj nuo rugpjūčio mėne- 
sio 1917 m. 

RENGIASI PRIIMTI PREZI- 
DENTĄ. 

Paryžiaus miesto taryba nu- 

tarė, kad Prezidentui \Vilsonui 
atvykus Į Francuziją, bus pasiųsta 
specialė deputaciją jo pasveikini- 
mui, kuomet išlips ant Franeuzi- 
jos žemės, ir didelės iškilmės bus 
surengtos Paryžiuje. 

ANGLŲ SUBMARINAI SU- 
NAIKINO 315 VOKIŠKŲ 

LAIVŲ. 
Londonas.—Anglijos valdžia 

dabar jau gali paskelbti viešai 
apie tai, ką padarė anglų sub- 
marinai laike šios karės. 

Sulyg pranešimo, anglų sub- 
marinai paskandino sekančius 
vokiškus laivus: Du mūšių laivų, du Šarvuotu skraiduoliu, du leng- 
vu skraiduoliu, 7 naikintojus, 5 kanuolinius laivus, 20 su'bmari- 
nų ir 5 pagelbinius šarvuotus 
laivus. Kiti trįs mūšio laivai ir 
vienas lengvas skraiduolis buvo 
torpedvoti, bet pasiekė savo 
uostų, nors dikčiai •sugadinti. 

Apart to sunaikinta: 1 Zeppe- 
linas, 14 transportų, 6 amunici- 
jos laivai. 2 krautuvių laivai, 
53 garlaiviai ir 197 žėgliniai lai- 
vai. 

Nei vieno nebuvo tokio atsi- 
tikimo, kad anglu submarinai 
butų nuskandinę /pasažierinius, 
arba neginkluotus laivus be per- 
sergėjimo. 

Apart to submarinai atliko 
dar svarbią užduoti, lydėdamos 
kariumenės transportus. 

Trečias kares metais vienas 
anglų submarinas išviso išplau- 
kiojo 22,000 angl. mylių, kas tur- 
būt bus ilgiausia kelionė bile 
kokiam submarinui. 

Extra! 
Kopcnhagcnas, lapkričio 25 

v d.—Vokiškieji ramesni socia- 
listai, .turėjusie iki šiol val- 
džią tapo apgalėti. Viršų pa- 
ėmė vokiški bolševikai—spar- 
takai. Snlyg padaryto nuta- 
rimo, visa valdžia pereina į 
rankas Kareivių ir Darbinin- 
kų Tįiryba. Lenino rolę Vo- 
kietijoj užima Kari Licb- 
kneclit. 



Kopenhagenas, lapkričio 
25 d.—Lenkų kariumerič va- 

kar užėmė Lembergą (Lvo- 
vą), Galicijoj, atimdami jį 
nuo rusinu. 

ERZBERGERIS BUS VOKIE- 

ČIŲ PASIUNTINIU. 
Berlina.?.—M. Erzbergeris, va- 

das Centro partijos Reichstage, 
ir b-tn'usis perdėtiniu vokiškos 

delegacijos muši:t pertraukai, 
bus taipgi vokiečių vadu prie 
taikos derybų surengimo. 

ČECHAI PANAIKINO 
TITLLUS. 

Londanas. — Tautinis čecho- 

slovakų seimas, tvarkydamas naują 
Cecho- Slovakijos viešpatiją, pa- 

dalino ją j penkiolika distriktų. 
Viešpatijos sostine yra senobinis 
miestas Praha. 

Seimas užgyrė įstatymą, kuriuo 

įvedama 8 valandų darbo diena, 

jis taipgi panaikinimo Cecilijoj 
visus bajorystės titulus. 

Profesorius T. G. Masaryk, su- 

Jyg oficialio pranešimo iš Prahos, 

tapo patvirtintas pirmu Čecho- 

£lovakijos prezidentu. 

DABOJA ČIONYKŠČIUS 
"BOLŠEVIKUS.' 

IVashington, D. C. — Valdžia 

atydžiai daboja platintojus bolše- 

vizmo čia Amerikoje; jeigu tik 

jų agitacjja pereis daleistiną li- 

niją ir žmonės bus kurstomi per- 

daug, tai valdžia mano su tokiais 

agitatoriais paselgti sulyg įsta- 
tymu. 

Ilki šiolei, sulyg -valdininkų nuo- 

metais, agitacija dar (nepasieki 
tokio laipsnio, nors manoma, kad 

nekuriuose miestuose tarp "fori- 

rerių" (svetimtačių) ji gali pra- 
dėt platintis. New Yorke ir San 

Francisco bolševikiškas judėjimas 
apsireiškė stipriau negu kituose 

miestuose. 
.šitokią agitaciją, anot valdžic* 

agentų, varo daugiausiai aidobli- 
stai ir tula dalis socialistų, prie 
jų yra prisidėję ir tūlas skaitliu? 

neužganėdintų piliečių, )ktvrie gei- 
tfžia panaikinimo privatiškos nuo- 

savybės ir įvedimo bolševikiškų 
sovietų valdžios. 

Justicijos departamento valdi- 
ninkai sask^, kad valdžia nemano 

kištis j tokių idėjų platinimą, pa- 
kol tas yra daroma ramiu budu 
be žmonių kurstymo pier sukili- 
mų ir betvarkių. 

Šitą bolševikišką propagandą iš- 

dalies romia ir svetimtaučiai prie- 
šai (amerikoniški vokiečiai) ir to- 

dėl valdžia dvigubai yra atsarg: 
ir budri. Jau buvo atsitikimų, kaci 
karei pasibaigus, valdžia suėmė 
tultis agitatorius. 

BORDAI BAIGS 
SAVO DARBUS. 

IVashington, D. C. —Washing- 
tono valdžia davė prisakymą vi- 
siems L o c a 1 B o a r d 'a m už- 

baigti visus savo rekordus ir "už- 

daryti duris" iki lo dienai gruo- 
Užio. 

Vist rekordai milijonų užsiregis- 
travusių vyrų bus už[»ečetyti ir 

pasiliks viešiu turtu fedearės val- 
džios. 

Kiekvienas kartlins (jaus medalį. 
IVashington, D. C. Kongresan 

tapo įnertas sumanymas, kari kiek- 

vieni:, kareivis, jūreivis ir aficieras 
Amerikos airmijos gautų bron- 

zinį medalį atminimui šios didžiau- 
sios kares. Kongresas sumanymą 
f>riclarikiai priėmė ir gal but toks 

jstatymas bus užkirtas. 

Mildos 
Teatras 

3136-42 S. Halsted St. 

Prui'icda J T*la&d* ku Ttktna. 

8u*atomi ir aedėiiami 2 ra!, po piet^. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir karės mokestis 
Tai yra puikiausiavieta 
prr.teidimui liuosolaiko 

Prezidentas vyks 
Taikos Konfe- 

rencijom, 

IVashington, D. C. Prezi- 
dentas Wilsonas paskelbė, 
kad jis važiuos Francuzijon, 
idant dalyvauti Taikos Kon- 

ferecijoj. Prezidentas gal 
nebus laike visos konferenci- 
jos ištisai, bet dalyvaus svar- 

biausiu klausiniu išrišime ir 
o t> 

galės užtrukti keletą savai- 
čių. 

Oiicialis pranešimas apie 
Prezidento Wilsono pasiryži- 
mą važiuoti Taikos Konfe- 
rencijon tapo išleistas 18 d. 

lapkričio iš Baltojo Namo ir 

i skamba sekančiai: 

"Prezidentas tikisi iš- 
plaukti Francuzijon tuo- 

jaus po atidarymo regulia- 
ri.škos Kongreso sesijos, su 

tikslu imti dalyvavimą 
svarstymuose ir nusprendi- 
muose įpie svarbiausius 
taikos sutarties punktus. 

"Vargiai jam galima bus 

pasilikti per visas forma- 
liškas taikos konferencijos 
sesijas, bet jo buvimas pat 
pradžioje yra reikalingas, 
idant išvengti aiškiai su- 

prantamų telegrafinio susi- 
nėsimo keblumų, svarstant 
didesnius galutinos sutar- 

ties punktus, kuriuose ne- 

išvengiamai su juo pasitar- 
ti reikia. 

Jis, suprantama, bus ly- 
dimas delegatų, kurie da- 
lyvaus ištisoj konferencijoj 
kaipo Suvienytų Valstijų 
atstovai. Delegatų vardai 
bus netrukus apskelbti." 

Prezidentas apreikš Suvie- 
nytų Valstijų pažiūrą atliki- 
me didesnių klausimų, kurie 
bus Taikos Konferencijos 
svarstomi. 

Konferencija prasidės a/He 
Gruodžio vidurį. 

laikos Konferencijos pri- 
rengiamieji, posėdžiai, prasi- 
dės, kaip menama, apie Grtto- 
lžic mėnesio vidurį, nors ne- 

sitikima, l.ad reguliariškos 
:aikos konferencijos sesijos 
prasidėtų daug anksčiau prieš 
Naujus Metus. Iki tam la" 
kui Prezidentas Wilson ir tal- 
kininkų premierai nuspręs 
apie didesnius klausimus. 

Amerikos atstovybė bus 
didelė. Prezidentas važiuos 
su delegacija iš apie 200 žmo- 

nių. Apart tikrų delegatų j 
taikos konferenciją ir jų sek- 

retorių, prie atstovybės 1>us 
didelis būrys Valstybės De- 

partamento valdininkų ir įvai- 
rių expertų, ktirie prižiūrės 
daugybę politiškų ir ekono- 

miškų klausimų, kįlančių Tai- 
kos Konferencijoj. 

Visa delegacija važiuos at- 
skiru laivu, kurį lydės Ame- 
rikos kariški laivai. Pake- 
liui, tikimasi, juos sutiks ir 

pasveikins talkininkų kariški 
laivynai. 

Pirmu sykiu prezidentas 
išvažiuoja. 

Išvažiavimas Prezidento 
\Vilsono į Europą bus nepa- 
prastu savo rūšies atsitikimu. 

Amer ko j yra paprotys, lyg 
kad ir neįrašytas įstatymas, 
kad Šuv. Valstijų preziden-, 
tas neapleidžia šios šalies 
žemės, kol jis yra prezidentu. 
Šiame atsitikime bus padary- 
tas išėmimas 

Tikimasi, kad Prezidentas 
\Yilsonas, atsidarius Taikos 

Konferencijai, pasakys—svar- 
biausią prakalbą, kurioje jis 
nustatys visos konferencijos, 
taip .saNant, pakraipą ir pro- 

gramą. f :? ib'Ę 

Jvt«l*rn N e w b pa p.' Unl"nĮi;: 

1 ''"""" 

SALA HELGOLAND. įgv, t > Į,: ;j*j A 
Šita sala, paversta į ištisą tvirtovę, gynė per 4 metus Vokietijos laivyną nuo 

talkininkų užpuolimo. Dabar ją užin a talkininkai. 

Lietuviai — Belaisviai. 
P-nas Jurgis Savickas, Lietuvių) 

Centro Komiteto įgaliotinis Ko- 

penhagene, Danijoj, prisiunčia 
mums tolimesnį surašą lietuvių 
patekusių Vokietijos nelaisvėn ir 

laikomų įvairiuose belaisvių lage- 
riuoi" Vokietijoj. 

Dienraštis ^Lieuva" nuo savęs 
nori pažymėti, kad jis jokių kitų 
žinių apie žemiaus paduotus be- 
laisvius neturi. Bet tokias žinias 

galima gauti pas viršminėtą Lie- 

tuvių įgaliotinį, P. Jurgį Savicką, 
kuriam tame reikale reik rašyti 
tiesiog į Kopenhagen. Jam taipgi 
galima siųsi: ir pinigai belaisvių 
pašalpai. Jis juos perduos belais- 

viui, jeigu bus galima laike da- 
bartinės revoliucijos Vokietijoj. 
P-nas J. Savicko antrašas yra se- 

kantis: 

Monsieur Jurgis Savickas 
liox 214 1 '< 

Copenhague, Denmark. 

Sulyg išlygų, kurias talkininkai! 
ir Amerika pastate Vokietijai, visi 

esantieji Vokietijoj belaisviai pri- 
valo bu t p'aleisti. Sulyg to ir lie- 
tuviai belaisviai gali būti paliuo- 
suoti. Vienok apie visa tai tuo 

tarpu geriausias žinias galima 
gauti nuo p. J. Savicko. 

* * 

SURAŠAS LIETUVIŲ BELAISVIŲ 
VOKIETIJOJ. 

Lageryj Stargard. 
1067. Bunionis Antanas, Kurenų, 

sodž.,' Tauvienų valšč., Ukmer- 

gės apskr., Kauno gub. 
1068. Burinickis Antanas. Avižionių 

Bodž., Širvintų valšč., Vilniaus 

gub. 
1069. Būtinas Petras, Raguva Kauno 

gub. 
170. Butka Pranas, Paberželių apslc., 

Pasvalio valšč., Panevėžio apskr., 
Kauno gub. 

1071. Čaikovskis Valerijonas, Ežerėliu 

apskr., Kauno gub. 
1072. čerskis Petras, Darvėnų mies- 

telis, Kretingos valšč., Kauno 

gub. 
1073. čeiko Romuldas, Laukelių dva- 

ras, Abelių velšč., Ežerėnų aps., 
Kauno gub. 

1074. černauskas Juozas, Solžeka, 
Kauno gub. 

1075. *2upakas Jonas, Blusių sodž., 

Kuršėnų parap. Ir valšč., Šiaulių 
apskr., Kauno gub. 

1076. Dačclis Antanah, Paviedienių 
sodž., Radviliškio valšč., Šiaulių 
apskr., Kauno gub., 

1077. Daieckis Karolius, Ežerėlių 
apskr., Kauno gub. 

1078. Dargis Kazys, Stirbiškių sodž., 
Tjabardų valšč., Kauno gub. 

1079. Devidavičius Antanas, Duore* 

iišklų dvaras, Marijampolės 
apskr., Suvalkų gub. 

1080. D?rguckis Aleksandra. Arma- 
liškiai, Kauno gub. 

1081. Dariulis Antanas, Paželvių sodž,. 
Žemaitkiemio valšč., Ukmergės 
apskr., Kauno gub. 

1082. Devyzis Pranas. Skaugalų sodž., 
ir valšč., Kalvarijos apskr., Su- 
valkų gub 

1083. Didrlis Petras, Kubillškio vien- 
sėdis, Abelių, valšč., Ežeronų 
apskr., Kauno gub. 

1084. Dykus Liudvikas, Drųblėniškių 
sodž., Qirvintų valšč., Vilniaus 
apskr. ir gub. 

1085. Dominas Jonas. Bajoriškių 
sodž., \ ėžlės valšč., Panevėžio 
apskr., .Kauno gub. 

1086. Dubaris Jor.as, Galminės sodž., 
Tiltiškių valšč., Ežerėnų apskr., 
Kauno gub. 

1087. Duba Mikas, Cenoiškių sodž., 
Maldočionij valšč., Panevėžio aps., 
Kiiuno gub. 

1088. Baltrušaitis Antanas, Veliuo- 
nos sodž., Raudonės valšč., Ra.- 

šeinių apskr.; Kauno gub. 
1089. Eiba Boleslavas, miestelis Mei- 

šiogala Vilniaus gub. 
1090. Eigelis Jonas, Naujaulyčių 

sodž., Utenos valšč., Ukmergės 
apskr., Kauno gub. 

1091. Eidukonis Juozas, Rudamina 
Vilniaus gub. 

1092. Ft'odoravičius Juozas, (lenkas). 
Sodž. černič. Rudaminos valsč. 
Vilniaus gub. 

1093. Feodoravičius, Jonas, Podbo- 
cianky sodž. J ana vos parap. 
Kauno gub. apsk. 

1094. Duksnis, Pranas, Dėksniy sodž. 
Rokiškio valšč. Ežerenu apsk. 
Kauno gub. 

1095. Oabalis Klemensas, Spurganių į 
souž. Tirkšlių valšč. Kauno gub. 

1096. Bronišius Jt>rgis, Botiškės sodž. 
Bazilionų valšč. Šiaulių apsk. 

j Kauno gub. 
1097. Garliauskis Mikas, Panevėžio- 

I apsk. Kauno gub. 
1098. Gaidys Jokūbas, Musteikių 

sodž. Trakų apsk. Vilniaus gub. 
1099. Gaisrys Pranas, šakiai Nau- 

miesčio aps. Suvalkų gub. 
1100. Garnys Juozas, Mledikonių 

sodž. Moldačiomų valšč. Pane- 
vėžio apsk., Kauno gub. 

1101. Giedrikas Jonas, Alkoninkų 
sodž. Rozalino valšč. Panevėžio 
apsk. Kauno gub. 

1102. Gintautas Pranas, Ryga. 
I 1103. GJrdičius Jurgis, Smokočiai, 

Telšių apsk. Kauno gi'K 
1104. Glebauskis Mikas. Glebauiikų 

sodž. Ramygalos valšč. Panevė- 
žio ap^k. Kauno gub. 

1105. Gogelis Stasys, Kalnelių sodž. 
Žarėnų valšč. šiaalių apsk. Kau- 
no gub. 

1106. Girdvilis, K., Ukmergės apsk. 
Kauno guli. 

1107. Gįribauskis .'Jonas* škirsėnų 
sodž. Vašansko valšč. Vilniaus 
apsk. ir gub. 

1108. Grgavyčius Vincas, Malimu.' 
sodž. Musninkų valšč. Vilniaus 
apsk. ir gub. 

1109. Gručkait!s Mikas, Dabravo 
dvaras, Golgudiškč, Suvalkų „ub. 

1110. Gudiinakas Martynas. Radžiu 
nu sodž. Gervyčių parap. Vil- 
niaus apsk. ir gub. 

1111. Gušča Stasys, (baltgudis). 
Modninkų miestelis Šumsko 
valšč. Vilniaus apsk. ir gub. 

1112. Gužauskis Kazys, (lenkas). 
Raistanišlcių sodž....?. 

1113. Gaigilas Pranas, Kartinas, Tel- 

šių apsk. Kauno gub. 
1114. Garšva Juozas, Apyniškis, Ro- 

kiškio valšč. Ežerčnų apsk. Kau- 
no gub. 

1115. Gavėnis Jurgis. Jurbarkas, Erž- 
vilkoa valšč. Raseinų apsk. Kau- 
no gub. 

1116. Gavėnas Motiejus, Geistariškių 
soti/,. Karkliniu valšč. Vilkaviš- 
kio apak. Suvaiką gub. 

1117. Aleksiunas Kazys, GikoniŲ 
sodž. Rozalino valšč. Panevėžio 
apak. Kauno gub. 

1118. Berdikšlis Ignas, Diuno sodž. 
Turčinsko .valsč. Vilniaus gub. 

1119. Parcevyčlus Antanas. Svent- 

ninkų sodž. Vilniaus gub. 
1120. Bartašius Antanas, Potulai Ro- 

sinų apek. Kauno gub. 
1121. Bereika Petras, Naujininkų 

sodž. Vilkaviškio valšč. parap. ir 

apsk. Suvalkų gub. 
1122. Baliušis Ignas, Suviliškių sodž. 

Abelių valSč. Kauno gub. 
1123. Dedžiauskis Ignas, Kupiškis, 

Ukmergės apsk. Kauno gub. 
1124. Enanas Jonas, Loksinis, Dvin- 

sko apsk. Vitebsko gub. 
1125. Jezerskis Daniel, Kabiličiai, 

Ašmenės apsk. Vilniaus gub. 
1126. Ydus Justln, Milanu sodz. Abe- 

lių valšč. Kauno gub. 
1127. Iiiuška Benediktas, Liginiškių 

dvaras, Alukčeusko apk. Kurše 
gub. 

1128. Indreliunas Mamertas, Gatau 
čių sodž. čipėnų valšč. Panevė- 
žio apsk. Kauno gub. 

1129. Ingeievyčius Jonas, Būtinų 
sodž. Netaiesčino valšč, Vilniaus 
apsk. ir gub. 

1130. Indzelevyčius Stasys, Snigoniš- 
kių sodž. Raseinų apsk. Kauno 

gub. 
1131. Ivarevyčius Martinas, Milkum,! 

sodž. ževoniškių valšč. Ašme- 
nos apsk. Vilniaus gub. 

1132. Izopaitis Petras, Razgių sodž. 
Kauno gub. 

1133. Jadoliukas Vincas, Dobiu sodž 
Melšiogalos valšč. Vilniaus apsk. 
ir gub. 

1134. Jagminas Konstantinas, Ra- 
dauskų sodž. Padubisio valšč. Šiau- 

lių apsk. Kauno gub. 
1135. Jakšta Pranas, Dievkentcs 

sodž. šilelės valšč. Raseinų apsk. 
Kauno gub. 

1136. Jaskcvyčius Jurgis, Pilkalnio 
sodž. Rimšės valšč. Dūkštos pa 
rap., Kauno gub. 

1137. Jakunas Izidorius, Ugiškiai, 
Viekšnu parap., Šiaulių apskr., 
Kauno gub. 

1138. Jakunis Petras, Jakunų sodž., 
čdavo valšč., Ežerėnų apskr., 
Kauno gub. 

1139. Jankauskas Jonas, miestelis 

Kaišedariai, Vilniaus gub. 
1140. Jankauskas Jonas, Pomėnai, 

Panevėžio apskr., Kauno gub. 
1141. Jankauskas Stepas, Paprudžių 

sodž., Kelmės Valšč., Raseinių 
apskr., Kauno gub. 

1142. Jankevičius Petras, Jurgienų 
sodž., Paupėnų valšč., Panevėžio 

apskr., Kauno gub. 
1143. Janonis Jonas, Paplonės dva- 

ras, Lenkavo valšč., Panevėžio 

apskr., Kauno gub. 
1144. Janušis Ignas, Rudgalvių sodž., 

Andrejavo valšč., Raseinių aps., 
Kauno gub. 

1145. Jaročiunas Vladas, Keliuotiškių 
| sodž., Srečotiškio valšč., Panevė- 

žio apskr., Kauno gub. 
1146. Jasiukaitis Juozas, Kaunas. 
:147. Jasinskis Benefecas, Rogavtš- 

kių sodž., Kartėnų valšč., Tel- 

šių apskr., Kauno gub. 
1148. Jaškevičius Mikas, Girčanų 

Sodž., Drlsvėtų valšč., Ejerėnų 
apskr., Kauno gub. 

1149. Jažulis Vincas, miestelis Akme- 

nė, Šiaulių apskr., Kauno gub. 
1150. Jankus Antanas, Kulių sodž., 

Salantų valšč., Kauno gub. 
1151. Judenka Kazys, Kauno gub. 
1152. Judzentis Antanas, Aužbikių 

sodž., Aleksandravo valšč., Ra- 

seinių upskr., Kauno gub. 
1153. Jukna Ignas. Gadės sodž., Rim- 

šės valšč., Kauno gub. 
1154. Jukna Juozas, Šiaulių dvaras, 

Šiauliai, Kauno gub. 
1155. Juknevičius Aleksandra, Šiau- 

liai, Kauno gub. 
115G. Juknevičius Kazys, Švenčionių 

miestas, Vilniaus gub. 
1157. Juknys povylas, Vąitkuškės 

sodž., PaCtas Enk(;liai, Kauuog 
1158. Jurgclianėčas. Pranas, Kiemelis- 

kiij sodž., Bislučko sodž., Vil- 

niaus gub. 
1159. Jurklas Juozas, Tauragė, Kau- 

no gub. 
1160. Jurkaštas Antanas, Ui'liu sodž., 

Salų para p., Olaty valšč., Uk- 

mergės apskr., Kauno gub. 
1161. Jurkšis Andrius, l'Hiunu sodž., 

Pažeriu valšč., Vilkaviškio apskr., 
Suvalkų gub. 

1162. Juois Julis, Mazuriškiy sodž., 

Labanoros valšč., Naujieji šveu- 

čioniai, Vilniaus gub. 

1163. Juteika Kazys, Muravanka, 
Vilniaus gub. 

1164. Jurėnas Jonas, Debeikių sodž., 
Ukmergės apskr., Kauno gub. 

1165. Girdžius Jurgis, Suokiučių 
sodž., Ilaseinių apskr., Kauno g. 

1166. Kacevičius Pranas, Pakarklių 
sodž., Kauno apskr. ir gub. 

1167. Kairys Petras Li&iunų sodž., 
Geretokų valšč., Panevėžio aps.,1 
Kauno gub. 

1168. Kalupailo Vandalinas, Liesicos 

dvaras, Lydos apskr., Vilniaus 

gub. 
1169. Karaliūnas Juozas, Veisėjų 

sodž., Seinų apskr., Suvalkų gub. 
1170. Karvelis Mykolas, miestelis 

Lipai, Anukšų valšč., Ukmergės 

apskr., Kauno gub. 
11171.Katinauskas Petras, Kauno aps- 

kričio ir gub. 
1172. Kavaliauskas Jonas, Viliono 

sodž., Žiežmarių valše., Trakų 

apskr., Vilniaus gub., 
1173. Kavaliauskas Kazys, Kaisloc- 

kiai, Vilkaviškio apskr., Suvalkų 

gub. 
1174. Kavaliauskas Vincas, Smeltinės 

soda., Namaičių parap., 

1175. Kazakevičius Kazys, Viensėdi- 
ja palei Laumaikio sod., Gud- 

bergės valšč., Paberžės parap., 
Kauno gub. 

1176. Kazakevičius Povylas. Kupiškis, 
Ukmergės apskr., Kauno gub. 

1177. Kerpis Petras, Gargždų mies- 

tas, Telšių apskr., Kauno gub. 
1118. Kccevičius Feliksas, Tulkinčių 

sodž., Kuršėnų valšč., Kaunog. 
1179. K6zus Ignas, Klibų sodž., Tel- 

šių apskr., Kauno gub. 
1180. Kibortas Justinas, Puškelių 

sodž., Panevėžio ap3., Kauno g. 

1181. Kigas Vincas, Seni-žagariai, 
Šiaulių apskr., Kauno gub. 

1182. Kilėvas Aleksandra, Meldikavi- 

čiai, Tauragės valšč., Raseinių 
aps., Kauno gub. 

1183. Kilkevičius Juozas, Obšrutų 
sodž., Paežerių valšč., Vilkaviškio 

aps., Suvalkų gub. 
1184. Kirštukas Mikas, Sesickės dva- 

ras, Kuildai, Ukmergės apskr., 
Kauno bug. 

1185. Kisielius Juozas, Skersabalio 
sodž., Mikališkės valšč., Mari- 

jampolės apskr., Suvalkų gub. 
1186. Kivlakas Aleksandra, Misiūnų 

sodž., Širvintų valšč., Vilniaus 
apskr., ir gub. 

1187. Guluboskis Juozas, Dervaniškių 
sodž., Vėžunų valšč., Ukmergės 
apskr., Kauno gub. 

1188. Kleinis Jonas, Šiaulėnų mies- 

telis, Šiaulių apskr., Kauno gub. 
1189. K'ibas Marynas, Pakeburškio 

sodž.. Biržių valšč., Panevėžio 
apskr.. Kauno gub. 

1190. Klimas Kazys, Pugenaičių sodž.. 

Boptavos valšč., Kauno gub. 
1191. Kodis Karoliu-, Miečanų sodž., 

Švenčionių apskr., Vilniaus gub. 
1192. Kolbikas Kozras (rusas), Vilnius 
1193. Kolesinskis Kostas, Bitkiškių 

sodž., Eiiiogalos valšč., Kauno 

aps^r. ir gub. 
1194. Koncevičius Pranas, Rainušių 

sodž., Janavos valšč., Kauno gub. 
1195. Končius Antanas, Tirkšliai, 

Telšių apskr., Kauno gub. 
1196. Konvietis Danatas, Rabutinkų 

sodž., Kovarsko valšč., Ukmergės 
apskr., Kauno gub. 

1197. Krasauckis Jonas, Diena, Vil- 

niaus gub. 
1193. Krasauckis Vincas Naujamies- 

čio valšč., Panevėžio apskr., Kau- 

no gub. 
1199. Krasnavodskis Petras (lenkas) 

'Bliuzno sodž.,, Vilniaus gub. 
1200. Kre'čmanas Antanas, Sapnelių 

sodž., Alsėdžio valšč., Telšių aps. 

Kauno gub. 
V 

11201. Krukelis Stasys, Vižnaičių sodž., 
Rokiškio valšč., Ežerėnų apskr., 
Kauno gub. 

1202. Kuopis Martynas, Šiauliai Kau- 
no gub. 

1203. Kuchen-škudas Augustas, Trutn- 

pakojų sodž., Načiunų valsč., 
Panevėžio apskr., Kauno gub. 

1204. Kuliukis Petras, Dabranislos 
sodž., Panedėlio valšč., Ežerė- 
nu apskr., Kauno gub. 

Meldiame ir kitų laikraščių perspaus- 
dinti 

DR. O. C. MEINE 
DENT1STAS 

OFISAS: Kamp. 31 ir So, HalsisdSt. 
(Gjvsn raai virš Aptiakos). CHICA80. 

•>t y. 

BUK ŠOFERIU. 

tq.. Niekuomet nebuvo toks dido- 
Lalkas yra gauti sau tinkamu vie- 
lis šoferiu reikalavimas kaip da- 
bar. Męs duosime užsiėmimu 
kiek vienam pabaigusiam kursus 
nusų mokykloje. Mokinime pa- 
sinaudojame individinėmls siste- 
momis — nuoseklus pažinimas Ir 
praktika važinėjime automobiliais 
visokiij rusių. Prityrę mašinistai 
pamokis tamistą lr sutelks tin- 
kamus patarimus lr nurodymus. 
Musų mokyklai netrūksta geriau- 
sių automobilių lr kitų prietaisų. 
Užtikrinamo tamistai kad tuojaus 
gausi leidimu. Dieniniai ir va- 
kariniai kursai. Visas kursas 
$25.00. Federal Ass'n of Auto 
Engineers, 1214-16 Jackson Bld 
(Inc.) 

DISTRIKTU KAPITONAI 

Paf sekančius distrikot kapito- 
nus galite kreiptis su visokiais 
reikalais: uisirašymo laikraščio 

Į apgarsinimų ir spaudos darbų 
padarymo Chicagoje: 

BRIDGEPORT 

Jurgis Lukas 

342(j So. Union A v c. 

TOWN OF LAKE 

Leonardas ir Aleksandra 
Butkevičiai 

4537 So. Hermitagc Avet 

WEST SIDE 

Rafolas Zaura 
2050 W. 23 St. 

jįl 

18 IR UNION 

Petras Jokubonis 
, 733 W. 19 St, 

NORTH SIDE 

Mateušas Klioštoraitis 
1557 Girard St. 

BRIGHTON, PARK 

J. S. Vitkus 
2856 W. 39U1 St. ir 

Augustas Saldukas 
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J. Tamašonis 
P. Bagdonas 

P. Ulis 

J. Žilis 
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Alex Dargis 

NORTH SIDE 

V. Šliauteris 

CICERO 

Pranas Zajauskas 

Severos Gyduoles užlaiko 
šęimyrios'sveikat;]: 

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

Severa's 
Kidney and Liver 
Remedy 

(Severos Gyduole 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 aptieko3e visur. Kaina 
75c ir $1.25 

Dr. P. Žilvitis 
LIETUVIS '6r0I10JlS, CHIRURGAS 

316Sa Halstid S!., Chicigo, III. 
Tel. Boulevard 7179 

Dr.K.Drano6!is 
Dentistas 

3261 Se. Halsted Street 
Phvne Drovcr 5082 

j Chicago | 



Linkėjimai Dienraščiui. 
Skaitytojai išreiškia savo norus 

ir pageidavimus. 
Mano žodis Dienraščiui. 
"Lietuva", klausia: Ką jus 

manote apie nruja dienraštį? 
Manvti galima visaip, bet 
du o Ii teisinga atsakymą nėra 
taip lengva. Reikia pažvelgti 
į praeitį. 

Laikraščiai yra minios 
auklėtojais. Kiekvienas laik- 
raštis turi savo mokinius — 

skaitau "Lietuvą" per 14 me- 

tu ir pažįstu visus laikraščio 
skaitytojus, tai štai ką galiu 
pasakyti apie dienraštį. 

Kad naujas dienraštis iš- 
ves lietuvius iš užburto rato 
ir past~>ys ant plataus demo- 
kratiško kelio. Kad išmokys 
lietuviu? doros ir mandagu- 

fcjno. Kad pastatys lietuvius 
sale kulturišku tautu, W V 

Ant klausimo: Ko nuo jo 
laukiate? — Iš daugelio die- 
nos reikalavimų atsakysiu tik 
keletą, būtent: Kad dienraš- 
tis visais galimais budais ko- 
votų už Lietuvos neprigulmy- 
bę. Kad lietuvius supažindin- 
tų su piliečio pareigomis. Kad 
dienraštis pritartų A. L. T. 
Sandarai ir už *ją vestų tin- 
kamą agitaciją. Kad deinraš- 
tis taptų TMD. organu. Kad 
abelnai visoms lietuvių drau- 
gijoms patarnautų. Kad dien- 
raštis eitų vidurio keliu Jric 
plačios demokratijosVeliju 
sulaukti 1,000,000 metų jube- 
lejaus. 

K. Stmolis. 
Detroit, Mich. 

* * 

Musu senai laukiamam vi- v 

dūrinės pakraipos dienraščiui 
"Lietuvai" linkiu „amžinai 
augti ir stiprėti. Kad jis su- 

gadintų musų tautos nupuo- 
lusią dvasią. Kad suvienytu 
lietuvių tautą, šiądiena dar 
silpną ir išblaškitą, o pagalios 
visus lietuvius po neprigut- 
mingos Lietuvos vėliava iš- 
vestų j šviesų gyvenimą. 

Juozas Gilvickis. 
Pittston, Pa. 

tt * 

Kaip pailsęs žmogus nori 
gauti pasilsio, taip apšvietos 
lietuvys trokšdamas, negali 
buti be gero laikraščio. Taigi 
linkiu, kad dienraštis "Lietu- 
vą" butų geru i.monių vadovu 
ir prasiplatintų kuodaugiau- 
siai. 

W. J. Pietaris. 
Camp Mead, Md. 

* * 

Šii dingai sveikinu senai 
laukiamą musų naują Drau- 
gą, "Lietuva," linkėdamas jam 
geriausios kloties. Didelis 
žingsnis pirmyn dėl Amerikos 
lietuvių ir dėl vidurinės tau- 
tinės sriovės, nors "Lietuva" 
tarnauja visiems lietuviams, 
dėl jų gerovės ir apšvietos, 
taip kaip pritinka pagal kultu- 
riškus principus, dėl išauklė- 
jimo kulturiškos, laisvos, ne- 

prigulmingos Lietuvos. Ti- 
kiuosi, jogei ir naujas dienraš- 
tis "Lietuva" eis tais seniau 
pramintais takais, vesdamas 
Lietuvius vienybėn, nes tik 
tokiu budu galėsime išgauti 
neprigulmingą laisvą Lietu- 
vą- 
Linkiu geriausios pasekmės! 
Suvirs 20 metų "Lietuvos" 
skaitytojas. 

V. Ambrazevičius. 
Newark, N. J. -N 

j. 

Po ilgo nenuilstančio jusų 
darbo, tikimės sulaukti "Lie- 
tuvos". dienraštį. Męs lietu- 
viai moksleiviai Ada kolegi- 
jos, velinam geriausių pasise- 
kimų naujam dienraščiui. 

Tamstos buvot musų drau- 
gu, suteikdavot mums vieną 

geriausių Amerikoje laik^ 
i rasčių, kuris atlankydavo 

mus kas sąvaitę. Tikimės, 
l:ad tamstos nesulaikysite ir 
dienraščio; todėl tariame iš- 
ank'sto širdingą ačių! 

Męs žinome, kad tamstos 
dabar esate sunkiame finan- 
siškame stovyje, bet pagelbė- 
ti negalime. Ateityje steng- 
simės kiek galėsime .šelpti 
raštais. 

Draugiškai, 
J. Gudžiūnas, 

Ada, Ohio. 
* * 

Siunčiu savo linkėjimus 
Jums, Tėvynės gaivintojai, 
darbuokitės kiek galėdami 
kurie jau pas i šventėte taip 
sunkiam ir garbingam darbui. 
Skiepindami šviesu Tėvynes 
meilės, brolybės ir vienybės i 

mūsų žmonių širdis, rengkite 
juos prie laisvos ir neprigui- 
rningos Lietuviškai-Latviškos 
Respublikos, kurios męs pa- 
geidaujame ne tik vieni lietu- 
viai bei žemaičiai, bet ir visi 
dzūkeliai Lietuvos. To mano 

siela linki ir laukia nuo lietu 
visko tautiško dienraščio. 
V'enyk sena lietuvišką ra- 

sę—močiutę tautų pasaulio! 
Tegul subanguoja musų tau- 

toje Dvasė musų Protevių- 
galiunų: Mindaugio, Gedimi- 
no, Keistučio, Vytauto ir ki- 
tų. Tikiu, kad dienrašti "Lie- 
tuvą'' neužilgo skaitys ir nla 
tins po gatves Vilniaus, Gar- 
dino, Kauno, Rygos ir Kara- 
liauč' 'U? ir po visą pasali' 
l:ur t Lioliai lietu via' 
gyvuo į. Tai ko aš trokštu 
ir Jut s, Bralužiai, linkiu.; 

//. 'Žiugžda. 
Nevv ;>rk, N. J. 

* * 

Patėmijau "Lietuvos" No. 
43, kad No 44 savaitraščio 
jau bus paskutinis, atsisveiki- 
nantis su visais savo skaity- 
tojais savaitraščio. Per 25 
metus suvfršum "Lietuva" 
keliavo aplankydama dauge- 
lio lietuvių namelius išviso 
1300 kartų budindama iš mie- 
go tamsybės ir rodydama ke- 
li^ į šviesesnę ateit j. Kadan- 
gi savaitinė 'Lietuva," pada- 
rius kelionę 1300 kartų, pail- 
so j senatvę taigi pasišaukus 
savo sunų sako "Sunau ma- 

no! matai manę pailsusę po 
tokios kelionės, jau aš noriu 
pasilsėt, tik neužmiršk ką aš 
tau sakysiu. Aš nuo šiądie 
pavedu tau, sunau, mano val- 
džią ir sostą, perduodu į ta- 

vo rankas mano šviesos laz- 
delę: eik ir keliauk po pasaulj 
mokydamas mano mažesnius 
vaikelius. Taigi ir pavedė 
sostą jaunam karalaičiui t. y. 
nuo senai musų laukiamam 
dienraščiui, kuris būdamas 
stiprus, jaunas, aplankys ne 

vieną kartą į savaitę, bet kas- 
dieną. Per 25 metus, atė- 
mus šventadienius, dienraštis 
"Lietuva" aplankys Lietuvos 
sunelius ir dukreles apie 7500 
kartų, papasakodamas visiems 
tiems, kurie jį kvies kiekvie- 
nos dienos atsitikimus. O 
kad musų jaunas keliaunin- 
kas nepailstų, tai turime jį 
šelpti prenumeratomis nuro- 

dindami jam naujas stubas, 
kur pirmiaus dar nebuvo 
lankęsis. Taigi linkiu pasek- 
mingiausios keliones jaunam 
keliauninkui "Lietuvos" dien- 
raščiui. 

Ignotas Petruškevičius. 
Springhill, Minės, N. S. 
Canada. 

Išeinanf naujam "Lietu- 
vos" dienraščiui linkiu jam 
gyvuot ilgiausius metus ir 
kad jis subudintų visus lietu- 
vius prie svarbaus darbo: iš- 
gavimo neprigulmybės Lietu- 
vai. O išgavę laisvę sykiu 
kad sugiyžtuinem su dienraš- 
čiu "Lietuva" j laisvą demo- 
kratišką Lietuvą. 

Vladas Pctryla. 
Amsterdam. N. Y. 

* * 

Męs visi "VVestfield'o šeri- 
ninkai sveikiname "Lietuvos" 

dienraštį, linkėdami gyvuoti 
jam ilgiausius metus ir pri- 
kulti naujų skaitytojų pilnus 
aruodus, faipgi ir Redakci- 
jai su Administaracija ir vi- 
siems direktoriams linkime 
pasekmingiausiai darbuotis 
naujam dienraščiui, naujoje 
vietoje. 

Justinas Žala. 
Westfield, 111. 

* * 

Pas i t ik damas D i c n rasi į 
"J^ictuz'a." 

Męs žinome, kad negalima 
apsieiti be kasdieninės duo- 
nos, kuri stiprina kiekvieną 
žmogų, taip lygiai yra reika- 
linga ir kasdieninė apšvieta 
stiprinanti žmogaus dvasia. 
Kaip žmogus negali gyventi 
be kasdieninės duonos, taip ir 
tauta turėtų numirti, neturė- 
dama kasdienino maisto, t.y. 
gero denraščio. 

Nuo pat įžengimo Į šią 
Šalį per dvidešimts metų ne- 

buvau persiskyręs su laikraš- 
čiu "Lietuva," visada jis ma- 
ne aplankydavo kas savaitė, 
o dabar pamatęs paskelbimą, 
kad jau greitu laiku pradės 
mane lankyti ir kasdiena, tai 
iš džiaugsmo pasikviečiau sa- 

vo draugus apreikšdamas, kad 
jau dienraštis yra. Valio vy- 
rai! dabar su penkinėmis u i 
prenumeratą dienraščiui, tuoj 
septyni nauji "Lietuvos'' ka- 
reiviai stojo* į glitą. Linkiu 
kogeriausfos kloties naujai gi- 
musiam, mūsų laukiamam 
dienraščiui "Lietuvai," kad 
bujotų ir platintųsi po visą 
pasaulį* 

Petras Sicponaviči is. 

\Yaterbury, Conn. 
•j- %i« 

Neužmirškite įdėti "Lietu- 
vos" dienraštin gražių lietu- 
viškų dainų—tokių dainų, ku- 
rias kiekvienas lietuvis turėtų 
išmokti ant atminties — kad 

[esame lietuviais, o ne kokiais 
paliokais. 

L. Lapinskas. 
Chicago, 111. 

* * 

Paskut in iuose -"Lietuvos" 
numeriuose tilpo paraginimas, 
kad tie, kurie nori ir laukia 
"Lietuvos" pasirodant, pra- 
neštų, ko nuo jos laukia ir 
tikisi. Mano noru ir linkėji- 
mu yra: lai dienraštis "Lietu- 
va" esti visos musu Lietuviu 

į tautos, ypač tos dalies, kuri 
randasi ant šios Dėdės Šamo 
žemes, kelrodžiu, kad dien- 
raštis "Lietuva" pravestų mus 

j tą platųjį kelią, kuri musų 
tautos darbininkai yra prave- 
dę, bet kuris yra dar neto- 
bulas. Kad dienraštis "Lie- 
tuva" butų tuom plačiuoju ke- 
liu, einančiu tarpe dviejų ša- 
litaku einančiu iš ka'rės ir de- 
šinės pusių. Kad dienraštis 

i būdamas viduriniu plačiu pra- 
mintu keliu patrauktų ir tuos 

musų tautiečius, keliaujančius 
po dešine ir kaire puse šali- 
kėliais. Lai dienraštis "Lie- 
tuva" bttva rėmėju "Lietuvių 
Liaudies Universiteto", įsikū- 
rusio Chicagoje ir kitų pana- 
šių organizacijų, o labiausia, 
lai remia lietuviškas liaudies 
vaikų mokyklas, bei vaikų lie- 
tuviškus darželius, deja kurių 
tap mažai turime, o kurie taip 
yra pageidaujami. Tėvai, rū- 

pindamiesi išauklėti savo vai- 
kus lietuviškoje dvasioje ir 
išmokinti lietuvišką kalbą, kad 
užaugę butų gerais Lietuvos 
piliečiais jaučia būtiną reikalą 
tokių vaikų darželių. 

Lai dienraštis "Lietuva" 
taipgi buna rėmėja fraterna- 
liškų draugijų ypatingai Susi- 
vienijimo Lietuvių Amerikoj, 
dėlei to, kad ta organizacija 
yra kartu ir apšvietos įstai- 
ga- 

Petras Simaitis. 
So. Chicago, 111. 

* * 

Mano Žodis Dienraščiui. 
Aš manau, kad męs, vidu- 

rinė sriovė, turėdami dienraš- 
tį "Lietuva," galėsime pada- 
ryti daugiau gero tarpe Ame- 
rikos lietuvių ir pasekmingidu 
pasidarbuoti dėl Neprgulmin- 
gos. Lietuvos. Be to bus ga- 

Įima daug greičiau susižinoti 
su visu pasauliu. 

Linkiu, kad dienraštis "L'e- 
tuva" su pirmais metais savo 

gyvavimo turėtų proga pa- 
skelbti Lietuvos Neprigulmy- 
bę. Taipgi linkiu gero pasi- 
sekimo, kad "Lietuva" rastųsi 
kiekvieno lietuvio grintelėje. 

Juozas I 'irbtckas. 
Pittsburg, Pa. 

*" 
slt u. 

Ūra! Cl) ieagiečiams už tokį 
sunkų, bet vaisinga darbą. 
Šiądien žiuriu ir 'skaitau net 

pats savimi netikiu, kad taip 
greitai jau gauname dienrašti 
"Lietuva." 

Męs newhaveniečiai tariam 
padėkos žodeli, o užmokestį 
už jusų vargą ir darbą su- 

teiks ateinančioji gentkartė. 
.Valio broliai "j darbą va- 

duot Tėvynę, 
Eidami Lietuvos keliu, pla- 

tinkiin šviesybę. 
J. A. Noburaitis. 

Ne\v liaveu, Conn. 
* * 

"Lietuva" savo priešpasku- 
tiniame numeryje kviečia vi- 
sus pasakyti, ką kas mane 

apie "Lietuvos" dienrašti. 
I Jeigu taip, tai dėl ko man 

neparašyti ką aš manau? 
\ isupirminusia aš veliju 

am dienraščiui, kad jis iš- 
augtu milžiniškas ir kad ij 

[gerbtų visa Lietuvių tauta, 
i Antra, aš veliju, kad dien- 
raštis "Lietuva" nepermainv- 
tų savo pakraipos ir likti; 
"neutrališku,"—kad, reikalui 
esant, jei kas to užsipelnija. 
kirstų, anot nuisų patarlės, 
"vienam per žandą, kitam per 
sprandą." 

Viena ypata (žymi) kartą 
šiaip pasakė apie "Lietuvos" 
dienratšį: "Tautininkai orga- 
nizuoja dienraštį dėlto, kad 
prismaugus katalikišką spaudą 
ir kad pasekmingiau varius 
pragaištingą laisvamanybės 
darbą..." Bet aš tam netikiu 
ir neįtikėsiu, kol mano pačios 
"griešnios" akįs to nematys 
juoda ant balto. Aš tikiu i 
"Lietuvos" dienraščio ateitį ir 
dėlto, kad "Lietuva" turi at- 

sakantį redaktorių. Kas gali 
užginčyti, kad laikraščio pasi- 
sekimas priguli nuo redakto- 
riaus ? 

Gal "Lietuvos" redaktoriui 
bus šis "komplimentas" ir ne- 

malonus, bet aš pasakysiu, 
ant kiek aš toli numatau, kad 
iš visų Amerikos Lietuvių 
laikraščių šiais laikas, "Lie- 
tuva" turi atsakančiausį re- 

daktorių, o jame aš ir dedu 
viltį pasisekimo dienraščiui. 
Žinoma, aš "Lietuvos" ne- 

remsiu didžiau už katalikiš- 
kus laikraščius, bet aš, jos 
skaitytoja buvau ir liksiu ir 
paklausus kam: "o kaip tam- 
sta manai apie "Lietuvą, ar 

ji verta užsirašyti? Sako, 
kad jis esąs bedieviškas laik- 
raštis,"—visados atsakau ir 
atsakysiu: "N o-s e r i i i! 
"Lietuva" yra a 11 r i g h t 

g a z i e t a ir ją gaH skaityti 
ir tautininkai ir liberalai ir 
"klerikalai" ir katalikai ir ci- 
cili'kai ir visi tokie, kurie su- 

gebi skaityti lietuvišką raštą; 
kiekvienas ras sau "Lietuvo- 
je" ir naudingo, ir pamoki- 
nančio, ir tokio, kas kiekvie- 
nam lietuviui tinka. 

Aš žinau taipgi ir tai, kad 
"Lietuva" duoda balsą kož- 
nam lietuviui savo skiltyse, 
nepaisant kokios partijos jis 
butų, jeigu tik tas balsas yra 
rimtas, padorus ir apie nan- 

dingą lietuviams reikalą. 
Štai kodėl, visa tai krūvon 

suėmus, aš sakau: "Lai gy- 
vuoja "Lietuva" dėlei visų 
lietuvių naudos!" 

Lakštute. 

Dr. P. G. Wlegaw , 
Prilota* T«l«adoi:nu» • lid tttfiy* 

Ir 7 lld • Ttkuu 

3325 S. HaJsted St ChlcAgo, EI. 
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Žinios apie Lietuvą. 
Rie.iica, balandžio t<-, k,18 m. 

Važiuoti Lietuvon baisiai sun- 

ku. Norinčius važiuoti namo laiko 
antihigienint'se sąlygose, pavyzdžiui 
Riežieoj. Paskui ta pati procedūra 
ir Dvinske, tik kiek švariau esą. 
Paskui karantinas Vilniuj. Nese- 
nai pasakojo, kad apie porą trau- 

kiniu atsidūrė su lietuviais trem- 
tiniais Vokietijoje. Vilniaus Ta- 
ryba sužinojusi — protestavo. Vo- 
kiečiai aiškina-i, kad tai apsirikta. 
.Prižadėjo grąžinti. 

Vokiečiai išlipdė Riežieoj pa-į 
kvietimus ir masina vyrus ir mo-| 
toris važiuoti \'okietijon Jauko 
darbų dirbti. Sąlygos neišpuikiaat- 
sių: nuo balandžio ir> iki rugsėjo 
16 — vyrams 240 'markių, mote- 
rims — 180 markių ir produktų 
;iorma (yra išvardytos skelbimuo- 
se), tik nesuprantma, ar 11/ pini- 
gus tai, ar dykai — turbut dykai. 

Daugybę niusų kareivių laiko 
Dvinske. Riežicoj organizavosi 
:rupė didžių žemvaldžių, kad iš- 
laikius savo darbus. 

IŠ ORŠOS, Mohilevc gub. 
Lietuviu "Grūdo" Draugijos 

Valdyba gavo iš savo įgaliotinio 
Kilem. Skabeikos tokius laiškus 
iš Oršos: 

* ♦ 

Balandžio 9 d. 1918 m. 
Rašau prie ipat rubežiaus, be- 

aukdamas audijencijos; greitu 
laiku pasimatysim ir pradėsiu 
derybas. Buvau mieste pasitei- 
rautų pas vietos žmones tremti- 
nių esimo. Nieko nuraminan- 
čio neišgirdau. Atžagariai, dar 
daugiau persitikrinau, kad reika- 
linga koveikiausi pagelba, jei dar 
gaila musų "ponams" nors ma- 

žutyčių vaikų. Jau po keletą 
dienų gyvena žmonės barakuo- 
se, o išleisti nieko neišleidžia. 
Susižinojau su vietos komisaru, 
jis dar blogesnių žinių pasakė, 
kad jsigalėjo šiltinė ir kitos ne- 
malonibs ligos., žodžiu, išvadų, 
rodos, nereikia. Greičiau sku- 
binkite pagelbėti, nes vargo ir 
ašarų daug. Nors ir gaunu šią- 
dien leidimą..—nevažiuosiu, nes 

noriu: nors šj-tą sutvarkyti. Ko- 
misaras pažadėjo savo pagelbą; 
sakėsi net duosiąs vagonų pas 
Vilnių ar kur kitur nugabenti, 
kad tik nors kiek palengvinus 
nelaimingųjų buvi. Pažiurėsiu, 
kaip seksis su vokiečiais tartis; 
girdėjau, kad adjutantu tebesąs 
lietuvis ar lenkas. Trumpai sa- 
kau : klabink greičiau įtaisyti 
punktą, kad galima butų sustip- 
rinti visų tremtinių gyvenimą, 
plaukiančių kasdien po 20 ir dau- 
giau vagonų. 

Vadinasi, suslcluriau su- "jo 
majestatu," ir užtenka man pir- 
mojo bandymo. Daugiau nebe- 
mėgjsiu ir važiuoju atgal j Vi- 
tebską, kur lauksiu pavėjo vėje- 
lio, nes taip plaukti neapsimoka.. 
Tuo tikslu kasdien vaikščiosiu i 
stotj, kol neišspruksiu. Vis-gi, 
pasakysiu, vokiečiai biaurųs; tie- 
sa, su "jų ponybe" dar neteko 
susitikti, bet mažesnieji ''ponai 
—fe. 

Su žmonėmis labai žiauriai ap- 
sieina. Ima su savim tik Prūsų 
lietuvius, paskui, vokiečius ko- 

lionistus, o kitiems — vienas at- 

sakymas: "zueriek" /'atgal* — 

trumpai, aiškiai, o ypač kuomet 
matai atgalastą durtuvą. Norė- 
jau dar dieną čia sėdėti, bet ne- 

Broliai Lietuviai Malonekite Temyti 
Lietuvių Neprigulmingo Kliubo 

BALIUS ^Ketverže'Lapi(fižio 1918 
1£P ir"f& §ma 1 %# (Padekavones Dienoje) 

New Plaza Svetaine], Grand St. 

Malonėkite atsilankyti visi, kaip jauni, taip ir seni, į ši pu&iį baUį}» &CS bus li^majį va 

karas. 
Tikietus galima gauti kliubo rumuose, 55 Hudscri Av., arba įtoj pačioj svetainėj, kurio 

balius atsibus. 
.. MBF*"*; -V- 

Užkviečta visus KOMITETAS. 

Dienraščio Tūzai 

R. Zaura. 
P-as Rafolas Zaura yra 

vienas is veikliausių musų tė- 

vynainiu ant VVest Sidės, Chi 
cagoje. Nėra to tautiško dar- 
bo, prie kurio jis nebūtų uo- 

liai prisidėjęs ir su darbu il- 
su centu. Ypač karės metu 

iis yra daug pasidarbavęs 
t ar] > \Vest Sidės draugijų, ku- 
rios visos ji pažįsta ir myli, 
kaipo gerą, teisingą ir kiltų 
tėvynainį. 

Dienraščio organizavime jis 
buvo vienas iš uoliausių rė- 

mėjų ir dabar yra "Lietuvos" 
dienraščio cirkuliacijos "kapi- 
tonu" ant West Sidėš. Jis 
gyvena prie 2050 \Y. 23rd St. 
ir prie jo galima sau dien- 
rašts užsisakyti. 

A. Al-somaičiute 

Jeigu męs, visi krūvon su- 

isdėję, suorganizavome dien- 
raštį, tai už tai ne vien vy- 
rams reik tarti ačiu. Yra ne- 

mažai ir lietuvaičių, kurios 
stojo į šį darbą greta vyrų ir 
darbavosi dienraščio šėrų rin- 
kime patol, pakol dienraštį 
suorganizavome. 

Tarp jų yra ir Agota Ak- 
somaičiutė iš Cleveland. Oliio, 
kuri patol dienraščio šėrus 

šaudė, pakol įgijo sau Dien- 
raščio "tuzo" vardą. Sykiu 
su p-le Baltrukoniute jiedvi 
išsipelnijo garbingą sau vie- 

tą Dienraščio organizavimo 
istorijoj. 

ATYDA! Šioje vietoje talpinsime paminėjimą vi- 
su "Lietuvos" Dienraščio"tuzų," t. y. tokiu, kurie arba 

patįs paėmė, arba kitiems pardavė nemažiau, kai 10 
Dienraščio šėrų. Norime visi geriaus susipažinti. Bet 
dar ne visų "tūzų" fotografijas turime. "Tūzai," pa- 
siskubinkite jas prisiųsti. 

berandu reikalo: i) vargu ką iš- 

pešiu, 2) nėra visai buto, kur 

galvą galima butų priglausti, o 

barakuose sėdėti baisu. Pažada, 
kad greitu laiku pradės daugiau 
leisti, kuomet pataisys tiltus, ir 
dabar neduoda vagonų. Pasa- 
kė aiškiai, kad pirmuoju rupes- 
čiu bus grąžinti jų belaisviai ir 
kolionistai. o po to tik ikitus žmo- 

nes pradės vežti; šituo keliu 

nepatariu važiuoti. Neužmirški- 
te šelpti nelaiminguosius. 

» * 

Svetimų reikalų komisariatas 

gavo galų-gale j| iš vokiečių val- 
džios oficiali atsaką <Iėl tremti- 

nių grjžimo. Toje radiotelegra- 
moj taip pasakyta: "Atskiri 
tremtiniai bus leidžiami sąlyga 
—tremtiniai turi turėti su savin?, 

valgomų daiktų, kurių pakaktų 
lig kitam derliui." Gera sąly- 

9 nnnParduotaį 
JfUU Jvienąmetą 

i Dabar išleista trečia laida knygos, 
I kuria kiekvienas turi perskaityti — 

Į 'Reikalaukite visuose knygynuose" 

6ir. matulaiti/ 

(„TtlilNCOS !> 

mUFT(X 
kurias kiekvie-zj' 
na moteris bei 
mergina buli-ll 
nai privalo ži-1 
noti. Ją paraše 
žinomas Dr. F. 
Matulaitis. 

Jeigu dar jos 
neturi, tuojaus 
jfl isigyk. Kai- 
na 25c. Adres.: 

<: ! 

M. G- VALASKAS 
373-5 Kensington Ave., Chicago, III. 

Telefonas Yards 3162 

( 

Dr. A. L. Graičunas 
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: 8 iki 10 ryto i 
12 iki 1 popiet ir 3310 S. Halsted St., 
6 iki 9 vakare. CHICAGO, ILL. 
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Lietuvių Puikai. 
Keletą sykių laikraščiuose praskambėjo 

žinios apie susitvėrimą lietuviškų pulkų Ru- 
sijoj. Buvusie Rusijos armijose lietuviai ka- 
reiviai po pirmos revoliucijos, kaip rodos, bu- 
vo pradėję gerai organizuotis į atskirus lie- 
tuviškus pulkus. Jie susitvėrė net savo cen- 

tralinę įstaigą, Lietuvių Karininkų Sąjungą 
ir buvo pradėję leisti savo locną organą, 
"Laisvas Žodis." 

'Tai buvo rimtas darbas, kuriuo galima 
Tnitų pasidžaugti šiądien, kuomet vokiečiai yra 
priversti trauktis iš Lietuvos,—nes juk šią- 
dien reik ne tik vidujinę tvarką visoj šalyj 
palaikyti, bet ir užkirsti kelią priešams iŠ lau-i 
ko, tarp kurių lenkai bus neabejotinai pavo- 
jingiausi. 

Apart to viso, organizuota, 'disciplinuota, 
locna lietuvių jiega, tvarkanti visa Lietuvos 
šalį butų taikos konferencijoj vienu iš stip- 
riausių argumentų už Lietuvos laisvę. 

Ant nelaimės, antroji, taip vadinama Bol- 
ševikiška, revoliucija sukrikdė šį darią. Po 
to jau nieko tikro apie lietuviškus pulkus ne- 

girdėjome. 
Teisybe, buvo žinių apie tai, kad lietu- 

viai k?reiviai yra prisidėję prie čecho-slova- 
kiškos armijos Rusijoj. Buvo taipgi žinių 
apie gen. Klimaičio armiją, kuri, jeigu tikėti 
telegramams, turėjo buti pusėtinai rimta jie- 
ga, siekianti kelių dešimtų tūkstančių vyrų. 
Vienok ir apie ją męs vėliaus nieko tikro ne- 

esame girdėję. 
Kas su ta gen. Klimaičio armija pasi- 

darė? Ar ji iki šiol stovėjo ant Lietuvos pa- 
rubežio, apie Dvinską ir Vitebską, laukdama 
pirmos progos, idant persikelti Lietuvon? Ar 
gal ji persimušė į Rusijos šiaurius ir susi- 
jungė su talkininkų ekspedicija Murmano ar 

Archangelsko pakraštyj? Ar gai —ii' kas bus, 
veikiausia—ji pakriko? Atsakymas į šiuos 
klausimus šiuo laiku butų labai žingeidu ži- 
noti. 

Kad Archangelske yra lietuvių kareivių 
—apie tai žinojome. Bet yra žinių, kad ten 

yra ir lietuvių legijonai, apie ka tik pirmu 
sykiu mums tenka išgirsti. 

Škotijoj einančiam laikraštyj "Išeivių 
Drauge" užeiname žinutę, kurioje štai kas 
rašoma: 

"Batfcgate.—čionai gaut# iš Britanijos karės minis- 

terijos trumpas telegramoje pranešimas, kad Antanas 
Balkaitis, "Private 5281 Local Force, Lithuanian Legion," 
Archangelske, pasimirė 24 rugsėjo." 

Iš to galima išvesti, kad prie talkininkui 
eskspedicijos šiaurinėj Rusijoj yra susitveręs 
Lietuvių Kareivių Legijonas, Ar jis turi1 
ką nors bendro su gen. Kmiiaičio armia, ar 

ne—tas yra dabar sunku, pasakyti. 
Amerikoje, sulyg valdiškose sferose iš- 

reikšto pageidavimo, bu* pradėta kalbėtis 
apie Lietuvių Armijos organizavimą. Kiek 
teko girdėti, Washingtone į lai visai prielan- 
kiai žiūrėta. 

Amerikoj lietuviai nemažai užuojautos 
•^t^m šurnanymui išreiškė, nes Lietuvių Armi- 

jos sutvėrimas butų pirmas žingsnis prie Lie- 
tuvos, neprigulmybes formalio pripažinimo. 

^Trąeitįis ir .šiame reikale Amerikos lie- 
tuviai susivėlino. Ir šiądien, kuomet atėjo 
proįa Lietuvos šalį paimti i savo locnas, lie- 
tuviu rankas; kuomet'štai jau taisoma stalai 

taigos konferencijai', kuomet lenkų suorgani- 
zuoti {>u4kai traukia linkui Lietuvos parube- 
ziu, lietuviai—ir'vėl nėra'prisirengę. 

, Gi sutvėrimas lietuvių pulku čia Ameri- 
koj, ar teu Europoje, butų neabejotinai už- 

tikrinęs Lietuvai neprigulmybę. 
Kaip bus dabar—netrukus gal pamaty- 

sim. 

T** 
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Kaip galim nustoti pu- 
sės aukų. 

Pildoniamjam Tarybų Komitetui perei- 
tas Visuotinas Lietuvių Šeimas New Yorke 
pavedė išdirbti vienodus, sistematiškus bu- 
dus aukų rinkimui. Iki šiolei to nepadaryta, 
o jeigu kada nors buvo tam laikas, tai tas 

'laikas dabar atėjo. 
Aukų rinkimas daug turės nukentėti iš )S 

priežasties. Ar negalima dar jent greituoju 
ką nors tame reikale padaryti? Ar ne- 
galima vienodos rūšies atsišaukimų tuojaus 
išsiųsti į visas draugijas? Ar negalima duo- 
ti vienodų įgaliojimų rinkikams, išduoti 
vienodų paliudijimų aukavusiems ir vienodų 
ženklų—sakysim žirgvaikio—lipdinimui ant 
langų ? •&* 

Partizanai lai atmena, kad stoka siste- 
mos ir vienodumo galės sumažinti aukas per 
pusę, o nuo to skriauda bus ne kam kitam, 
kaip Lietuvos Laisvei. 

Nelygus Mastas. 
.Vienam lietuvių laikraštyj pastebime pa- 

aiškinimą, kaip suomiai (finai) "buvo pri- 
versti sau rinkti Karalių." .Vokiečių valdžia 
sudarė trkias aplinkybes, kurios verte finus 
steigti monarchiją, vieton respublikos. 

Tame pačiame laikraštyj ant to paties 
puslapio, pasiremiant nenurodytais šaltiniais, 
prirodinėjima, buk Lietuvoje ir Šveicarijoje 
"musų broliai, mus\, žmonės mąsto apie už- 
kėlimą karaliaus ant Lietuvos sosto." 

Tarp dviejų minėtų straipsnių skirtumas 
yra tame, jog pirmas daro įspūdį finų patei- 
sinimo, gi antras ne tik tokio įspūdžio neda- 
ro, bet atpenč, daro įspūdį lietuvių lyg ir 
apskundimo ir pasmerkimo. Finams yra pa- 
teisinančios priežastįs,! lietuviams—jų nėra. 

Kodėl gi toks nelygus mąstąs? 
Ar ilgai dar męs turime vis manyti, kad 

kas svetima, tai ne tik geresnis, bet ir teisin- 
gesnis bei padoresnis? 

Kuo kariausi, nuo to ir žusi. Kaizeris 
kariavo Rusijoj bolševizmu, nuo jo ir pats 
žuvo. ii ).' -.i 

.. J it.?—-J. M! USSzd&i 
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Lietuvos nesudraskė dvigalvis caro aras, 
jos neįveikė juodasai kaizerio aras, ar turi ją 
pasmaugti baltasai Pan-Poliakų aras? 

Žinojo kaizeris, kodėl Holandijos neju- 
dino. Dabar butų neturėjęs kur dingti. 

Vokietijai pamokinimas: Nekrėsk raup- 
lėmis kitų—pats gali jų pagauti.... 

Karė daug žmonių palaidojo, bet žiūrėk, 
kiek respublikų ji pagimdė! 

Rengkite Kafėdų Eglaitę—Laisvai Lie- 
tuvai. Žiūrėkite, kad ir jųsų dovanėle butų 
ant šakelės tai mūsų našlaitei. 

Džiaugkimės! Taika visam pasaulyj... 
O tarp Lietuvių? 

šaukštas reikalingas prieš piet, ne po 
pietų. Tavp auka reikalinga dabar, tuojaus, 

Į o ne tuomet, kad jaa bus "po viskam."... 

Ranką iškėlęs, pažadėk; 
Idant mūsų broliai 
Lietuviai nežūtų, 
Idant mus tėvyne 
tVisad' laisva butų, 

Dirbsiu, kiek mokėsiu, 
Duosiu, k:ek galėsiu. 

Lietuva ant visados! 
Lietuva ant visados— 
Neužmiršiu niekados. 

Bene svetiijioj balelėj, 
Žemės tolimoj dalelėj, 
Gyvastį kad reikės pamesti, 
Mirtį kad reikės iškėsti, 
Kad paskiausi kvapą, trauksiu, 
Ir tada dar tav' prišauksiu: 

'Aš neužmiršiu niekados 
Lietuva ant visados! 

rT *'G. 'J. J. Sauerytinas. 

Latvių Tarybos Protestas 
Prieš Vokietiją. 

Birželio mėnesyj šių metu, 
kuomet Vokietijos valdžia mėgi- 
no įvairiais budais užgriebti L'at- 
viją, idant iš jos, kaip ir iš Lietu- 
vos, pasidarius daržą vokiškai 
kolionizacijai, latviai apreiškė'stip- 
rų pasipriešinimą tekiai Vokieti- 
jos politikai. 

Petrapilyj susitvėrusi Latvių 
Taryba išleido viešą protestą 
prieš vokiečių klastingą politiką 
Tasai protestas pats nuodug- 
niai išaiškina dalykų stovį ir jį 
žemiaus paduodame. , 

Protestas. 
'Latviu tauta, pasitikėdama 

tiesos laimėjimu, daug aukų padė- 
jo, krauju ir turtu bekovodama 

taip tvirtai ir su užsikirtimu prieš 
Vokiečių 'pasistengimus paglemž- 
ti ir ,pavergti tautas. Nežiūrint 
to, priešo kariumenė laimėjo va- 

saryj 1918 m. visą Latviją. Jos 
tvirtas ir bujojantis ekonomiš- 
kas progresas be pasigailėjimo 
sumintas, jos gyvas intelektua- 
lis gyvenimas pertrauktas ir jos 
vaisingosios ūkės ir turtingieji 
miestai išdeginti: tie miestai, ku- 
rie pirmiau virė gyvenimu, da- 
bar primena daugiau kapų tylą, 
negu nesenai dar buvusi bujo- 
jim?. 

j Apie septynios dešimtįs nuo- 

šimčių Latvijos gyventojų savo 

valia, ar po prievarta, turėjo ap- 
leisti namus ir dabar gyvena 
kaipo pabėgėliai. Iš 800,000 vie- 
nos tik Kurliandijos (Kuršo) gy- 

ventojų beliko tik 210,000 pc 
Vokiečių valdžia, o iš 550,oo( 
Rygos gyventojų — tik 200,oo( 
tepaliko nešti vokiečių jungą. 

Lietuvių Brastos taika suteikt 
dar didesnį Latvijai smūgį 
Pagal tos, taip vadinamos 
taikos, sutarties, Kurliandija ii 

(Ryga su savo distriktais palike 
po vokiečių globa: likusioji lat- 
viais apgyventa Livonijos dalis 
t. y. Viendeno, Volmaro ir Valke 

distri'ktai, paliko prijungti prie 
Vokietijos "pakol bus įvesta ra- 

mybė ir tvarka, sutinkanti su 

vietos gyventojų pageidavimais.' 
Latvijos provincija Letgaliju pa 
liko nuo viršui minėtųjų vietų at- 

skirta. Ir taip latvių šaljs, apgy- 
ventos vienos tautos, turinčio.1- 

vienodą civilizaciją, ir tuos pa- 
čius politiškus ir ekonomišku* 
siekius, yra perskeltos j tris skir- 

tingas dalis, tarpe dviejų vals- 

tijų ir yra pavergtos po dvien 
visai skirtingais politiškais r c- 

ž i m a is. Lietuvių Brastos su-' 

tartis yra baisus nežmoniškumo 
darbas, kuris stoja priešais tau- 

tiškąjį, politiškąjį ir ekonomiš- 

kąjį Latvijos buvimą ir yra vie- 
nas didžiausių prasižengimų 
prieš civiližaciją. Beto jis yra 

tiesoginis užginei j imas demokra- 

tijos principų ir apsisprendimo 
teisių, kurias skelbė pati Vokie- 

tija 'prieš užbaigimą Lietuvių ( 
Brastos Sutarties. 

•: Si * j v i;;--. 

Mėgino vokietinti Latviją. 
Užimtųjų šalių Vokiečių val- 

džia uždėjo aut Latvijos sunkius 

pančius, kuriuos jie nukalė, kad 
uitroškinti jos intelektuali ir eko- 

nomiškąjį gyvenimą. Jau pradėta 
darbas germanizavimo adminis- 

tracijos ir apšvietos sistemų Lat- 

vijoje. Vokiškųjų (baronų pakali- 
kai yra skiriami pirinsėdžiais val- 

stiečių tarybose, majorais ir pa- 

tarėjais miestuoe. Gabieji niekin- 

tojai išvarinėjanii, o jų vietos pa- 
vedamos vokiečių pataikūnams, 
nežiūrint ar jie savo gabumu ir 
mokslu tinka, ar nc. Laisvojo žo- 
džio ir spaudos teisės panaikin- 
tos ir net viešasis ir diaugiškasis 
gyvenimas visur sustabdytas. Ne 
tik tas, bet ir vietinis susinėsimas 
stabdonVas ir politiškasis šnipinė- 
jimas trukdo lįiokvieną viešojo ir 

draugiškojo gyvenimo apsireiškimą, 
ct belaisvių grjžimas turi susitikti 
jvairin įvairiausias sunkenybes. 

Lau.ja neturi su vokiečiais iš- 
vien nei politiškųjų ar tautiškųjų 
siekinių, nei ekonomiškųjų, pr 

rkulturižkuju reikalu. Okupacijos 
valdžia naudodamasi vien tik sa- 

vo milit&re jiega, stengiasi daryti 
visa, ką ji gali, kad užmesti ant 

Latvijos vokiškąjį imperializmą, ir 
Latvijai jau gręsia toks pat li- 
kimas kaip Poznaniui ir Elzas- 
lotarinigijai. Nei tie latviai, kurie 
buvo namie, nei tie, kurie sugrįžo 
į savo šalį, nei tie, fcuiie tebegy- 
vena iširusioj Rusijoj, neturi nė 
mažiausio palinkimo, kad prijung- 
ti Latviją prie Vokietijos. 

Vokiečių okupacijos valdžia, 
kad priduoti savo darbams tiesotu- 
nio ir padorumo išvaizdą, grei- 
čiausiai pradėjo steigti taip va- 

.dinamus landesratus kiekvienoje 
iš tų Latvijos provincijų. Jų na- 

riai susideda iš valstiečių tarybų 
vokiečiai ipaskiria ir didžiūnų at- 

stovų. Tos įstaigos savo nutari- 
muose sakos teisuotai atstovaujan- 
čios ir kalbančios vardu Latvių 
politiškųjų aspiracijų. Landesratai 
tik uzurpuoja Latvijos gyventojų 
teises ir kalba vien tik savo vardu, 
kada jie kalba už prijungimą. Lat- 
vijos prie Vokietijos. Landesratai, 
okupacijos Valdžios sudaryti, ne- 
turi nei moralės, nei legalės teisės 
Kalbėti ar daryti ^nutarimus, lie- 
čiančius Latviją, latvių tautom 
vardu. Jie nėra išrinkti Latvijos 
gyventoj ų, bet paskirti vokiečių 
okupacijos Valdžios ir jie neat- 

stovauja latvių tautos,, bet tik 
vokiečių didžiunus, ir yra vokiečiu 
imperializmo įrankiais. 

Latviai sudaro aštuoniasdešimt* 
įuošimčių Latvijos gyventojų, o 

>-ok«ečiai tik septynius nuosimčius, 
ačiaus latviai teturi labai mažai 
atstovų landesratuose, kuriuose 
pilnu du trečdaliu narių yra vo- 
kiečiai ir iš tų dviejų trečdalių 
iauguma daugiausiai vokiečių di- 
džiūnų, kurie priguli prie žem- 
valdžių kliasės Prirodymui, kaip 
/okiečių didžiūnų landestratai go- 
loja Latvijos reikalus ir aspiraci- 
jas, galima priminti jų rezoliuci- 
ja kad pavesti Kurliandiją su vi- 
gais jos turtais Vokietijos imperi- 
alizmo naudai, o pavyzdžiui apie 
ai, kokį supratimą jie turi link 
lart>o žmonių, galima priminti 
landtsrato nario kalba iBerline. 
Buvo tai kalba Kun. Bcrnevi- 
:iaus, vyriausiojo užžiurėtojo Kur- 

1 randi jos bažnyčių, kurioje jis sa-1 
ič, jog Kurliandijos laukai šauk- 
te šaukias vokiečių 'kolionistų, nor<, 
septyniasdešimt nuošimčių Latvi-' 
jos kaimų gyventojų neturi savo' 
žemės, del kurios jie jau nuo se- 
nai ir dabar tebekovoja. 

f t | W u; 

Manė padaryti Baltiko M o- I 
narchiją. I 

Kovo 8 d., 1918 m. Kurliandijos' 
larods ratas nusprendė atstatyti Kur- 
liandijos kunigaikštystę ir jos vai- 
niką pasiūlijo* Hohenzollernų di- 
nastijai. Balandžio 12 d. Rygos 
atstovai, sykiu su Livonijos, Ks- 
tonijos it* Oeselio Salos landesra- 
tais, nutarė sudaryti Baltiko monar- 

chiją, ir vėl pasiūlijo vainiką vo- 
kiečiu imperatoriui, kuris, būda- 
mas Prūsijos karalium, sudarytų 
ypatišką uniją tarp Prūsų karalys- 
tės ir Baltiko valstijos. Vokiečių 
valdžia dabar jau išsiuntė prisa- 
kymą sudaryti m Ui tarę ir ekono- 

mišką .konvenciją tarp Vokietijos 
ir Kurliandijos kunigaikštystės. 

Geografiškas Latvijos Ipadžlji- 
•tnas Baltiko pakraščiuose padaro 
Latvių klausimą tarpia u tišku ir 
turinčiu svarbą visame pasaulyje. 
Jis nebuvo išrištas Lietuvių Bras- 
tos sutarčia ir negali jo išrišti 
Okupacijos Valdžios uždėti lau- 
destratai. Jis turės buti išrištas 
sykiu su Latvių tauta, sulyg šios 
dienos pasaulio civilizacijos reika- 
lų. ir visuotinoj taikos konferen- 
cijoj. 

Balandžio 4 d. Latvių Taryba, 
lcuri suvienyjo visas latvių poli- 
tiškas partijas, centiale? valstie- 
čių įstaigos ir viešąsias organiza- 
cijas, išskyrus tik kraštutinius 
bolševikus ir saują, prisirišusiu 
prie Vokietijos nionarchistų, pa- 

siuntė energišką protestą vokiečių 
imperijos kancleriui, grafui Ilert- 
lingui. Panašus protestas buvo pa- 
siųstas grafui ir. Austrijos armi- 
jos kaanandieriui nuo Livonijos 
valtijos Tarybos, bet ligšiolei vo- 

kiečių valdžia pasirinko tuose da- 
lykuose tylėti. 

* # 

Reikalauja Latvijos Vcprlgul- 
viybčs, 

Visos latvių politiškosios parti- 
jos, be jokio išskyrimo, išvieno be 
jokios nuolaidos reikalauja čielos 
ir nepadalintos Latvijos. Šioje li- 
kimo valandoje Latvių Taryba 
skaito sau šventąja priederme 
šauktis j visas tautas ir jų val- 
džias, protestojant prieš kokj n6rs 
kėsinimąsi padalinti latvių žemes 
ir prieš visas landesratų klastas. 
Sykiu su tuo, Latvių Taryba tal- 
kininkų ir neutralių šalių val- 
džioms paduoda jos priimtąsias 
rezoliucijas. 

(1) Lietuvių Brastos taikos su- 
tartis nuo kovo 3 d., kurioje ban- 
doma padalinti Latviją, yra prieš 
tautu apsisprendimo teisę, kurią 
Vokietija prieš taikos užbaigimą 
pripažino pamatu tąjai taikai, ir 
toji sutartis turi buti panaikinta 
ir atmesta. 

(2) Latvių Taryba atmeta lan- 
desratų nusprendimus, kaip po- 

litiškos klastos <larbu3. 
(3) Latvių Taryba yra prie- 

šinga Latvijos prijungimui prie 
Vokietijos ir taip-pat priešinga 
kokiai nors asmeniškai unijai so^ 
Prūsų karalyste. 

(4) Latvių TTaryba praneša, 
kad visokie militariai, ar ekono 
mi§ki susiartinimai tarp Vokietijos 
ir Latvijos 'landesratų šiuo yra 
paskelbiami beverčiais ir Latvijai 
bei Latviams nepildytinais. 

I (5) Latvių Taryba protestuo- 
ja prieš susiaurinimą: spaudos 
laisvės, laisvos kalbos teisių, su- 

sirinkimų ir jvairių susinešinėjimų, 
prieš panaikinimą ypatiškų teisių 
ir okupacijos valdžios netiesotą 
ir nelegalį paskirimą valdininkų 
miestų ir valstiečių distriktuose po 
visą Latviją, 

(6) Latvių Taryba skaito sa- 
ve augščiausiuoju atstovoujančiuo- 
ju Latvijos kunu pakol nebus su- 

grąžinti karės pabėgėliai ir pakol 
politiškasis Latvijos likimas nebus 
galutinai nuspręstas. 

(7) Latvių Taryba reikalauja^ 
neprigulmingos ir čielos Latvijos, 
inimat visas šalis, apsaugotas tarp- 
tautiškąja garancija. 

(Pasirašo) LAjTVIŲ TARYBA' 
Užrubežio reikalų departamentas. 

J, Goldman, Departamento pre- 
zidentas. 

/. Soskis, Sekretorius. 
Petrapilyje. Birželio, 19I8 m. 
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Valio ShenandorieČiai! 
"P-as J. Abračinskas iš She- 

nanodah, Pa., išpildė savo priža- 
dus. Jis susirinkime užreiškė 
sekančiai: "Aš apsiimu aukauti 
doliarį už doliarį. Jei Jus lig 
paskirtam laikui surinksite tūk- 
stantį doliarų, tai pridėsiu antrį 
tūkstantį doliarų. Ar visi su- 

pantate? Na, tai prie darbo." 
"Ir spruko shenandoriečiai do- 

liarius rinkti, kaip skruzdės ša- 
pus. Kas žino, kas butų atsi- 
likę, jei ne ta nelaboji "Fluzė.'" 
Susi si rinkimus laikyti uždrausta, 
kiekvienoj stuboj ligonis,—nors 
tu plyšk! O čia mums rupi J. 
Abračinsko tūkstantinei" 

Vienok ant paskirto laiko rin- 
kėjai pristatė, $434.25. P-nas 
J. Abračinskas, sulyg prižadų, 
pridėjo savo $434.25, kas išviso 
padaro $868.50. 

"P-nas A. M. Martus atsižy- 
mėjo ne tik vedime ir tvarkyme 
rinkėju, bet rinkime aukų. 
Pats viens su riko $215.00. P- 
nas J. Abi 11 tskas turi didelę 
krautuvę ir y*u gerokai pasilai- 
kantis vertelga. Iš jo aukos ga- 
lima drąsiai spręsti, kad jis yra 
ir pirmos kliasos lietuvys-patrio- 
tas. Vienok tai neviskas. Nuo 
shenandoriečiii dar išgirsite." 

Taip rašo p-nas A. F. Bre- 
dickas, prisiųsdamasLietuvos 
Laisvės iškovojimui čekį ui 

$868.50. 
s * .~.7 -• 

"Clevelandiečiai išsireiškė,— 
rašo "Dirvos" redaktorius, p. J 
Gedminas,—kad Lietuva turi 
tapti laisva ir neprigulitvtiga ir 
kad kiekvienas lietuvis ir lietu- 
vaitė PRIVALO prisidėti savo 

auka prie to švento darbo—išga- 
vimo Lietuvai ncprigulmybės. 
Jie yra pasirengę dar ir daugiau 
sudėti aukų ant Lietuvos auku- 
ro." 

''Po svietą besibastant ir man 

pačiam yra bėdų—reikalingas 
pačiam grašis. Tat, tėvynainiai, 
nerugokite, kad neišgaliu su žy- 
mesn<. auka pasirodyti, šiuo 
tai- u įdedu tik "Penkis Šimtus 
Grą«iu"—$5.00. Jei išgalėsiu 
vėliau, neužmiršiu." 

Su lietuviška meile, 
Seržantas Jonas Kerdiejus- 

Nenusimink, seržante! Dėl 
stokos kelių grašiu geri tėvynai- 
niai Lietuvos neapleis. Jie kai-' 

qus aukso suvers, kad Lietuvos 

skriaudėjus užsloginus. 
* * 

"Štai Kal<k?\« Eglaitei penki- 
nė, kurią aš išlošiau nuo p. Jo- 
no Pajausko. Mat p. Pajauskas 
tvirtino, kad karė dar ilgai tę- 
sis, o aš tvirtinau, kad Kaizerio 
dienos jau suskaitytos." 

Mikolas Stapulionis. 
* * 

P-nia Alytienė iš Ne\v Yorko 
rašo: "Priimkite ir mano dova- 
nėlę Kalėdų Eglaitėn, išgavimui Lietuvai Laisvės." 

Poniute, priimame su mielu 
noru ir labai dėkavojame. Be 
Tamstos aukos viena Kalėdų 
Eglaitės šakutė paliktų nuliū- 
dusi, tuščia. 

Iš Amsterdam, N. Y. prane- 
šama, kad ten jau susitvėrė ko- 
mitetas papuošimui Kalėdų Eg- 
laites: S. Aanbrasas, pirm.; P, 
J. Lalas, rašt.; S. Jakas, Ižd, 

* ♦ 

Na, ką. dabar pasakysi, Justi- 
nai Kuli ? Viršūnę Kalėdų Eg- 
laitės lig šiol puošė Tamstos au- 
ka, bet dabar.... Nepyk, ta vie- 
ta dabar priklauso shenandorie- 
eiui p. Juozui Abračinskui. Mat 
Juozas viršūnę Eglaitės aprėdo 
$434.25. Kaipgi bus dabar? 

* * 

Jaui girdėjome, kad LIUOSY- 
B£S VARPAS, Philadelphijoje^ 
apreiškė Lietuvai Neprigulmybęl 
Pasiskubinkime su aukomis, kad 
toks pat LIUOSYBĖS VAR- 
PAS VILNIUJE apreikštų Lie- 
tuvai Neprigulmybę. 

■» ?K 

Reikalaujama gerų darbinin- 
kų, kurie galėtu gražiai puošti 
Kalėdų Eglaitę. Kalėdų Eglai- 
tė turi daug šakų, ant kurių ga- 
lima kabinti po dešimtinę, dvi- 
dešimtpenkinę. Šimtinėms ir 
tūkstantinėms pat geriausių vie- 
tų yra. 

Ant mažesnių šakelių gražiai 
pritiks doliarinės, dvidoliarinės ir 
penkinės. Kalėdos jau netoli. 
Taigi Kalėdų Eglaitė turi buti 
aprėdyta nuo apačios lig pat vir- 
šui geriausiomis lietuvių dova- 
nomis. Kiekvienas gali sau tin-f, 
kamą šakėlę pasiskirti ir savo 

auką aut jos užkabinti. Tik rei- 
kia pasiskubinti. 

Atsišaukite adresu: 
Kalėdų Eglaitė, 

~ 

~53 s. Morgan St., 
IBflHfet .m 1;' 



Apart pinniaus pagarsintų au- 

kų, Kalėdų Eglaitei atėjo dar se- 

kančios aukos: 
♦ * 

# 

Shenandoriečių aukos. 
Juozas Arbačinskas ..$434.25 
Albertas Bridickas ....$120.00 
Albinas Miliauckas ... .$25.00 
Konstantas Bubnys ... $25.00 

Po $ 1 o. o o : 

P. W. Birštonas, Jonas Sta- 

niškis, A. K. Klimas, V. Vit- 

kauckas, P. Tamulynas, Simanas 
Černeckis. 

Po $5.00 : 

V. Vaišnoras, A. M. Martus, M. 
Abraitienė, A. Juškauckas, V. 
Lcvanavičius, A. Gumauckas, A. 
Šaukcvičins, A. Soroka, J. Luš- 
činskas, J. Vosylius, J. Barkauc- 
kas, J. Grebiikas, B. Bauseris, 
J. Glukauckas, Sol. Lcvit, Pra- 
nas Kvainauckas. 

Po $3. 00 : 

Pp. Petuškienė ir rnarč Petuškiu- 
tė. 

► Po $2.00 : 

M.,Spūdy9, K. Jcnavičius, Ma- 
rė Kudiniutė, P. J. Aleksandra- 
vičius, F. A. Tamulionis, A. 
Vvederavičius, J. Spudys, Max. 
Lcvit, A. Karpauckas, K. Ruoc- 
kus, Jonas Sarpaliuš, W. J. Stro- 
lys, M. Juodcška, S. Bendravi- 
čius, J. Stankevičius, E. Banio- 
niutė. 

K. Minkevičius, $1.50. 
Po $1.00: 

S. Marcinkevičius, J. Ūselis, 
A. Šalkauckas, A. Kunca, K. Rė- 
kus, M. Petuška, J. PetuŠka, A. 

Budreviėius, V. Ramanauckas, 
J. Alekncvičius, K. Popika, V. 
Račkauckas, M. Meškinis, A. 
Benediktas, J. Zcmneckas, M. 
Žitkuvienė, R. Tilvikienė, J. Spu- 
dys, A. Matukonis, K. Muleči- 

ka, J Navickas, T. Janulaitis, 
M. Dančys, J. Kuzminskas, B. 

Milius, V. Salinka, A. Salinka, 
V. Stankevičius, M. Stanaitis, J. 
•Mickus, L. Kapočii'S, F. A. Su- 

Lietuvos Atstatymo Bend- 
roves Reikale. 

Lietu v iai,—mūsų darbams 
išmušė svarbi vJanda: PA- 
SAULIO KARĖ UŽSIBAI- 
GĖ, grįžta jau vėl ramus lai- 
kai, prasideda milžiniškų ka- 
rės nuostolių išlyginimas,— 
ir turime tuoj stvertis su- 

griautos Lietuvos atstatymo. 
Amerikos Lietuviai,—da- 

bar privalote parodyti, jog ai- 
ški Jums šios valandos bega- 
linė svarba jog aiškus Jums 
šios valandos, būtinas reika- 
las, kad turime VISI SUSI- 
mobilizuot: lietu- 
vos EKONOMINIO AT- 
STATYMO DARBAMS. 
Lietuva reikalauja, kad Jus 
ateitumėt šioj svarbioj valan- 

doje j..i su pagelba, kad LIE- 
TUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĘ pastatytumėt 
ant tvirtu, didelės bankines i C 7 

įstaigos pamatų, kad tokiu I 
budu Lietuviai galėtų patįs 
sau nuorganizuoti atbildavo- 

jimą musų nuo karės suardy- 
to krašto. To gi atsieksime,! 
jei greitai sumobilizuosime 
MILIJONĄ DOLIARIŲ, dėl 
LIETUVOS SUIRUSIO 
GYVENIMO ATSTATY- 
MO. 

Broliai ir Seserįs,—Ameri- 
kos Lietuviai,—yra pas Jus 
milijonai doliarių, liuesais, at- 

liekamais pinigais. Ką-tik 
praėjusios Amerikos Laisvės 
Paskolos parodė, kad męs iš- 

pirkome Laisves Bonįsų už 
desetkus milijonų doliarių. 

lad ką mums reiškia su- 

daryti vieną, milijoną doli?-| 
riu Lietuvos darbams? 

t* 

Broliai ir Seserįs,—auka- 
vimas čionai nereikalingas. 
Jųs įdedate savo sutauplmus, 
savo liuosus centus i reikalą 
—į biznį, kuri" begalo yra ir 

pelningas, ir naudingas ir 

,Jums—ir .visai mūsų tautai 

lys, J. Rumkis, P. Stravinskas, 
F. V. Balčiūnas, L. Naruša, E. 
Derenčius, Vincas Jogis, A. Na- 
ruševičius, K. B. Križanauckaitė, 
J. Rančialis, J. Margelis, A. Vai- 
čiūnas, J. Juozelynas, K. Pleč- 
kaitis, V. Kankevičius, A. Kel- 
melis, J. Burdulis, J. Macejunas, 
J. Vievesis, E. Pikunas, J. Mičiu-' 
lis, S. Bendinskas, M. Mačionis, 
J. Goberis, J. Tamulevičius M. 
Peckus, V. Dambrauckas, Petras 
Žitkus, S. Žalionis, Morta Kun- 
cienė, Ol'ga Kunciutė, A. Ven- 
celiauskas, M. Lietuninkas, J. 
Karevičius, A. Luišis, K. Dem- 
binskas, M. Krutulis, V. Abra- 
činskas, F. Lenkauckas, S. Ma- 
čiulis, T. Andfušis, K. Tačelauc- 
kas, J. Ruseckas, J. Karevičius, 
J. Ruseckas, K. Zdanavičius, J. 
Buškevičius, K. Šukauckas, J. 
Senavaitis, J. Ališa<uckas, J. 
Kancierius, T. Derenčius. 

Smulkių auku—$i./5- 
Viso labo nuo Shenando- 

riečiu $868.50 
C h i c a g o j e: 

'K. Jakšas $10.00 
Izid. iKirdzijauskas .... 5.00 
Myk. Stapulionis 5.00 
M. K. Žilinskas 5.00 
Petronėlė Yalaseviėienė.. 5.00 

C 1 e v e 1 a n d, O h i o: 
Antanas Krananskas .. $15.00 
Agota Aksomaiciutė 5.00 
Agota Grigienė 5.00 

N e w York, N. Y. 
T. "VVassaris $10.00 
Ona Alytienė 2.00 

Antanas Juorudas, S. V. karei- 
vis, Prancūzijoj, pridavė R. Zau- 
ra $7-95 

Seržcntas, J. M. Kerdiejtuis, 
Spartanburg, S. C S5.00 

C. Pilėnas, \Yashington, D. 
C $5-o° 

i. 
Viso, $95345 

Iš pereito pagarsinimo 282.00 

Viso labo $1235.45- 

\ 

reikalingas. Sudedant šią- 
dien į LIETUVOS ATSTA- 
TYMO BENDROVĘ savo 
atliekamus desetkus, šimtus 
doliarių,—už keliu metu ga- 
lite laukti, kad tie Jųsu įves- 
tinimai gal keleriopai pasidi- 
dins. Lietuviai,—ttirite prieš 
savę didelį, rimta, pelninga 
reikalą, kuris drauge bus mu- 
šti visai tautai išganingas.] 
T aigi,—nepražiopsokite va- 

landos,—bent kartą patįs iš- 
naudokite tą progą, kurią 
Jums apsileidus, be jokios 
abejonės, svetimi sau pagaus 
ir išnaudos. 

BROLIAI IR SESERIS, 
—skaitlingai spieskitės į LIE- 
TUVOS AJSTATYMO 
BENDROVĘ, jei geidžiate 

(matyti musų tautos 'šviesesnę 
ateiti ir laimę. Atminkite, 
kad LIETUVOS ATSTA- 
TYMO BENDROVĖ priima 
Laisvės Bondsus pilnoj jiį 
vertėje kaipo mokestis už sa- 

vo šėrus. Jųs pildėte 'r pil- 
dote Amerikos piliečių parei- 
gas. Dabar męs šaukiamės i 
jus kaipo j musų tautos pa- 
triotus—skaitlingai dėkitės 
prie LIETUVOS ATSTA- 
TYMO BENDROVES — 

nes josios Šerai—yra tai lie- 
tuviu tautos ekonominės Lais- 
vės BondsaL 

Uašykitės per niusit įgalio- 
tinius, arba tiesiog su savo 

aplikacijomis kreipkitės į 
LIETUVOS ATSTA- 

TYMO BENDROVĘ. 
(Lithuanian Develofnient 

Corporation). 
320 Fifth Avc., 

New York, N. Y. 

[J ET V VOS A TSTA TYMO 
BENDROVES LENKTY- 

NIŲ PASEKMES. 
Per 12 dienų,—tai yra 

nuo 1 iki 13 d. Lapkričio štai 
ka atliko LIETUVOS AT- 
STATYMO, BENDROVES 
lenktynės. 

Išviso- per ta laika 
parduota 490 šerų 

Pirm lapkričio 1 d. 
buvo parduota ....6003 Šerų 

Lapkričio 13 d. L. 
A. B-vė turėjo ... .0493 šėrų 

Arba išviso $04,930.—ka- 
pitalo. 

Štai kokie įgaliotiniai lyg- 
siol jau LIETUVOS AT- 
STA TYMO BENDROVE] 
naujų šcrų prirašė:— 

K. Abyshell 55 Šerus 
J. M. Biliūnas 15 " 

L. Braškis 20 " 

J. A. Janulis 5 " 

M. Kasparaitis 10 " 

V. Kerševičius 5 " 

B. Kundratavičia 5 " 

J. Lingis 15 " 

J. Lietuvninkas 10 " 

J. O. Lukauskis 20 " 

A. P. Osteika 50 
K. A. Orlauskas 5 " 

J. \Vise 20 " 

J. Žemaitis 10 
A. S. Trečiokas 180 
J. J. Nienius 5 " 

Užsirašė tiesiog per L. A. 
B-vės ofisą 60 " 

Išviso 490 naujų šėr< 
Taigi į pirmas vietas lyg- 

šiol lenktynėse prasimušė A. 
S. Trečiokas iš Nevvarko, N. 
J., su 180 šėrų, K. Abyshell 
iš Detroit, Mieli., su 55 šėrų 
ir A. P. Osteika išAVaterbu- 
ry, Conn., su 50 šėrų. 

Bet klausymas,—ar taip ir 
pasiliks ? Juk p r i t y r imas 
mus mokina, kad labai tankiai 

lenktynės kartais netikėtai iš- 
laimi tie, ktuie išlėto, nenu- 

ilstančiai, žengia vis pirmyn 
ir pngaliaus paveja ir pralen- 
kia pailsusius savo sadraugus. 
Taigi, dabokis.—N evvarkas, 
Detroit, "VVaterbury,—kad nc- 

nustotumėt savo pozicijų ko- 
kiam nors naujam kompetito- 
riui. 

Gi jau girdėjome, kad Clc- 
veland, Ohio, mobilizuoja vi- 

są armiją įgaliotinių prie 
ofensyvo. Ateina tokie pat 
gandai ir iš Wilkes-Barre, 
Pa., kur i.šlėto, bet nuosekliai 
jau krauja amuniciją dėl 

ofensyvo Alenskas, Vnukau- 
skas ir kiti. 

Gal atsitikt labai riestai su 

Nevvarko, Detroit, Waterbu- 
ry, pirmenybė. 

Kaip ten nebūtų—tikru lai- 

mėtoj um lenktynių turės buti 

musų brangoji. 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ, 
(Lithuanian Development 

Corporation). 
320 Fifth Ave, 

New York, N. Y. 

IŠ ROCHESTER. N. Y. 

Mums rašo iŠ Roshester, N. 
Y., sekančiai: 

"Roshcsterio lietuviai pradėjo 
dirbti Lietuvos laisvės išgavimo 
reikalams išsijuosę. Taika pra- 

sideda, pinigai reikalingi—kiek- 
vienas tai supranta, supranta ir 

rochesteriečiai. Atsilenkę ran- 

koves, pradėjo -darbuotis aukų 
rinkime. Jau turi $2,000.00 su 

kaupu. Manoma, davaryti iki 

S3.000.00. o gal dar ir daugiau. 
Čia yra daugelis "dzūkelių.'' 

Taigi matote, kad jie biskį dir- 

ba—ar nc?" 
Dirbkit, vyrai, dirbkit! Dzū- 

kai niekados nebūdavo užpaka- 
lyj kitų Lietuvių šeimynos su- 

nų-nebus ir dabar. 

IŠ CLEVELAND, OHIO. 

Perstatymas. S.palio 6 dieng 

Germania Vorvvaerts Turn. sve- 

tainėje buvo parengtas pirmas šį 
sezoną. "Varpo" choro perstaty- 
mas. Suvaidinta trijų veiksmu 

komedija "Švarkas ir Milinė." 
Vaidinimas išėjo gana gerai. Ge- 

riausiai savo roles išpildžiusiais' 

buvo šie vaidintojai: A. Zdana- 
vičius—Bliudžiaus rolėje, p. Šiin- 
kunienė—Bliudžiuvierės rolėje, 
J. Garmus—'Antano rolėje, j. 2e- 
mantaitis—Juozo rolėje, K. Ri- 
bokas—'Edvardo rolėje, E. Skle- 
rienė—Marytės rolėje, A. Akso- 
maičiutė—Onos rolėje. Kiti vai- 
dintojai savo roles atvaidino vi- 
dutiniai. Nors nekurie jų dar 

1 pirmu kartu ant scenos išėjo, bet 
kaipo toki tai savo užduotis pil- 

Į na', patenkintinai atliko. 
Veikalo mokytoju-rezisierium 

b\ivo p. Jokuibynas. Po vaidini- 
mo buvo dainos. Sudainuota so- 

lo, duetų ir pagaliaus "Varpo" 
choras padainavo keletą dainų. 
Abelnai, šis "Vanpo" choro pa- 
rengtas vakaras yra pilnai nusi- 
sekusiu programo išpildyme. 

Publikos taipgi skaitlingai bu- 
vo atsilankę ir kokia šimtinė, ar 

daugiau, liks pelno. 
Vietos jaunimo pareiga kuo- 

įskaitlingiau prisidėti prie "Var- 
po" choro ir lavintis dainavime 
jei vaidinime. Dabar liuosu ir 
patogiu laiku šiame sezone ne- 

reiktų snausti, bet stoti prie dai- 
lės draugijos ir dirbti, lavintis. 

Varpicčiu Busiąs. 

Dvarininkai linksta 
prie Lietuvos. 

.Vilniuje svarbesnės gatvės (jų 
apie 2oį) turi lidtuiviškus para- 
šus, kuriuos lenkų fanatikai ke- 
lis kart nudraskė, bet kelis jų 
bedraskant sugavus ir už blėdies 
darymą nubaudus, lietuviški pa- 
rašai pasiliko. 

Didžiuma dvarininkų liko lie- 
tuviškos orijenta-cijos (t. y. vir- 
sta į lietuvius). Lietuvos pa- 
k aščių pravoslavai linkstą prie 
Lietuvos. Po karės Lietuvoje 
gali rastis netik lietuvių katali- 
kų, bet ir lietuvių pravoslavų. 
Pastarieji dikčiai. esą palinkę 
prie bažnytinės unijos. 

Latviai griežtai stojo u i Lat- 
vijos nepriklausomybę. Nepri- 
klausomos Latvijos judėjimą re- 

mia visos latvių partijos, kaip 
pačioj Latvijoj, taip ir rusuose, 
išėmus bolševikų frakciją, kurios 
pasekėjų skaičius pas latvius' 
nuolat tirpstąs. Latvių Tary- 
bos atstovai Šveicarijoj turį ar- 

timų ryšių su Lietuviais. Lie- 
fcujviai ir latviai rernsią vieni ki- 

tų reikalavimus savo šalims .ic- 

priklausomybės, ankštai susi- 

draugaudami ir vedini viltimi, 
kad dabartinės simpatijos išsi- 

vystys. i prinetelingą nepriklauso 
mų Lietuvos ir Latvijos sugy- 
venimą. 

Lietuvių Informacijos Biuras. 

FajieškojimaL 
Pajieškau savo dėdės Jono Šim- 

kaus, taipgi tetos Onos, ir Elzbietos, 
ir Vincento Šimkų, jie visi paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., Vaiga- 
vos parap., Kilainio kaimo. Seniau 

gyveno mieste Chicago, 111. Esu la- 

bai jųjų pasiilgęs, norėčiau susirašyt. 
Aleksandra Šimkus, 

P, O. Franklin Mine, Eox 282, 
Hancock, Mich, 

Pajieškau Onos Petkevičienės, po 
tėvais Kvederaites gyvena Chicago- 
je, girdėjau kad ištekėjo už antro 

vyro kurio pravardės nežinau. Ji 

pati arba kas jg, žino malonėkite 
atsisaukt turiu labai pvarbu reikalą.. 

Marijona Karbonskieno, 
1703 Himrod St. 

Brooklyn, N. Y. 

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

Pajieškau kumo Juozapo Paulau- 
sko, kuris gyveno Chicago, 111., ant 
14th Place. Esu pasiilgęs, norėčiau 
susirašyti. 

Antanas Petravičius, 
P. O. Franklin Mine, Bos 21, 

Hancock, Mich. 

Pajieškau savo moters Agotos Sa- 
baliauskienės, kuri mane apleido 14 
metų atgal. Ji pati, ar kas kitas, 
arba melsčiau F: gerb. klebonų, kad 

praneštų kaine ji yra, turiu labai 
svarbų reikalr.. 

Simonas Sabaliauskas, 
914 N. 15lh St., E. St. Louis, lil. 

Reikalavimai. 
Reikalinga: j \varehousc vyrai, 

darbas pastovus. Atsišaukite į 
1456 Indiana Avenue. 

Reikalingas Janitorius, mokantis 
boilerj kūrinti. Atsišaukti tuojau pas, 

A. 01szowski 
3252 So. Halated SL 

Reikalinga patyręs mėsos pjau- 
stytojas (meat cuttcr), kuris mo- 
ka lietuviškai, lenkiškai ir ang- 
liškai kalbėti; platesnėm žiniom 
kreipkitės pas 

John Corey, 
726 N. "VValnut St., Kevvanee, 111. 

OfisoTel,Sanai 114 Nudėtu. Caual2118 
Vai.: Z • .10 clet Kaicis «i«ą dieną 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
1 -Ir 

Chirurgas 
Gyvėjimus: 

731 W. 18£ St., netoli Kilitedst 
O^sat: 

1900 S. Halsied St., kampas 19toi 

NESIUSKIT MUMS PININGU 
NEPAPRASTA NAU- 

JIENA. 
JUDAMUJŲ PAVEIK- 

SLŲ CAMERA! 

Tiktai $4,50 Camerą ir Filmos 
Su Šita o.amera gali rodyti visokius judamuosius 

paveikslus savo namuose. Nereikia nei jokio prityrimo, 
— net ir mažas vaikutis gali tą padaryt'. Lampa yra 
taip pataisyta, kad net stipresne už. pačią elektros švie- 
są. Jis neužima daug vietos, gali būti pastatytas bile 
kur. Visi reikalingi dalykai ir 10 filmų su 500 paveiks- 
lų duodami dykai. 

Filmos duodamos su camerą yra tos pačios kaip yra 
rodomi visuose judamujų paveikslų visuose teatruose. 
Jus galite matyti tuos pačius aktorius savo namuoso. ši 
camera rodo tuos pačius paveikslus. Mes. duodame vi- 
sas instrukcijas su camera. 

ši camera yra parduodama už $10.00 ir daugiau, — 

nuo mus gausite už $4.50 ir prie to dar 10 filmų su 500 
paveikslų DYKAI. Mes duodame filmas visas kitokias 
kaip tai: meilės, liūdnumo, juoko, karės ir kitus. Jeigu 
norėtumėt daugiau filmų, visuome galite nuo mūsų gau- 
ti, nes mes turime suvirs 1,000 visokių filmų. Mes 

nenorimo pinigų ižkalno — iškirpki- 
te šitq. kuponą ir pripildę prisiųskito 
nuims; pinigus $1.50 tuomet užmo- 

kėsite, kaip gausite camerą.. Tiktai 
per tris mėnesius, mes pardavinesi- 
mc Šitas cameras, todėl kurio nori- 
te pasiskubinti, lr prisiųskito kuponą, 
tuojaus. 

Royal Sales Oompany, 
Dcpt. 195 

1015 West Huron Str.; Chicago 

KlPONAS 
ROYAL SATiES ( OMPANY, 

Dcpt. 1 f>7, 
1015 IVost Huron St., 

Cliicugo, 111. 
Meldžiu man prisiųsti jucla- 

muju paveikslų camera kartu 
su visais reikalingais dalykais 
ir 10 filmų su 500 paveikslų. 
Ant aplaikymo aš užmokėsiu 
$•1.50, bet jeigu man nepatiktų 
— sugrąžinimo man pinigus 
atgalios. 
Vardas 
Adresas 
Mletsas ir valstija 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMA81 
Męs neesame bankeriai, bet mę? gvarantuojame Tamstai sufifr- 

dymą, 60% ant Tamstos pinigų, nusiperkant sau drabužius pas mus. 
Vyrams ir vaikinams padarome ant orderio naujus siutus ir over- 
kotus nuo $30.00 iki $50.00 už pusę kainos. Truputei! neSiotus nuo 
$25.00 lkl $60,00 ani orderio darytus siutus ir overkotua parduoda 
me po $6.00 lr brangiau. 

Naudas ir truputėli dėvėtas kelines nuo $1.00 lr brangiau*. 
Vaiki; siutai $2X0 Iki $7.50>. Skrynios ir valyzaL 

S. G O R D O N 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILU 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais lkl 9 vai. Subatomis eiti 
atdaras iki 11 vai. vakare. NedSldleniais—iki 9 vai; vakare; 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

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

kiekvienam. Dėl informacijų atsišaukite [ 

"LIETUVA" 
3253 8. Morgan St. Chicago, III. 

60 Dienų Išbandy 
mui Dykai. 

Prisėsk 2Qc. dabar 

Meskite netikusias gydoles! Jeigu turite 
"dusui], reumatizmą, neuralgiją., paralizius, 
nerviškumą, sluogos, bronchito, silpnumą 
peč'ų, silpnumą, užketėjimo ir daugybe 
kitą ligų, arba skausmo bile kur. Prisiųs- 
kite 20c. del vyriško diržo arba 30c. del 
moteriško diržo, idant pagelbeti užmokėti 
prisiuntimo kaštus. Į keletą valandų mano 
naudingas diržas rasis jusų pačte. Už- 
mokėkite rankpinigius $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal nu- 
rodimus per du mėnesius, tada bėgiję 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite diržą atgal, o aš sugražjsiu jusų $3.93* 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. 
Adresuokita: 

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

r- 152 i\V, I4tli St., New YoitK. 
Č I 

alius 
Rengia 

S. L. A. 208-ta Moterų Kuopa 
kuris buvo rengtas ant Spalio 15 d. ir dėl visiems žinomos prie- 

žasties tapo perkeltas ant 

Seredoj, Lapkričio 27, 1918 
(Prieš Padekavones Diena) 

MIDOS DIDŽIOJOJ SVETAINEJ, 
(ant 3-čių lubų) 

3142 So. Halsted Street. 
Prasidės 6-tą vai. varre 

Kviečiamo visus atsilankyti, nes tai bus paskutinis balius prieš ka- 
lėdas. 

Męs užtikriname, kad visi atsilankiusieji bus užganėdinti. 
Kviečia KOMITETAS 

"ŽINYNAS" 

/, KNYGA ŽINIŲ 
illKVIENO LIETUVIO NAMUOSE PRIVALO RASTIS 

ŽINYNAS" 
KNYGA ŽINIŲ 

Iš Mytologijos, Historijos, Etnografiios, Geografijos, Astronomijos, Aritmetikos, Medicinos ir kity moksly bei jy aky; rinkinys įvairiy 
patarimy apie sveikatą, budus gydymo, vaistus, įvairiy nurodymy 

amatninkams, ūkininkams, šeimininkams ir visiems kitiems. 

Knyga "Žinynas" yra geriausia knyga pasaulyje. Ji yra parašyta ne 
vien Lietuviy kalboje, betir visose, kokios tik randasi pasaulyje kal- 
bos. Kitose kalbose žmonės ją stato už naudingiausią knygą visoje jy 
literatūroje. "Žinyna3" yra žmogaus sveikata, nes žmogus savo svei- 
katą labjaus brangina, negu viską pasaulyje. Taip yra ir su "Žinynu" 
—žmogus be "Žinyno"' taip, kaip ir be sveikatos negali gyventi. Tu- 
rėdamas "Žinyną"—žinosi viską, ko tik Tamsta pageidauji. Jis paro- 
dys Jums kas tik reikalinga dėl žmogaus. "Žinynas parodys žmogui 

kokias gyduoles vartoti by kokioje ligoje. 
KAINA NEAPDARYTOS $1.50. DRŪTAIS AUDIMO APDARAIS $2.00 
Todėl nieko nelaukdamas nusipirk "Žinyną" DABAR—ŠIĄDIEN, o 

visados busi juorai užganėdintas. 
Skaitykite ir platinkite BR. VARGŠO raštus: Gadynės Žaizdos, dra- 
ma 4se veikmėse, 25c— Svetimas Dievas, drama 3se veikmėse 20c.— 
Saliamono Sapnas, drama iš kaliniy gyvenimo, 10c.— Vagis, viena- 
veiksmis dramatiškas paveikslėlis, 15c.—KITOKIOS KNYGOS: Ap- 
f ailestavimo Balsai, dainy knygele. 15c.—Dainos Vasaros Grožybiy, 
5c.—Vabalninkėny Dainos, 20c.—Mokslas, Sveikata ir Kultura, 20c.— 

TEISINGOS PASLAPTIS, kuriąs kiekviena moteris ir mergina turi ži- 
noti, kaina tiktai 25c. —Dvasiški vadovai ii Parmazonai arba Baisu- 
mas Dievo Rūstybės, 10c. — Galilėo Galilėius ir Naktyj, dvi apysakos, 
10c. —Iš Gyvenimo Bemokslio ir Mokykloj, labai gražios apysakos, 

10c.—Negyvėlės Meilė, apysaka, kaina 10c. 
Taipgi turime ir visokio kitokio turinio Lietuvos ir Amerikos laidos 
knygy. Norintieji gauti Katalogų, malonėkite prisiysti 5c stempą, o 

katalogą gausite Dovanai. Visados adresuokite Šitaip: 

M. Q. VALASKAS 
Spaustuvė, Knygynas, Agentūra, Notary Public 

373 Kensington Ave. Cliicngo, 111. 



VIETINES ŽINIOS. 
r .Pi mmam 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėj: Panc- 
dėlyj gražu; Utarninke gal-but 
nepastovus oras; nedidelė per- 
maina temperatūros; Panedėlyj 
vidutiniškas vėjas iš vakarų, 
utarninke pradės iš šiaurių. 
Saulėtekis, 6:52; saulėleidis 4:22. 

Rytoj utarninko vakare atei- 
kit į "Birutės" naują svetainę, 
3249 So. Morgan st., pasikalbėti 
apie ta;, kad Lietuvą .tori ati- 
duoti lenkams. 

PRŪSŲ LIETUVIAI PRIE 
LIETUVOS. 

Tarp Chicagos Prūsų Lietu- 
sių ir lietuvių prote stonų, pa- 
einančių is Prūsų Lietuvos, pra- 
sidėjo judėjimas už tai, kad Prū- 
su arba Mažoji Lietuva butu 
prijungta prie .Didžiosios Lietu- 
vos. 

'Pereitą subatą, Meklažio sve- 

tainėj ant VVest Side, buvo pu- 
sėtinai skaitlingas jų susirinki- 
mas, kuriame plačiai apie ši rei- 
kalą kalbėta. 

Visi vienbalsiai nuitarė pakel- 
ti balsą su reika'avimu, kad pa- 
dalinta j dvi dali Lietuva vėl 
butų sujungta j vieną laisvą ir 
neprigulmirigą Lietuvos valsty- 
bę. 

Susirinkimas nutarė kreiptis 
ir prie kitose Amerikos kolioni- 
jose gyvenančių Prūsų Lietuvių, 
idant visi sykiu prie to reikala- 
vimo prisidėtų. Šitie reikalavi- 
mai apsireikš formoje peticijos, 
su kurta jie kreipsis j \Vashing- 
toną ir į taikos konferenciją. 

Rupinimuisi šiais reikalais su- 

sirinkimas išrinko komitetą, į 
kurį įėjo: 'Al. Poliiuikaitis, Kas- 
paras Gavėnia, Jonas Ilgaudas, 
Jvlikas Macaitis ir Jurgis Ben- 
drikas. 

Prūsų Lietuvių ir abelnai lie- 
tuviu protestonų, kuriems labjau 
sia' rupi "rusu Lietuvių liki- 
mą^ yra nedaug Chicagoje, ir 
ta< yra jie išbarstyti po visą 
miestą ir apielinkes. Savo kė- 
liu minėtan susirinkiman, ačiu 
pasidarbavimui vietinės Lietu- 
vių Liuteronų parapijos kunigo 
J. J. Kazoko, viršminėtan susi- 
rinkiman suėjo pilna svetainė 
imonių. 

iBiuivo gražių prakalbų, kurias 
p&riakė kun. J. J. Razokas, Jo- 
nas Ilgaudas, ir teologijos stu- 
dentas Juozas Vai tūlis. Kalbė- 
jo taipgi ir advokatai: Pr. Brad- 
chulis ir B. K. Balutis, "Lietu- 
vos" ***» kurie buvo į 

pakviesti pasikal- 
bėjimui apie Lietuvos ir Prūsų 
iLietuvos ateitį, 

Labai malonų ir netikėtą. įspu- 
clj padarė prakalbėlė p. Jono 
Rodir.o, latvio (teologijos stu- 

dento), kuris sveikindamas sa- 

vo brolius lietuvius, jausmingai 
jiukalbėoj apie šių dviejų tautų 
giminystę ir išreiškė velijimus, 
idant jos ateityj gal it ų broliš- 
kai, laisivai gyvuoti. 

Išrinktasai komtetas žada tuo- 

jaus kreiptis įprie artimiausių 
Prūsų Lietuvių kolionijų Collins- 
villej, East St. Louis ir surengti 
atsišaukimą prie visų Prūsų Lie- 
tuvių, idant jie, savo ateitis dė- 
lei, sukrustų da^uotis, 

BUS ŠERMENYS 
LENKIŠKAM ARUI. 

Chicagoje .pasitaikė vienas iš 
nvaatmiausiij daylkų, kokio gal 
niekur kitur nesurastum. Vie- 
noj dalyj miesto yra tula lietu- 
vių draugystė—ir ne kokia ten 
"Liubelskos Unijos" draugystė, 
bet susidedanti iš sveikų, kaip 
aržuolai, lietuvių. Ir žiūrėkite, 
kokis šposas toj draugystėj pa- 
sitaikė—ar tyčiai, ar ne tyčiai, 
apie tai istorikas šiuom laiku 
nieko nepasakoja. Jis taipgi ne- 

nori pasakoti nei tos draugystės 
vardo. Gana kad dalykai štai 
kaip atsitiko, kaip apie ta: žmo- 
gus žinantis reikalą nupasakojo: 

Susitvėrė draugjstė, gavo dik- 
čiai narių ir viskas .eina kai iš 
pypkės. O kai viskas gerai ei- 
'na, ir kad dar geriaus eitų, tai, 
žinoma, kad reikia draugams ir 
ženklelių—kur jųs matėt, kad 
draugystė butų be ženklelių? 

Nutarta padaryti ženklelius. 
Išrinkta komitetas tam reikalui 
atlikti. Komitetas nuėjo pas 
agentą, agentas pas "kumpani- 
ją,'* ir "kuinpanija" pridavė ko- 
mitetui 'sampelių'' — ve, kokius 
norit, tai ir pasirinkit. 

Komitetas rinko-rinko ir, iš- 
rinkęs tris geriausius, atsinešė 
juos draugystės susirinkiman— 
tegul nariai patjs pasirenka: ko- 
ki pasirinks, tegul toks ir bus— 
tada "ir vilkas bus sotus ir ož- 
ka čiela," visi nariai bus užga- 
nėdinti ir niekas ant komitetų 
"nekikys." 

Na. ir iš tų trijų ''sampelių," 
kaip dabar pasakojama, draugai 
išsirinko sau vieną. Davė "or- 
deri,'' pasidirbo ženklelius ir vi- 
si draugai gražiai sau juros pri- 
sisegė. 

Ir "viskas b'ivo gerai. Ir ga! 
dar ilgai butu buvę gerai. Bet 
štai aną dien kilo skandalas—ii 
prie sekančiu aplinkybių: 

Užeina pas Dr. Drangelj vie- 
nas iš tos draugijos narių—dan- 

I tų pasitaisyti. Sėdi jis kėdėj 
daktaras jam dantis "fiksina'' ii 
šnekučiuojasi jiedu sau labai 
gražiai apie Lietuvos reikalus, 
apie Lietuvos laisvę.... 

Šneku-pašneku, daktaras už- 
metė akim ant savo paciente 
ženklelio. Žiuri ir savo akim: 
netiki. Ženklelis yra "fain," bei 
ant jo—lenkiškas aras. Yes, sii 
—"regliar'' paliokiškas erelys. 

— Gal Tamista prie "Unijos 
Liubelskos'' priklausai ?-klausi; 
atsargiai daktaras—toji Unijz. 
Liubelska mat susideda iš vieni 
lenkbernių, 

— No sir—atsako vyras—'Ga- 
lai ten nematė tos Jimijos Liu- 
benckos. Aš esu tikras lietuvi* 
ir priklausau prie lietuviškos su- 
saklės. 

— O ką reiškia šitas vana- 

gas, ką tamista turite ant šite 
ve guzikėlio —klausia daktaras, 
rodydamas ant ženklelio. 

— Nu, tai musų susaklės bo- 
tonas—ar negražus? 

— Batonas tai butų nieko sau 
bet kam tas vanagas užrioglin- 
tas? Juk tai lenkiškas erelys, 
o jus lietuviai jį nešiojote. 

— Vajazau !—sušuko pacien- 
tas, vos iš kėdės neiššokdamas. 
—-Ar tikrai polskas erelys? 

— Šiur, tikrai,—žiūrėk tik 
tamsta! 

— Nu, ar tu girdėję i tokias 
baikas?—sušuko nusiminęs vy- 
ras.—0 mums sakyta, kad tai 
"regliar" amerikanckas erelys 

—• Kad tai butų amerikoniš- 
kas, bet Čia jums užrioglino pr- 
liokišką vanagą—sako daktaras. 
—turbut kas nors jųsų draugi- 
ją bjauriai "sufulino." Ir kq 
jus 'dabar darysite su šituo fan- 
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— Ką darysim? O gi pasa- 
kysiu draugams ir gali žinoti, 
kad joks lietuvis polsko erelio 
nenešios: iškelsim šermenis ši- 
tam lenkiškam, anot tamistos, 
vanagui. 

Dabar tarp draugijos narių 
kilo kalbos ir diskusijos, kokiu 
budu iškilmingu i šitam "lenkiš- 
kam vanagui" laidotuvės iškelti. 
Nekurie nariai mano, kad bus 
geriausia, jeigu, palaidojus tą 
''vanagą"--be ašarų—jo vieton 
uždėti lietuvių Žirgvaikj. 

Galutinį dekretą žada ateinan- 
čiam susirinkime išduoti. O 
tuom tarpu pasiteiraus gerai, 
kaip tas viskas atsitiko: ar taip 
sau per neapsižiūrėjimą, ar gal 
koks lenkbernis jiems šposą iš- 
kirto. 

Kaip ten nebūtų "Polsko va- 

nago" dienos toj d augijoj jau 
yra suskaitytos. 

Istoriją Girdėjęs. 

OT, TAI BENT 
AUKOS! 

Pereitą subatą, Brighton Par- 
ko kolionijoj buvo susirinkimė- 
lis lietuvių, kuriame pasikalbėta 
apie Lietuvos reikalus ir apie 
30 žmonių sumetė suvirs $100. 
aukų Lietuvos laisvei (aukavu- 
sių vardai bus vėliau- priduoti). 
Pakalbėti buvo pasikvietę Dr. 
DrangelJ. 

Prie tos progos reik pažymė- 
ti apie "Vilijos Bendrovę" iš 
tos pačios lietuvių kolionijos. 

šita ''Vilijos'' anglių bendrovė 
yra dar nesena ir nedidelė or- 

ganizacija, bet susideda iš kelių 
sąžiningai biznierių ir gerų Lie- 
tuvių. Visi jos nariai—o jų yra 
trįs: .Vitkus, Biežis ir paklojo 
Lietuvos laisvės išgavimui po 
$25.00, o apart to iš "Vilijos" 
Bendrovės iždo paskyrė dar čie- 
lą $100.00. 

Tai yra puikus pavyzdis mū- 

sų biznieriams ir musų kompa- 
nijoms. Smagu yra lietuviams 
remti tokius savo biznierius, ku- 
rie lietuvių reikalams taipgi už- 
jaučia. 

iP-as M. Dūdas, buvusis "Vi- 
lijos" Bendrovės narys taipgi 
dvidešimt penkinę paklojo. 

PRANEŠIMAI. 
Armour Viešoji Vakarinė Mo- 

kykla, 33rd str. ir Morgan str. 
jau nuo keletas savaičių prasi- 
.Įėjo. Joje kiekvienas žmogus, 
vyras ir moteris gali už dyką 
aNpsišviesti. Joje galima iš- 
mokti angliškai kalbėti, rašyti, 
ir skaiityti, galima išmokti arit- 

| metikos; geografijos ir istorijos. 
O moterims yra gera proga iš- 
mokti virti. Lekcijos laikomos 
panedėliais, utarninkais, seredo- 
mis ir ketvergais nuo 7-9 vaka- 
re. Tie, kurie nori užbaigti 
Public School kursą pradedant 
iuo 5 grade iki 8 grade,1 gali 
ir tai pasiekti. 'Uižibaigusi ejie 
gaulia tokį pat diplomą Kaip ir 
tie, kurie lanko dieninę Public 
School'e. 

Negalintiejie dėl kokios nors 

priežasties ateiti į mokyklą ke- 
turias dienas, gali ateiti tiek 
kiek nori, 

Bridgeportiečiai, atėję j mo- 

cyklą nesigailėsite! 
Marė Jurgelionis, 

(Vak. Mokyklų vizituotoji.) 

j Šileikos Paveikslas 
I ?eorijoj. 

Peoria, 111. užsibaigė Illinois 
valstijos dailininkų—teplorių pa- 
roda, kurioj* dalyvauja ir mūsų 
dailininkai—tepliorius Jonas Ši- 
leiką. Paroda prasidėjo 14 d. 

lapkričio mėnesio ir tęsėsi iki 
24 d. š. m. 

Pc.roda pareng-ė "P'coria So- 
ciety of AK ad Arts" nuo kurios 
dailininkas Jonas Šileika gavo 
oficiališką pakvietimą dalyvauti. 
Išviso parodoje dalyvauja 39 
Illinois Valstijos dailininkai ir 
dailininkės. 

Sulyg katalogo Jono Šileikos 
paveikslas, reginys užvardintas 
"Summer Day," ^Vasaros Diena. 

VAIKAI DARO $50,000 BLE- 
DIES. 

Chicagos taksų mokėtojams, 
—o jas mokame visi—naujų iš- 
ikaščių pradėjo darytis. Gatvių 
liampas pradėta tūkstančiais nai- 
kinti. Nesuspėja naujų įdėti, 
kaip jos tuojau'* yra sudaužo- 
mos. 

Šitais niekadariais yrą išdykę 
vaikai, kurie tukstančius tokių 
liampų sudaužė. Sulyg apskait- 
liavimo, miestas šiuosinet turės 

užmokėti už tai daugiaus negu 
$50,000. 

Apart šito piniginio nuostolio, 
tamsios gatvės prisideda prie 
"holdupų" ir kitokių piktadarys- 
čių tokiose apielinkėse. 

Reik daboti išdykusius vaikus, 
kurie daužo liampas. Vardus 

tokių vaikų reik pranešti miesto 

valdybai, telefonuojant taip: 
Main—447, Electrical Depart- 
ment, City Hali. 

Jau lietuviams yra žinoma, 
kad lenkai pasiryžo surinkti 
dešimts milijonų doliarių sa- 

vo tautos reikalams. Bridge- 
porto lenkams uždėta yra su- 

rinkti $74,000. 
Girdėtis, kad jau baigia tą 

sumą rinkti. Nekurios lenkų 
parapijos surinko jau net dau- 

giaus, negu joms paskirta. 
Kada musų lietuvi?; taip 

imsis darbuotis? 

REIKALINGAS .geru .tėvų 
saikas. Gera proga geram vaikui 
išmokti amatą. Kreipkitės 
"Lietuva," 3253 S. Morgan St. 

Reikalinga mergina prie namų 
darbo, gera mokestis, maža šei- 
myna, drapanų- skalbti nereikia. 
Kreipkitės prie M. ^lisevič, 3548 
So. Habted gatvė. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda.—.8 kambarių, dviems 

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

Mrs. Doyle, 
3618 S. Uuion A v. 

Chicago, III. 

Parsiduoda: Dvi stubelės už 

$2,800.00, kampas. Lotas 25 per 
125 pėdas, užpakelyje didelis 
kiemas. Atsišaukite pas savi- 
ninkę: Mrs. J. Lorimer, 
7603 Lowe Ave., Chicago, 111. 

Parsiduoda mėsos krautuvė ir gro- 
serne «ri, arba ir be namo. Naujai 
lietuviais apgyventa vieta. Privalo 
but parduota iš priežasties ligos. 

Anton Prazsky, 
285G Emerald Ave. 

A 

Jonas Klevmskis 
Edvard. Klevinskis 
Abudu pasimirė spalio 19, 1918 m. 

Newbery, W. Va. 

Jonas Klevinskas, 76 m. senelis, 
pasimirė 4 vai. popiet, o jojo sunus, 
Edvardas Klevinskas, 17 m. jauni- 
kaitis, pasimirė 1 vai. ryte. 

Senelis Klevinskas išgyveno Su- 

vienytose Valstijose 35 metus, dau- 
giausiai gyvendamas Shenandoah, Pa. 
ir Ne\v Philadelphia, Pa. Per pasta- 
ruosius 15 metų jis užsiėmė uki- 

ninkyste West Virginia valstijoj. 
Edvardas Klevinskas gyveno prie tė- 
vo. 

Paliko didžiausiame nuliūdime žmo- 

ną ir motiną, A. Klevinskienę; sunus 

lr brolis, Juozapas Klevinskas, tar- 

naujantis Suvienytų Valstijų laivyne; 
dvi dukteris ir seseris Susie Gotla- 
nienė ir Mrs. P. DaučynskienS. 

Atydai tu kurie dar neturi 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

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

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

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

Gcbiamicji:-- 
Su šiuomi prlsiųnčiu $ kfipo pilną užmokestį už 

šėrus "Lietuvos" Dienraščio Bendrovės •• Lithuanian 

Pnblishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man šėrus. 
Su padirba, 

ADRESAS: J 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 

ŠALIN SKAUSMAS! 
Budiuiifts sveiku, darbe rasi sinatrinnn, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų. 

Kiekvieno priederme yra saugot savo nuo Ilgu. Turint Salti lr nebandant, 
ji prigulint, guli ISsivystyt 1 pavojingi) li«:». MenWuu*is niksterejimtts 
gali vėliaus buti labai pavojfcgu, jeigu tuoj nebus priiiuretoa. 

P AIN - EXPELLER 
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na- 
muose. Išgydymui SaUMo krutinėjo, skausmu donose ir nuga- roje, rumat!zm.> Ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus- 
mus raumenyse ar sąnariuose Paln-Kxpcllor ira geriausea. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistu? dldelese bonkose. 
Kelkaluuk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Ksneller, persi- 
tikrink ar yra IKARA. vaisbaženklis ant baksiuko. VISU ti nrcunAvr KITOKIU NEIMK. 3"> centai ir 65 centai nž bonkutę. IĮ IJIjO i HUIO ANY Gauuuuios visoso aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. 

F. AD. RICHTER & 
^ 74—80 Washington 

New York. 

CO. 
SI. 

Amerikos Lieluviij Mokykla 
Mokinama: angliakca ir lietuvli- 

kos kalbu, aritmetikos; knygvedy- 
etės, -jteaografijos, typewritlngį 
plrklybo\ teisių, Suv. Valst. iatori- 
Jos, ab&Jnos Istorijos^ geografijos 
politikin63 ekonomijos,; pilietyatSi 
d&illarašyBtJB. 

Mokinimo valandos: mo 8 ryto 
(M C po pietų: vak. aoo 7:30 iki 
0:86 
8106 Sc; Jalsted Bt. / Ckicago^ m,; 

y 

Stasys Šimkus 

MOKINA MUZIKOS 

STUDIO: 

903 W. 33-čios gat. 
TELEPHONE DROVER 3969 

Koncertinų Išdirbystė 

Pearl Queen Koncortina 

Nemokėk Pinigus Bereikalo 
Parduodame už-žemiausią kainą, kur kitur taip ne-< 

gausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar-< 
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius j 
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gra- 
mafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau- 
sių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reilkia. 
Dirbame visokius ženiklus draugystėms, taisome] 
laikrodžius ir muzkališkus instrumentus atsakan- 
čiai. Kurie prisius trijų centų krasį-žeiiklj gaus 
kataliogą veltui. y. 7 T' 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
632 So. Ashland Ave. t : Chicago, III. : : Telephone Drover 7309 
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