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LITHUANIAN DAILY 

Grūmoja Anglijai ir 
francuzijai Revoliucįa. 
Liebknechtas skelbia Karę "buržuazam", 

Bolševizmas auga 
Austrijoj. 

Bosnija nori. sąjungos su Serbija. 
REIKALAUJA REVOLIUCI- 

JOS PAS TALKININKUS. 

Berlinas, lapkričio 26 d.— 
Sulyg laikraščių pranešimų, 
Liebknechfas savo atsišauki- 
muose ir agitacijoj grūmoja 
Angliai ir Francuzijai revo- 

liucija. 
"Čia negali but pataikavi- 

mo talkininkų imperializmui," 
—sako Liebknecht savo atsi- 

šaukime,—"męs jj sutriuškin- 
sim, kaip vokišką autokratiją. 
Męs reikalaujame, kad revo- 

liucija kiltų Anglijoj ir Fran- 

cuzijoj laike 24 valandų. 

AUSTRIJOJ AUGA 
BOLŠEVIZMAS. 

/ 

Vienna, lapkričio 26 d.— 

Suvienytos Valstijos ir talki- 
ninkai turi suteikti kuc^rei- 
čiausią pagelbą,—taip užreiš- 
kė ex-imper?.torius Karolis 
savo pasikalbėjime su Ameri- 
kos korespondentu,—jeigu jie 
nori išgelbėti Austrijos žmo- 

nes nuo didžiausių nelaimių 
ir bolševizmo, nes bolševizmo 
idčios platinasi tiktai tarpe 

alkanų žmonių.'' 

* BOSNIJA NORI SĄJUNGOS 
SU SERBIJA. 

Bas?l, lapkričio 26 d. — 

Tautiška Bosnijos valdžia pa- 
siuntė notą Serbijos princui 
Aleksandrui, prašydama kuo- 

greičiausio prijungimo Bosni- 

jos ir Hercogovinos prie Ser- 

bijos, kuri randasi po Kara- 

georgevičių dynastija. 

TALKININKAI REIKALAUS 
KAIZERIO, 

Londonas, lapkričio 26 d.— 
Iš tikrų šaltinių sužinota, kad 

talkininkai pareikalaus nuo 

Hollandijos valdžios, kad ji 
išduotų talkininkams kaizerį. 

> ANTI-SOVIETŲ" VADAI 

NESUSITAIKO. 

Londonas, lapkričio 26 d. 

Generolas Semenoff, anti-bol 

šėvikų vadas Trans-Baikali 
joj, atsisakė pripažinti admi 

rola Kolčaką, kuris tik pra- 
eitą savaitę buvo pasiskelbęs 
diktatorium ir vadu sujungtų 
anti-bolševikiškų jiegii. Tele- 
grafiška komunikacija likosi 
perkirsta tarp Omsko ir Vla- 
divostoko. 

Tuom pačiu laiku žinios iš 
Harbino praneša, kad dikta- 
torystė adm. Kolčako nega- 
lės ilgai užsilaikyti, nes jo dik- 
tatūra krypsta į monarchiją. 

LUDENDORFAS ORGANI- 

ZUOJA BALTĄJĄ GVARDIJĄ 

Amsterdamas, lapkričio 26 
d. Vėliausios žinios, ateinan- 
čios iš Vokietijos, praneša, 
kad gen. Ludendorfas orga- 
nizuoja Baltąją Gvardiją at- 

sispyrimui ■ prieš spartakus 
(vokiškus bolševikus). 

ANGLIJOS LAIVYNAS 

"PLAUKIA Į VOKIEČIŲ 
UOSTUS 

1 

Londonas, lapkričio 26 d.— 
Flotilija, susidedanti iš minų 
gaudytojų išplaukė šį-ryt' iš r 

Firtii of Fort, kail išgaudyti : 

minas ir tuom padaryti liuo- 

są kelią dėl Anglijos laivyno, 
kuris turės plaukti į Kielo 

kanalą ;r nuginkluoti ten esan 

čius vokiečių lrivus. 

FRANCUZAI GAL UŽIMS 

VIENNĄ. 

Paryžius, lapkričio 26 d.— 
Eina gandas, buk francuzai 

rengiasi užimti Vienną, Aus- 

trijos sostinę. Po užėmimui 

Budapešto, Francuzija pasiųs 
savo kariumenę į Vienną. Bet 
ani kiek tos žinios yra tei- 

singos, sunku pasakyti, ka- 

dangi oficialisko patvirtinimo 
nėra. 

ITALAI UŽĖMĖ 
INNSBRUCK. 

Rymas, lapkričio 26 d. — 

Italijos kareiviai užėmė Inns- 

brucką, sostinę Austrijos Ty- 
roliaus, sulyg padarytos su- 

■ tarties Innsbrucko gyventojai, 
kuriu didesne dalis yra vo- 

Nebūt abejonių, jeigu but sulaukus. 

dėčiai, noi ir širdingai pa- 
iko italų kariumenę, bet už- 
silaikė ramiai, gi italai su di- 
lžiausiu entuziazmu sveikino 
savo vientaučius. 

MARŠALAS FOCH ĮŽENGĖ 
Į STRASSBURGĄ. 

Strassburg, lapkričio 26 d. 
Maršalas Foch, vyriausis tal- 

kininkų vadas, priešakyje ket- 
virtos francuzų armijos, įžen- 
gė į Strassbnrgą. Sykiu su 

maršalu Foch buvo Belgijos 
karalius Albertas, gen. Gou- 
raud ir maršalas Petain. Jie 
įžengė per istoriškus vartus 

Shirmeck. Šiądien ant mie- 
sto ratužės plevėsuoja Fran- 
cuzijos vėliava. 

SPARTAKAI LAIMĖJO. 
Kopehagenas, lapkričio 26 d — 

Vokiškieji ramesni socialistai, 
kurių rankose buvo visu valdžia 
nuo nuvertimo kaizerio, padarė 
sutartį su Darbininkų ir kareiviu 
Tarybomis, sulyg oficiališko pra- 
nešimo iš Berlino. 

Šioje sutartyje yra pažimėt 
šie punktai: 

i. Visa politiška gale turi but 

rankose Darbininikų ir Kareivių 
Tarybos. 

2. Jų užduotis yra apgint visą. 
kas likosi laimėta laikė revoliuci- 
jos. 

3. Pi.'klamoji Darbininkų ir Ka- 
reivių Taryba Berline yra aug- 
ščiausioji Valdžia, pakol nebus 
sušaukta konvencija visų visos 
Vokietijos Darbininkų ir Karei- 
vių Tarybų. 

4. Paskirimas ir atstatymas vi 
sų valdininkų įvairiose įstatim 
darystės šakose 

5. Prieš .paskiriant ministerijo 
pagelbininkus, turi gaut užtvir 

•tinimą nuo Pildomosios Tarybos. 
6. Kuogreičiaiulsia sušaukti. 

Konvenciją visos Vokietijos Dar- 
bininkų ir Kareivių Tarybų. 

HINDENBURGAS IRGI 
PASIDUODA. 

Berlinas, Lapkričio 26 d. — 

Siiilyg pusiau oficiališkų žinių 
pranešimo, feldmaršalas Hin- 
denburgas pasiuntė telegramą 
Berlino Valdžiai, kuroje jis aiš- 
kiai nušvečia tikrą padėjimą Vo- 
kiškos armijos. Savo telegramo- 
je jis sako, kad Vokiečių armija 
randasi tokiame padėjime, kad jj 
jokiu budu negalėtų kariauti ne 

tik prieš talkininkus, bet ir prieš 
ij vieną. Prancūziją- 

Atrgsburg Euenig Gazette pra- 
neša, kad Bavarijos Laikinoji 
Valdžia griežtai stojo prieš I»er- 
lino radikalius ir buk tai pasiun- 
tusi smarkų pro' jstfi su perser- 
gėjimu, kad jeigu jie nepermainys 
savo politikos, tai Bavarija ir ki- 
tos Pietynės Valstijos atsimes 
nuo Berlino. 

KĄ HUNAI PADARĖ. 

A7cii' 1 ork, A. Y., lapkri- 
10 26 d.—Stephene Lauzan- 
le, redaktorius Paryžiaus laik 
aščio L c M a 1 i n, viešintis 

dabar Amerikoj, laike savo 

prakalbos New Yorke, pasa- 
kė vakar, kad vokiečiai su- 

naikino Prancūzijoj apie 350,- 
000 namu ir kad jų atstaty- 
mas ir kares ženklų nutryni- 
mas užims 20 metų laiko ir 

1 reikalaus 100,000 žmonių. 

DAR NAUJA 
RESPUBLIKA. 

Bazei, lapkričio 26 d.—Lai- 
kinoji žmonių valdžia Badeno 
išleido pranešiirią, kad Didis 
Kunigaikštis Friedrich atsisa- 
kė nuo sosto ir kad jis pirm 
atsisakymo paliuosavo visus 
valdininkus ir kareivius nuo 

prisiekos. 

Tame pranešime pažymi, 
kad Didis Kunigaikštis ir vi- 
sa jo šeimyna randasi po pro- 
tekcija Badeno respublikos, 
taipgi labai užgiria patriotiz- 
mą buvusio kanclerio princo 
IVIaximiliano iš Badeno. 

REIKALAUJA 6 VAL. 
DARBO DIENOS. 

Bazel, lapkričio 26 d.—Si- 
lezijos angliakasiai reikalauja 
sutrumpinimo darbo dienos— 
6 valandų ir kad butų mo- 
kama po $7.50 j dieną. Jei- 
gu jų reikalavimai nebus iš- 
pildyti, jie rengiasi apskelbti 
streiką, kuris, jeigu įvyktų, 
labai daug nuostolių pridary- 
tų. nes Berlinas negalėtų gau- 
ti daugiaus anglių. 

PIRMI KAREIVIAI JAU 
KELIONĖJ NAMO. 

IVashington, D. C., lapkri- 
čio 26 d.—Sulyg pranešimoj 
generolo March, štabo perdė- 
tinio, trjs angliški laivai su 
382 aficierų ir 6,614 ameri- 
koniškų kareivių, grįžtančiu 
iš Europos namo, jau yra ke- 
lionėje ir žada pasiekti Ne\v 
Yorko apie šios savaitės >pa- 
haitra 

OX- » 

Šiuo sykiu beveik visi grįž- 
tantieji kareiviai yra iš orlai- 
vystės divizijų. Kitos divi- 
zijos griž iš Prancūzijos uos- 
tu kiek vėliaus. 

SENATAS NORI LAIKYTI 
POSĖDŽIUS PARYŽIUJE. 
IVashingtoii, D. C., lapkri- 

čio 26 d.—Vienas republikonų 
partijos senatorius pagamino 
rezoliucija, kurioje jis suma- 
no, idant Amerikos sefiata? 
laike taikos derybų persikeltų 
laikyti savo posėdžius—Pary- 
žiun. 

Tokia rezoliucija, berods, 
išrodo daugiaus panaši į piktą 
juoką ir Prezidento Wilsono 
pašiepimą. Mat republikoniš- 
ki senatoriai nelabai yra už-'! 
^anėdinti tuomi, kad Prezi- 
dentas Wilsonas važiuoja j 
Paikos Konferenciją. Jie ne- 

norėtų jam pavesti pilno tai- 
sos derybų vedimo ir todėl' 
reikalauja, kad Prezidentas 
VVilson informuotų juos apie 
kiekvieną svarbesnį žygį, kur; 
jis mano toj konferencijoj pa- 
daryti. 

Toki savo reikalavimą jie 
pamatuoja tuomi, kad, kadan- 
gi sulyg Suv. \Talstijų konsti- 
tucijos Senatas turi užtvirtin- 
ti visas taikos sutartis, tai 
Senatas .taip-pat privalo ži- 
noti ir kas pačiose derybose 
dedasi. 

4,500,000 LAIŠKŲ NUO 
YANKIŲ. 

Nczv York, lapkričio 26 d. 
Didžiausis siuntinis laiškų, 
kada nors atsiųstas iš Pran- 
cūzijos nuo Amerikos karei- 
vių, tapo aplaikytas šiomis 
dienomis New lYorke. Nema- 
žiaus kaip 4,500,000 (keturi 

ir pusė milijono) laiškų liko- 
si atvežta ant francuziško lai- 
vo Rochambeau. Šie laiškai 
yra išsiuntinėjami j visas da- 
lis Suvienytų Valstijų. 

I DĖDĖ SAMAS— GERAS 
DARBO AGENTAS. 

! IVashington, D. C., lapkri- 
čio 26 d.—Nuo sausio mėne- 
sio iki spalio 30 d., Suv. Val- 
stijų Darbo Departamentas, 
surado darbą apie pustrečiam 
milijonui darbininkų. 

Darbo Departamentas lai- 
ko visose valstijose savo biu- 
rus, kurių skaitlius išaugo nuo 

90 iki 900. 

PERU PERTRAUKIA DIP- 
LIOMATIŠKUS RYŠIUS SU 

CHILI. 

Limo. Per n, lapkričio 26 d. 
Čionai oficialiskai pranešta, 
kad Peru atšaukė savo pa- 
siuntinius i» Cliili. 

Žinios iš Buenos Aires skel 
bia, buk Chili prašė Argen- 
tinos pasilikti neutrale jeigu 
kiltų karė tarp Chili ir Peru. 

SOCIALISTAI VALDO 

LENKIJĄ. 
Amsterdamas, lapkričio 23 

d. Naujai suorganizuotas ge- 
nerolo Pilsudzkio valstybės 
kabinetas, anot telegramo iš 
Yaršavos, susideda daugiau- 
siai iš social-demokratų ir 
Kaimiečių Lygos narių. Pre- 
mieru yra Andrzej Mora- 
czewški, buvusis lenkų socia- 
listų lyderis Galicijoj. Užru- 
bežio reikalų ministeriu yra 
Leon Wasilevvski, pirmiaus 
buvusis prie Londono laik- 
raščio. Karės ministeriu yra 
Pilsudzki.- Tris ministeriš- 
kos vietos palikta Prūsiškai 
Lenkijos daliai. 

[Ar socialistai, ar ne so- 

cialistai—lenkai visi reikalau- 
ja užgriebimo Lietuvos ir ta- 
me yra didžiausis lietuviams 
pavojus]. 

AMERIKOS KAREIVIS 
Žieminėj uniformoj Archan- 

gelske, Rusijoj. 



Iš Darbo Lauko. 
TAIKINS DARBININKŲ IR 

DARBDAVIŲ GINČUS. 
Darbo DepaTtmentas ma- 

no plačiai išplėsti savo veiki- 
mą sutaikinimui iškilusiu 

t. vaidu industrijoj per naujai 
įsteigtąjį taikinimo biurą 
(The Adjustment Service ■, 
kurio direktorių paskirtas ii. 
L. Korvvin. Mat spiriant 
karės reikalams, sekretorius 
nusprendė pasiimti taikinimo 
inicijatyvą, kada iskįla tarp 
darbininku ir darbdaviu ne- 

surikimai. 
Naujasis sumanymas yra 

daugiau permainymas veiki- 
mo sistemos, negu paties dar- 
bo. Sutaikinimo biuras galės 
veikti per tam tyčia .skiria- 
mus tyrinėtojus, kurie sekre- 
toriui praneš iš anksto visus 
svarbesniuosius karės dar- 
buose prietikius, kurie vestu 

prie nesutikimi}. 
įstatymai, kuriais sudary- 

tas darbo departamentas, 
neaprubežiuoja sekretoriatu 
veikimo. Jis gali nelaukti kol 
viena ar kita nesutinkančiųjų 
pusė jo įsikišimo pareikalaus 
ir gali daryti viską, kad su- 

žinoti priežastį iš anksto. Ir 
esant reikalui galės pasiūlyti 
tarpi ninkystę. 

Trumpai sakant, įstatymas 
nurodo, jog sekretorius steng- 
sis kištis visur, kur tik jis 
matys, jog darbo ramumui 
jo Įsikišimas yra reikalingas. 
Karės reikalams spiriant jis 
jaučia, jog tokių tyrinėtojų 
pastatymas yra reikalingas, 
idant jis galėtų permatyti vi- 
sus galinčius kilti nesusipra- 
timus. 

1 )epa:*tmento tarpininkavi- 
mo darbas bus varomas taip, 
kaip ir pirmiau, tik jis bus 
labiau išplėstas. Bet kadangi 
daugiau bus gaunama infor- 

macijų, tai daugiau ir tar- 

pininkų reikės, negu kad rei- 
kėdavo pirmiau. Beto turbut 
svarbesniuose reikaluose bus 

dažniau siunčiama du tarpi- 
ninku, negu pirmiau tai buvo 
daroma. 

Taikinimo komitetai bus 
sudaromi industrialiuose nc- 

sutikimtiose, kaipo dalis tar- 

pininkavimo biuro. Tie komi- 
tetai kaip kada turės pilną 
sprendžiamąją galę ir galės 
būti netaip jau forniališki ir 

įsteigti ištyrimui ir išrišimui 
specijalių klausimų, k. a." mo- 

kesnio didumą, brangaus pra- 
gyvenimo, ir panašių dalj'kų. 
Paprastai jie yra sudaromi, 
kad sutvarkyti kokį nors ypa- 
tingą nepasitenkinimą. Diiuge 
ly vietų dirbtuvėse tarp amat- 
11 inkų ir samdininkų yra su- 

tartįs, kurios leidžia tokius 
komitetus sudaryti ir juos 
užlaikyti. 

Sekretorius yra priešingas 
tvarkai sulyg kurios tarpi- 
ninkas butų nariu ir taikini- 
mo komiteto. Tečiau daugely 
atsitikimų tarpininko nu- 

sprendimas abiem šalim bus 

priimtinas. 
Įsteigimas tarpininkavimo 

skyriaus nereiškia įsteigimą 
naujos politikos,, liet tik yra 
praplėtimas darbo, kurį busi 
galima geriau atlikti. 

Kuo Red. Nors karė jau 
u/oaigta, bet tikimasi, kad ši 

tvarka t. y. kuri susidarė ka- 
rės lauku, tesis iki galutinam 
taikos padarymui, todėl ne- 

prošalį yra susipažinti su šit o 

valdžios pranešimu. 

SUJIEŠKO DARBĄ GRĮŽTAN- 
TIEMS KAREIVIAMS. 

Suvienytų Valstijų prie 
Darbo Departamento Samdy- 
mo Biuras atkreips ypatingai 
domą j grįžtančių kareivių 
reikalus. Jis paims į savo 

MAŽŲ TAUTŲ LAISVĖS APSKELBIMAS. 
Paveikslėlis nuimtas I'hiladelphijoj, kur 7-nių mažų tautų—jų tarpe ii Lietu- 

vių—apskelbta neprigulmybė. Čia cechų atstovas, prof.Masaryk, deda savo paia^į. 

?lobą sujieškoti darbą tiems 
grįžtantiems kareiviams, ku- 
"ie yra taip sužeisti ar palie- 
gę, jog jie gali dirbti ti'c jiems 
inkamą darbą ir kiekvienas 
<areivio reikalas bus tinka- 
mai svarstomas. Kiekvienas 
.oks kareivis bus atskirai iš- 
artas taip, kad butu galima 
iam duoti užsiėmimą, kuriam 
jis geriausiai tinka. 

Kiekvienas kareivis, kuris 
lori susižinoti su šiuo jam 
įaudingu ofisu, turi rašyti j 
Suv. Valstijų Samdymo Biu- 
rą, Washingtone (United 
States Employment Service, 
I6th and Eye St., N. W., 
VYasbington, D. C.), arba 
creiptis j Incjuiry Office of 
■he Information and Educa- 
;ion Service, Department of 
Labor, 1706 G Street. N. W., 9 

v Į 
vYashington, D. C. Rašyda- 
nas kareivis turi parašyti, 
ai r jis dabar gyvena, vietą, 
airio j jis pirmiau gyveno ir Į 
vietą, kur jis norėtų dirbti. 

Samdymo Biuras jau dabar 
uri daug šitų ofisų ir 

jų skaičių nuolatai daugina. 
Dabar jis nurodo darbą dau- 
giau, kai 100,000 asmenų kas 

.t ėr.jo, o suviršum ;^.ooo| 
:i -bininkų naudojas jo pa-Į 
ta imais. 

Sveikatos Reikaluose. 

SVEIKATA—TAI TURTAS. | 
^Naudingi patarimai) 

Ar norite susirgti? Liga 
'eiskia netekimą visos dienos 
už mokės ties, kartais galima 
netekti savo darbo, ir prie to 

apmokėjimas gydytojaus bi- 
!os. Js priežasties ligos Ame- 
rikoje darbo žmonės kas me- 
tai netenka 8772,892,860. Ar 
norėtum pasilikti sveikas ? 
Jeigu taip, tai vienas būdas 
sveikatos užlaikymui yra tu- 
rėti sviesti, švarų kambarį ir 
ganėtinai tyro oro dieną ir 
naktį. 

Nesamdyk tamsiu kamba- 
rių. Turėti tyrą orą ir švie- 
są kiekviename kambaryje 
yra daug geriau? negu naudo- 
jimas vaistų. Kvietkos ne- 

gali augti tamsoje, negali nei 
vaikai. Kaip dažnai jums 
prisieidavo vaikščioti pas gy- 
dytoją arba į vaistinycią 
per praėjusį metą?* Pasi- 
klausk gydytojo apie pavojin- 
gumą tamsių kambarių." Tam- 
sus kambarys yra tai Džiovos 
Fabrikas ir tena;s tos ligos 
perai (bacilės) A-eisiasi ir bu- 
joja. Gazo ir gyduolių bei 
vaistų bilos gan greitai suėda 
tą skirtumą raudoje, kurį su- 

čėdini, mokėdamas už tam- 

sius, nesveikus kambarius, vie 
toje nusisamdyti gerus, ir svje 
sius "kambarius. Ar'turi kam- 
barį, kuriame turi žibinti ga- 

zą dienos laike? Paskaityk, 
kiek išleidi už gaza ir vaistus. 

Ligoniai reikalauja saulės 
šviesos ir tyro oro. Jų pa- 
sveikimas buna sutrukdytas, 
kuomet jie guli tamsiame, vi- 
duriniame kambaryje. Blogas 
oras taipgi suerzina kūdikį, j 
Jums apsimokės persikraustv-' 
ti j tokius namus, kur vaikai 
galės gauti saulės šviesos ir 
tyro oro, kas jų stipriam už- 

augimui būtinai reikalinga. 
Pabandyk ir netrukus pama- 
tysi skirtumą. Silpnas akių 
regėjimas ir reikalavimas aki- 
nių paeina nuo blogos šviesos. 
Sučėdyk savo akis ir pinigus 
įleidžiant kiek galint daugiau 
šviesos į kambarius. Yra 
daug išmintingiau mokėti 
daugiau raudos už šviesius 
kambarius, negu mokėti bilas 
už akinus ir nesveikas akis. 

DARBININKŲ GEROVĖS 'į 
DĖLEI. | 

Naujas Darbo Departamento Biu- 
ras Pagerinti Darbininkų būvį. 

% 

Darbo sąlygų biuras, nau-i 

jai įsteigtas biuras prie Dar- 
bo Departamento, veiks tri- 
jose srityse-sveikatos, saugu- 
mo ir darbo užžiuros, kaip 
praneša tojo'biuro užveizėto- 
jas ir direktorius, Grant Ha- 
milton, kuris buvo per daugelį 
metų' vyriausybėj Amerikos 
Ejarbo Federacijos. P-iė Flo 
rence C. Thorne taip-pat ge- 
rai žinoma tarpe darbininkų,' 
yra jo padėjėja. 

Sveikatos skyrius, kurio vir 
( 

šininku yra Dr. A. j. Lanza, j 
veiks, kad suteikti saugias hy- 
gierifts aplinkybes ir ant kiek 
galima, sumažinti nereikalin- 
gus žmonių nuostolius. Šis 
sveikatos skyrius stengsis pra 
šalinti visas susižeidimo ir li- 

gos priežasties ir pastatyti, 
kur galima, apsisaugojimo 
priemones, kad apsaugojus 
darbininkus nuo nelaimingų 
atsitikimų. 

Darbo užžiuros skyrius 
stengsis suartinti santikius 
darbininkų ir darbdavių, kad 
gavus geresnes pasekmes iš 
jų darbų. 

Biuras veikia išvien su žmo 
nių sveikatos biuru prie Pi- 
nigyno Departamento, Arti- 
lerijos biuru prie Karės De- 

partamento ir Pavyzdžių biu- 
ru prie Komercijos Departa- 
mento, ir stengias susiartinti 
su kitomis įstaigomis, veikiau 
čiomis panašiose srityse. 

į Dr. P. Žilvitis į i LIETUVIS GYDYTOJAS, CHIRURGAS | 3 315So Halstsd St., Chica ro. III. 
Tel. Boulevard 7179 
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NEWARKIEČIAI "OVER 
THE TOP?" 

Newark, N. J. Lietuviai 
Xe\varkiečiai sumušė j šmotus 
visus iki šiolei pagarsintus rekor- 
dus rinkime aukų dėl Laisvos 

Neprigiulmingos Lietuvos. Lap- 
kričio 17 d. L. X. F. 13 Skyrius 
susirinkime Į 3 valandas sudėje 
$f>oo.oo doliariu. Patįs save su- 

mušė irgi, nes buvo pasižadėję 
sudėti tik $500.00. Tas reiškia 

'going over the top.' O pažiūrė- 
site kas bus iki Kalėdų? Spėja- 
ma. kad Newarkiečiai sugėdins 
visas Amerikos lietuvių kolio- 

nijas. Neužilgo žadama nemažiau 
$2000.00 doliariu surinkti. Jai 
įvairios komisijos išrinktos aukų 
rinkimui. Chicago, Clevelandas 
Bostanas, Philądelphia ir visi 
Pennsylvanios kaimeliai, look- 
otut! 

Štai musų vyrai "over the top:' 
Andrius Žiugžda $100.00 doliariu, 
o Y. Ambrazevičius $50.00 dolia- 
riu. Po $25.00 doliarius dėje 
pp.: \'l. Leščinskas, J. 'Kralikaus- 
kas, J. Skiemas, P. Lukšis ,Ka- 
likas Ignačiunas ir J. Martinatis, 
Po $20.00 doliariu padėjo se- 

kantiejie pp.: V. K. Puodžiūnas 
S. Goodis, K. Žitkus, J. Laukai- 
tis. $15.00 doliariu paklojo p. S 

Adomaitis. Po 10 doliariu *lavt 
^ie piliečiai: J. Lukas, Kajietas 
Butkus, ip-le P. Glemžytė, J 
Martinkus, Ar, Pranių šeimyna 
\r. Žalis, Jul. Baltakis, P. Pal- 
tonaitis, J. Lauciims P. Dvarec- 
kas, M. Truska, Jonas Garnevi- 
čia, Jus. Katilius, K. Kasaitis 
Ad. Steponaitis, Anicetas Stož- 
kus, J. Kindaras. Po 5 doliarius 
davė pp.: P. Vaitkus ir S. Šime- 
lis. 2 dol. dave p. T. šimaila. 
Po 1 dol. pp.: X. Staniulis ir J. 
Makrušis. Šv. Mikolo Rr-ja davė 
25 doliarius. Išviso $604.00. 

išrinkta komisija rinkimui au- 

kų iš sekančiu piliečiu: Y,l. Leš- 
činskas, p-le P. Glemžytė, žiu'gž- 
da. V. K. Puodžiunas, J. Papar- 
tis, V. Ambrazevičius, J. Krali- 
kuaskas, P, Lukšis, V. Panis ir 
P. Bartkus. Visas susirinkimas 
vienbalsiai išreiškė užuojautą ir 
pasitikėjimą Gerbiamam mūsų 
veikėjui ir Lietuvystės gaivinto- 
jui Dr. J. Šliupui. Taipgi susi- 
rinkusieji pageidauja, idant beri). 
Dr. Jonas šliupas dirbtų 
dėl Lietuvos labo, taip kaip ir 
likišiolai, kad 'dirbo. Taipgi iš- 
reiškė pasitikėjimą visiems vi- 
durinės srovės veikėjams, kurie 
dirba dėl Laisvos, Demokratiš- 
kos ir Neprigulmin'gos Lietuvos 

L. X. F. 13 skyrius rengia di- 
leles prakalbas gruodžio id. 2 

vai. po pietų su krutančiais, pa- 
veikslais 8 vai. vakare. Taipgi 
bus 'bazaras. Meldžiame visų 
atsilankyti. 

M. Truska. 

Reikalingas Linotype operato- 
rius, atsišaukite tuojaus į 

LIETUVA 
3253 S. Morgan St„ Chicago, 111. 

DISTRIKTU KAPITONAI 

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

BRIDGEPORT 

Jurgis Lukas 
3429 So. Union Ave. 

TOWN OF LAKE 
I 

Leonardas ir Aleksandra 
Butkevičiai 

4537 So. Hcrmita'gc Avc. 

WEST SIDE 

Rafolas Zaura 

2050 W. 23 St. 

18 IR UNION 

Petras Jokubonis 
733 W. 19 St. 

NORTH SIDE 
Mateušas Klioštoraitis 

1557 Girard St. 

BRIGHTON, PARK 

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

4414 S. Californįa, Avc. 

CICERO 

Juozapas Karpus 
3*435 49th A ve. 

SO. CHICAGO. 

Petras Simaitis 
R. 9, 9101 Commercial Ave. 

ROSELAND 
Wm. Banis 

10G09 Edbroock Ave. 

ENGLEWOOD 
K. Grigaliūnas 

8009 Vincennes Ave. 

DISTRIKTU AGENTAI. 

Jie Jums gali užrašj'ti 'Lietuvą/ 

WEST SIDE 

J. Tamašonis 
P. Bagdonas 

P. Ulis 
J. Žilis 

18 IR UNION. 

Alex Dargis 

NORTH SIDE 

V. Šliauteris 

CICERO 

» Pranas Zajauskas 

Ant Pardavimo.. 
Parsiduoda.—S kambarių, dviems 

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

Mrs. Doyle, 
3618 S. Union Av. 

Chicago, III. 

Jonas KSevinskSs 
Edvard, Kievinskls 
Abudu pasimirė spalio 19, 1918 m. 

Newbery, W. Va. 

Jonas Klėvinskas, 76 m. senelis, 
pasimirė 4 vai. popiet, o jojo sunus, 

Edvardas Klevinskas, 17 m. jauni- 
kaitis, pasimirė 1 vai. ryte. 

Senelis Klėvinskas išgyveno Su- 
vienytose Valstijose 35 metus, dau- 
giuusiai gyvendamas Shenandoah, Pa. 
ir New Philadelphia, Pa. Per pasta- 
ruosius 15 metų jis užsiėmė uki- 
ninkyste "VVest Virginia valstijoj. 
Edvardas Klėvinskas gyveno prie tė- 
vo. 

Paliko didžiausiame nuliudime žmo- 
ną ir motiną, A. Klevinskienę; sunus 
ir brolis, Juozapas Klėvinskas, tar- 
naujantis Suvienytų Valstijų laivyne; 
dvi dukteris ir seseris Susie Goda- 
nienė ir Mrs. p. Daučynskienė. 

iife! 

-,S.1ĄWSlftUtSU> 
£•1 KRAUJĄ. l 

mtl'JA 

ATSIKRATITŲ JIE 1 
NUO MUSŲ1 

Visur, kur sueina du-trjs lietu- Į 
viai šiądien tik ir kalbama "na, 
0 kas bus su musų Lietuva," ari 
gausime laisvę" ir tt. Visokios 
nuomones skrajoja po žmones 
ir pranašaujančios gražią ateitj, 
ir gązdinančibs "baubais.'' Su- 

glaudus ja& visas eilėn, matysi- 
me, jog "Nepriklausoma Demo- 
kratinga Lietuva" — tai aukš- 
čiausis lietuvio siekinys, gi Lie- 
tuva sujungta su Lenkija, — tai 
didžiausis lietuvio baubas. Apie 
pastarąją -galimybę lietuvis ne- 

gali ramiai kalbėti, užsidega ja- 
ine kažkokia keista ugnis ir ne- 

apykanta. "Ką? Mus prie lenkų?? 
Ir mainosi lietuvio veidas, ir 

1 glaudžias jo pirštai krūvon... 
Kas gi tat yra, kad vien užsi- 

I minimas sujungti mus su lankais 
lietuvyje sukelia tokią pasiprie- 
šinimo jiegą, jog, rodos, jis vis- 

ką sutrupins ir nepasiduos? 
'Kiekvienas lietuvis savo nemė- 

gtmą lenkų, nenorą su jaft iš- 

I vien gyventi aiškina savaip, kar- 
! čiais prityrimais priparodant. 
I Vartas istorijos lapus, žino, kokią 
veidmainišką, neteisingą per šim- 
tus metų jie musų šalyj varė po- 
litiką, kad užslopinti, lietuvių 
savitas idėjas, kad išnaikinti 
tnusų kalbą, kad iščiulpti dvasi- 
nes ir medžiagines Lietuvos jie- 
gas. 

Patyrimai vėl daug rodo. Baž- 
nyčias, mokyklas, dvarus Lietu- 
voj jie steigė ne tam, kad pakel- 
ti dorą, apšvietimą;gerbuvjf bet 
kad greičiaus į savo nagus musų 
šalj pagauti. Lietuvis žino, jog 
ir i.; kievienos lenkų įstaigos Lie- 

I tavo j, kaip iš gyvatės gylio, purš 
kė lenkinimo nuodai. Karčiais 
pritirimais sužinojome, ką reiš- 
kia jų lakštingalų čiulbamos gies- 
mės apie "brolišką vienybę." 

Jie, matyt, nežino, ką mum:- 

reiškia žodis "lenkas." 
Tegul paklausia lietuvio kai- 

miečio, kuriam priseidavo už 

varsnų kepurę kelti prieš "jasnie 
Vielmožno" karietą, kuriam <pri- 
seidavo nugarą tiesti po ponų 

bizūnais, paniekinimį kentėti už 
savo "pagonišką," "chamišką" 
kalbą; tegul paikliausia, — suži- 
nos ką žodis "lenkas" mums at- 
mena ir supras, kodėl lietuvio 
veidas mainosi ir kumštis gniau- 
žiasi, kada jam kalba apie "Lie- 
tuva su lenkais." 

Męs matome visas jų pastan- 
gas \Vashingtone, Paryžiuj, Lon- 
done paglemžti mus. Veltui, po- 
nuliai! Męs jums sakome: Ne- 
kibinkit jųs mus ir nejieškokite 
sau guzo, Wa žinote: lietuvis tai 
ne lenkas, jis purkšt-purkšt neiš- 
degs. bet kaio užsisnvrė — tai 
neatleis. „ 

'Negreit da lenkams atsinorės 
iliiiaiius ir Suvalkijos. Jie tol 

inatyt, prie jų sieks, kol nesutiks 
tai, ką kazeris sutiko — kumštj. 
Kad nereikėtų, mums ryt kumš- 
tį daužyti, pinant Lietuvą nu> už- 

grobi kų, šiądie ginkimės <lolia- 
riais, kuriuos pavertę j gyvą ir 
spausdintą žodį, naikinsime lenkų 
ir kitų neprašytų globėjų užma- 
čias. 

* * * 

įLenkams ant good-by apdova- 
nok "Kalėdų Eglaitę." 

t 

KABINA DOVANĖLĘ ANT 
SAKUTĖS. 

tp-lė Julia Ealtrukaniutė iš 

Cleveland. O. prisiuntė už save 

ir mamytę $6.00 ir dar pridėjo 
gražų straipsneli: 

''Sulyg Kalėdų Įpročio, —• ra- 

šo ji — kiekvienas savo mylimai 
ypatai suteikia tinkamą dovanėlę. 
Lietuva yra mųs visų mylima, 
užtai musų privalumu yra tin- 
kamai ją apdovanoti. 

"Sios Kalėdos bus Lietuvai 
linksmiausios Kalėdos, nes jos 
liuosybės rytmetis jau aušta. Gal 
jau paskutiniu kartu aukomis 
Lietuvai gelbėsime!! Kiek vėliau 
savo užduotis atliksime kaipo 
Laisvos Lietuvos piliečiai ir pi- 
lietės! 

"Todėl, prieš šias Kalėdas pa- 
dirbėkime kiek galėdami. Moters 
ir merginos čia gali daug pagel- 
bėti, rinkdamos aukas ir pačios 
aukkudamos. Lai ne vieni \y£ 
rai dirba, bet ir moters su mer- 

ginoms drauge. Mums lygiai ru- 

pi Lietuvos Liuosybė, tai visi ly- 
giai ir dirbkime. 

"Geri tėvynainiai sumanė ant 

šių kalėdų surengti Lietuvai grą- 
žią dovaną: Kalėdų Eglaitę. Ne 
bile Eglaitę, 'bet milžinišką ir 

! turtingą, — gražiai išpuoštą gau- 
siomis aukomis savo dukterų ir 

į sūnų. Štai ant vienos šakutės. 
I kuri palinkus taip gražiai į mane 

žiuri, kabinu savo ir mamytės 
auką — $6.00. 

| Lai bus Lietuva laisva ir ga- 
Iinga!" 

J. M. Baltrukoniutč. 
* * 

Garbus Chicagietis, aptiekorius 
Justinas* Kūlis, laikantys savo 

aptieką po No. 3259-61 So. Hals- 
ted St., kuris aukavo Kalėdų Eg- 
laitei $50.00 (pagarsinta pereita- 
me numeryje)lyg šiam laikui tu- 

ri pasiskyręs geriausią vietą — 

pačią viršūnę Eglaitės. Vie- 
nok Justinas yra tiek patriotin- 
gas, kad jis užklaustas štai k$ 
atsakė:' 

"Jei atsirastą toks tėvynainis, 
kurio auka virstu mano auką 

% ^ 
tai aš garbingai užleisiu jam ge- 
riaiusią vietą Eglaitėj. Kai neatsi- 
ras didesnės aukos, manoji pasi- 
lieka papuošimui pačios viršū- 
nės." 

Palauksime "sąvaitę-kitą, Jus- 
tinai, ir pamatysime. 

* * 

Vakarų tėvynainiai Kalėdų 
Eglaitės šakutes dvidešimt- 
penkinėmis apsagiojo. O Jus, 
Rytų patricijai, ko sulauksite? 
Gal Jus žadate Chicagiečitis nu- 

stebinti ? Lankiame, pasirodykite!] 

PAJIEŠKOJIMAS. 
Pajieškome tos didelės armi- 

jos, kuri pernai trumpame laike 
iskariavo Lietuvai virš $2,000 
Kalėdinės Dovanos. Lietuva bc 
tokios armijos šiądien apsieiti 
negali. Jei jau pradėjome ataką, 
tai ta armija privalo kuogrei- 
čiausiai .pribūti j mūšio lauką. 

Malonėkite atsišaukti šiuomi 
adresu: 

KALĖDŲ EGLAITĖ, 
3253 S. Morgan StU 

Chicago, IU ^ 
Jei Kalėdų Iglaitei do- 

liarį aukosi, 
Tai visvien, kaip lenkui "sprik- 

tą, j nosj. 
Iš Chicagos, TU. 

J. 1. Bagdžiunas, Parku komi- 
sijonierius $25.00 
F. A. Juozapaitis, aptieko- 
rius 25.00 
A. J. Lemont, Cicero, 111. 25.00 
J. Kazakauskas, laikrodinin- 
kas 25.00 
A. Lukauskas, "Tautaunin- 
kas" 5.00 

i « C1 e v e 1 an d, O. 
A. Baltrukonienė, 5.00 
J. M. Baltrukoniutė, 1.00 

Viso $111 .00 
Iš pereito pagarsinimo 171.00 

Viso labo $282.00 
Aukas malonėkit siųsti t 

KALĖDŲ EGLAITĖ v 
3253 S. 'Morgan St„ 

Chicago, 1)1. 
>(•* * 

.Patčmijimas. Šita atskaita yra 
Xo. 2-ras ir turėjo eiti j vaka- 
rykšti numeri. 



v Is Kares Laukų. 
Leitenantas Dr. S. Biežis, rašo iš Francuzijos sakantį žingeidų 

laišką "Lietuvos" redaktoriui, Adv. B. K. Balučiui: 

Leitenantas Dr. S. Biežis. 

Iš Francuzijos, Spalio 8 
d. 1918 m. 

Mielas Dratr<«:— 
Jau nuo tulo laiko vis rengiausi 

parašyti tau laišką, bet žinai — 

aplinkybės čia laikais yra tokios, 
kari žmogus, net įprieš savo norą 
turi pamiršti apie laiškų rašymą. 

Tankiai, ypač pastaraisiais tai- 
kais, vargiai teturi laiko užkąsti, 
arba užu rūkyti, jau nekalbant apie 
kitus dalykus. Vienok šj Vakarą 
aš turiu sav0 privatiškierns rei- 

kalams. Taigi štai — ir laikykis!.,. 
Aš turėjau omenyj mintį para- 

šyti tau keletą žodžių aipie mano 

patyrimus ir patėmijimus, beke- 
liaujant po Angliją ir FrancuzLją, 
nes maniau, kad tas tave, kaipo 
laikraštininką, galės interesuoti. 
Bet, berods nereik nei minėti, kad 
čia turėsiu išleisti ž:*igeidžiausi'as 
vietas ir dėlei visierr. juprantomu 
priežasčių. 

Anglijoj. 

iVieną gražų rytmetį mūsų laivais 

įplaukė j Anglijos uostą. Tasai 
rytmetis buvo dvigubai mums 

B linksmas: viena, saulė skaisčiai 
žiibėjo, antra — kas daug daugiau 
buvo svarbu — męs laimingai 
perplaukėme vandenyną ir štai 

po ilgos' kelionės rengėmės jau 
vėl nužengti ant terra firma 
(tvirtos žemės). 

Anglų kariškas orkestr ^ pasvei- 
kino mus, kuomet męs pradėjome 

į lipti iš laivo, didelės minios žmo- 

nių šalę dokų laukė Jankių pasi- 
rodant. 

Kadangi męs turėjome keletą 
Valandų laiko iki traukinio išėji- 
mui, tai didesnė rousų dalis nuė- 

j miestą, idant prisiužiurėti 
Anglų gyvenimui. 

kvai/p tik aš padariau pi imą 
žingsnį ant gatvės, tuojaus galė- 
jau patemyti, kad esu karėje. Iki 
šiol to taip nejaučiau, ners ir ne- 

šiojau karišką uniformą jau štai 
nuo kiek mėnesių. Taip pasitaikė, 
kad tuojaus už vartų męs pasi- 
tikome tulą skaitlių sveikstančių 
Anglijos kareivių. Nekurie ji; 
vaikščiojo ant lazcių, Kiti vei ouvo 

be vienc-, ar 'kitos rankos. Dar 
kiti buvo apraišioti pažįstamais 

t man bandažais, arba su užplias- 
♦eruiataig veidais arba akimi. Jo- 
kių klausimii neklausiant, męs 

žinojome šios visos linksmybės 
priežastį. O vienok jie išrodė lai- 

mingi ir sveikino mus smarkiais 
saliutais. 

Išėję ant gatvių, męs patėmijome 
jų senobinius gatvekarius, tokius 

kaip Chicagoje būdavo metai-me- 
tai tam atgal, — žinote, tie besi- 

narstantieji po gatves, tari antis 

po vilnis, kurie žmogų susirgdina 
jūrių liga. Visi šitie gatvekariai 
yra operuojami moterių — kaip 
konduktoriai, taip ir motormanai 

yra mafcerįs. 
Retkarčiais tik, kaipo retą iš- 

ėmimą, patėmydavai tarp gatve- 
kario tarnų senyvą, žilą, susilen- 
kusį senį šiaip vis moterįs. 

Taip pat ant gatvių ir net biz- 

niuose, retai kur pamatysi jauną 
vyrą, kuris nedėvėtų kariško uni- 

^ formo. Vėliaus įvairiose Anglijos 
dalyse aš patėmijau, kad visur vien 
tik moterįs išimtinai važiuoja tro- 

kais, ambuliansais, automobiliais 
ir vežimais, -ir iš visa ko išrodo, 
kad jos tą darbą atlieka taip 

gerai, kaip vyrai. Visa Anglija 
— toji šalis, ik.;ri nikuomet ne- 

turėjo stambesnių armijų, kurios 
militariškos jiegos buvo pajuoka, 
sulyginus su Europos kontinentu 

(šaltžemiu), — dabar stojo po 

ginklu, idant ant Prancūzijos lau- 
kit stoti milžiniškose imtynėse 
su galingiausiu pasaulio militariz- 
mu. 

Išėjusių karėn vyrų vietas už- 

ėmė moterjs. Mačiau jas gatves 
šluojajnt, ir visus kitus darbus dir- 
bant — net sunkius, kur ipapras- 
tai tik vyrai dirbdavo. Ir žiūrint 
ant šių sunkiai dirbančių moterių, 
negalėjai jomis atsigerėti: jų iš- 
vaizda buvo tokia, kad jos vyrų 
darbą dirbo su pasidižiavimu, už- 

siganėdinimu ir entuziazmu. Be- 
žiūrint į jas, noroms-nenoroms 

turi gėrėtis anglų moterimis ir 
merginomis. 

Amerikos moterjs galėtų daug 
ko pasimokinti šiuo laiku nuo 

Anglijos,, moterių. Jos rėdosi pras- 
tai. švariai, nenešioja ęeverykų 
ant augštų kurkų, nes reikia odą 
čėdyti. Bet svarbiausia už fviską 
yra tas, kad jos "žiuri savo biz- 
nio," neatsidedant ir nelaukiant 

vyrų, kaip kad Amerikoj — žo- 
džiu, čia jos jaučiasi lygios su 

vyrais, savistovios, lygiai su jais 
nešančios ant savo j>ečių ikarės 
sunkenybes. 

Prancūzijoj. 
Dalykų stovis Prancūzijoj yra 

beveik toks pat, išskyrus gal tai, 
kad čia yra šiek-tiek sunkiau ne- 

kuriais atžvilgiais. Čia, Francu- 
r i j oj, tai ištikro yra didelė rete- 

nybė pamatyti kariško amžiaus 

vyrą civiliškuose drabužiuose. Visi 
vyrai — visa tauta yra unifor- 
muose ir su ginklais. 

Didesnė moterių dalis dėvi 
juodus drabužius ir 'kuomet eina 
bažnyčion, tai regykla yra pana- 
ši į gedulingą procesiją. Ir, teisy- 
bę pasakius, nekuriais žvilgsniais 
taip ir yra, nes šiądien Prancū- 
zijoj vargiai yra šeimyna, kuri 

nebūtų nustojusi karėje vieno ar 

daugiaus savo šeimynos narių. 
Daugelis šeimynų yra likę tokių, 
kurios susideda vien tik iš moterių 
ir vaikų: jų vyrai, tėvai ir'sunai 
arba yra jau galvas padėję už sa- 

vo gražiąją Francuziją, arba yra 
ant fronto, savo krūtinėmis ją 
girjlami nuo priešo. 

Vidutinišką francuzų moterį pa- 
mačius ištolo, ji išrodo nuliudiusi, 
sulinkusi po skausmų našta ir be- 
veik desperacijos apimta. Bet kuo- 
met ją arčiaus pažinsi, ji yra toli- 
gražu ne tokia — ji yra kaip sykis 
priešinga. Ištilkrujų, Prancūzijos 
moteris yra taip tvirt'a savo pasi- 
ryiime laimėti karę nežiūrint 

kad ir didžiausių pasišventimų, 
kad retai kas tame gali prilygti 
šioms narsioms Franęuzijos duk- 
terims. 

Ir tik kuomet pažįsti tokį nesu- 

lyginamu franczuii ir franeuzių 
pasišventintą ir pasiryžimą, — tik 
tuomet aišku darosi kodėll Pran- 
cūzija tokią milžinišką kovą iki 
šiolei pakėlė ir yra prisirengusi 
ir dar (langiaus pakelti. Išti'kro 

jie priverčia nevieną iš mūsų sar- 

matytis, matant pas juos tokį pa- 
sišventimą. ir tokias aukas, kuomet 
pas mus pastebime ne vieną ''be- 
kikinant," nors męs, amerikonai, 
<?ar negavome karės ir paragauti 
k^ip reikia,—o tas parodo,'ikad męs 
dar nepasiėmėm už šios karės su 

visu savo kilnu ir siela, kaip kad 
franeuzai už jos ėmėsi. 

Amerikonus Gerai Priima. 
Kaip Franeuzai taip ir Britai 

priima mus, amerikonus, labai 
entuziastiškai. Suprantama, męs 
jau neesame jiems naujiena, ne? 

jie jau matė tiki šiolei tūkstančių 
tukstančius amerikonų, o vienok 
vis viena, jie yra labai mandagus 
širdingi, guodojanti mus kiek tik 
galima. Jeigu jie negali lcuoir 
nors pasitarnauti Aimerikos 'kari- 
ninkui, tai jie patįs jaučiasi la 
bai nesmagiai. Gal but tai toks 

jau jų viešningas būdas yr?, bet 
kadangi aš neesu šiose šalyse ke- 

liavęs prięš karę, tai negaliu laibai 
gerai apie fai spręsti. 

Ypatingai daug mandagumo ir 

širdingos užuojautos bei patarna- 
vimų męs turime progą patirti 
Prancūzijoj, kur daugiausiai '"be- 
du" mes turime todėl, kad nega- 
lime francuzišikai susikalbėti su 

gyventojais. Ištikrųjų, kokią kan- 
trybę franeuzai parodo, 
mi visokiais budais, kad męs juos 
suprastume. — tai tas, rodos, jau 
pereina visas rybas. 

Teisybė, franeuzai jau nuo se- 

novės yra visame pasaulyj žino- 
mi, kaipo mandagiausi tauta. Bet 
čia, (prie šito prigimto jų manda- 
gumo prisideda dar ir širdingu- 
mas ir dėkingumas nualintos, nu- 

vargintos tautos, kuri per keturis 
metus savo krūtinėmis atlaikė 
nuožmų priešą, ir kuri štai dabar 
susilaukė sau galingos paramos 
iš didelės amerikoniškos respubli- 
kos. 

Męs, lietuviai, atvykusie Ame- 
rikon ir nepažindami anglų kal- 

bos, jau gerai žinome, kaip buva 
sunku svetimauti krašte, nepažįs- 
tant to krašto kalbos. Amerikonai, 
atvykusie Francuzijon, dabar ir 
patjs turi progą apie tai (persitik- 
rinti. Žinant vienok porą francu- 
žiškų žodžių, galima šiaip taip su- 

sukalbėti. 

Štai kaip męs tai darome: nio- 

kodamas vieną-kitą franeuzišką 
žodį, pridėk keletą angliškų žodžių 
— ypač tų. kurie yra paimti iš 

lotynų kalbos, — u/dėdamas ani 

jų franeuzišką akcentą (visados 
ant paskutinės syliabos) ir tark,, 
juos per nosį, maž-daug kai žy<l;j 
pamėgdžiodamas, — ir pamatysi, 
kad nors ir nebusi tikras francu- 
•zas, bet daugelj atsitikimų ga- 
lėsi šiaip-taip susikalbėti, ypač jei- 
gu rankų rodymu sau dar prigel- 
bėsi. 

Kaip Jis 11 Prancūziška?' susikal- 
bėjo. 

Pavyzdžiui, ir su manim buvo 
toks atsitikimas. Kuomet aš vė- 
lai vieną vakarą atvykau Į mies- 
teli X... .visi lioteliai Imvo užim 
ti, bet aš turėjau gerą giliukj 
gauti lovą privatiškuose franeuzo 
namuose. \ 

Mano traukinys turėjo išeiti 

rytoj anksti rytą. I 'žkandęs šį-tą 
jau vėlai nakčia traukiu j savo 

"namus" atgal, į lovą. Bet priėjęs 
prie namų — nors pasiusk, ne- 

galiu rasti savo kambario. Nema- 

nyk, Ic'.J bučiau tbuvęs girtas, — 

ne! Tamsu buvo, nors akin <lui1k... 
O kišeniuje nei vieno degtuko. 
(Tokiam ?amsumui buvo tam tik- 
ra priežastis. Mat, tik pereitą na- 

ktį įią ivieta bombardavo vokie- 

čių lakūnai). | »* "fv 
'Kadangi jau buvo apie pirma 

valanda po pusiaunakti], tai visi 
šeimininkai jau senai miegojo 
Apie tuziną sykių kuone sugriu-! 
vau ir bildesio pridirbau, kol pa- 
ga'ios šeimininkai prabudo. Pra- 

budę, užklausė: "Kas ten? — 

bent aš maniau, kad jie ne ko 
kito klausė, nes aš vis vien su- 

prasti negalėjau. Nenorėdamas, 
kad atsitiktų kas nors netikėto, 
tuoj aus atsakfau, kad aš esu Ame- 

rikonas aficieras, — panaudoda- 
mas tam visą savo "franeuzišką 
iSkalbingu-mą"... 

Jie užžiebė žvakę ir parodt 
man mano kambarį. Priėjęs prie 
lovos, tuojaus įpradėjau rengtis, 
norėdamas, kad jie 'kambarį apleis- 
tų. Bet jie, nepaisant to, klausi 
manęs įvarių klausimų, kurit: visi 
išrodė man vienodai. Vislias, 'ką 
aš jiems galėjau atsa'kyti — tai 
tik galva kračiau. Bet jie paleisti 
mane nenorėjo ir vis klausinėjo 
ir kalbėjo,—matyt įvairiais budais 
norėdami, kad aš juos supraščiau, 
o ant mano atkartotino kratymo 
galvos nepaisė. 

Ko jie norėjo, -aš jokiu budu 
negalėjau išgalvoti, nors tu imk 
ir papjauk. Pagalios senis išsi- 
traukė savo laikrodėlį ir pradėjo 
pirštu rodyti į įvairias valandas. 
Tik tuomet aš supratau, kp jie 
norėjo. Jie norėjo žinoti, k'ada 
aš nonu, kad jie mane prikeltų 
išryto, idant aš nepramiegočiau sa-. 

vo traukinio. Parodžiau jiems ant 
šeštos valandos, ir antrytojaus se 

nė šeimininkė ti'krai tuo laiku 
mane prižadino. 

Tas neišrodo, kad butų dievai | 
iino koks nepaprastas atsitikimas, 
b?t jis parodo francuzų rūpestin- 
gumą, norą pasitarnauti ir j u ne- 

atleidžiamą kantrybę linkui svečių 
amerikonų. 

Panašiai buvo beveik visur Pran- 
cūzijoj. Jeigu pats nueisi j krau- 
tuvu kąnors nusipirkti, tai jie pa- 
nxlys tau viską, ką .tik jie turi, 
pako! nesurasi tc, ko nori nusi- 

pirkti, bet neglal'. pasakyti, ko nori. 
Jeigu pakratei tik galva 
ir vertelga visai neužsigauna, kad 
jis uždyką turėjo kuone visą krau- 
tuvę tau išversti. 

Šis-tcs apie Valgymą. 
Kaip Anglijoj, tąip Prancūzijoj 

męs keliavome ir geležinkeliais 
ir pėksti, tankiausia lijant ir per 
purvyną — ir dar ant tuščio pil- 
vo; apie miegą ir atsilsejimą nėr 
ko daug kalbėti. 

Maistas, kuomet darai ilgu? 
maršus, yra retas ir brangintinas 
dalykas. Tankiausiai turėjome ap- 
seiti su Angliškais '"kralkerais" 
(biskvitais), kuriuos męs vadina- 
me padais, nes teisybę pasakius, 
kaslinik •savo minkštumo ir skonio, 
jie niekas 'kitas ir yra. 

Praktika, žinai, puikiai išvysto 
muskulus. Ant tų krakeru męs 
taip išsipraktjk*avome, kad žandu 
muskulai išsidirbo, kai pas liutus 
— rodos, galėtumei akmenis leng- 
vai sutruškinti, -bet iš kitos pusės 
pilvai atrofijos gavo. 

Tvaikas nuo laiko pasitaikydavo 
proga sugriebti puoduką kavos — 

bc cukr'aus ir be pieno, kurie čia 
yra, gali sakyti, tikra retenybė. 

Atsimenu, kuomet pirmą sykį 
aš gavau tokios 'kavos, tai papra- 
šiau cukraus ir pieno, nes maniau, 
kad tarnaitė pamiršo jų paduoti. 
Ji man atsakė, kad su savo pra- 
šymu aš susivėlinau apie tris me- 

tus laiko. Nuo to laiko aš jau 
daugiaus niekados nepraš?au nei 
cukraus nei pieno. 

Vyno ir alaus čia yra užtekti- 

nai, bet bėda yra tame, 'kad .su 
vienu vynu ir alum žmogus ne- 

gali užlaikyti tinkamos lygsvaros 
savo kaulų. Tuomet męs geisda- 
va<me ir 'kuone meldėmė, idant 
geras giliukis duotų mums įprogą 
susitikti 'kur pakeliui Ameriko- 
nišką k e m p ę, kur męs žinojame, 
kad gausime užtektinai ir kaip 
reik pavalgyti. Ir kuomet fa pro- 
ga pasitai'kė} tai męs neapsivylėm 
ir, kai tie kuprianugariai, prisi- 
lio'davome sau .pilvus "ant devy- 
mų cnenų 

Jeigu man išnaujo priseitų ke- 
liauti, kaip kad aš jau keliavau, 
tai jau aiš žinočiau įką padaryti: 
prisikraučiau aš savo baksą ir 
visus kišenius eokoliado -toblytčle- 
mis, nes čokoladas yra puikus 
maistas suspautoj formoj. Taipgi 
nepaini rščiau pasiimti ir cukraus 
— net porų. svarų. Galima gauti 
karšto vandes iš garvežių, o turint 

cukraus ir čokolado, galima tu- 

rėti gerą karštį gėrimą ir maistą 
tuo pačiu sykiu. Jeigu kuriam 
nors iš jūsų priseitų keliauti tokio- 
se išlygose, paklausykite šito pata- 
rimo. Galiu užtikrinti, kad nesi- 

gailėsite, bet dar didelį ačiu m'an 

pasakysite. 
Lenktynės su Traukinu. 

Tr an sipor tac i j a [ pervaž i a v im as 

ir pervežimas] čia atrodo prasto 
į kai, nors savo keliu, paėmus aty- 
don šių laikų aplinkybes, ji yra 
^era. Tankiausiai męs važiuoda- 
voiii trečios kliaso? vagonuose, 
mūsų gi kareiviai "baksimuose" 
vagonuose mažais traukiniais, ku- 
riuos traukia maži garvežiai.)' 
Šituos garvežius męs vadiname 

"peanut .rcasters," nes jų plonas 
švilpimas primena 'peanuts roas- 

terius" dnt 'kampo Halsted St. 

ęatvės Chicagoje, arba bile ko- 
kiam kitam Amerikos mieste. O 

jau jų greitumas — "ponedzau' 
atlesk! Čerepckas galėtų eiti lenk- 

tynėsna, ir nežinia kuris iš jų lai- 

mėtų. 
Vieną svkj, tiesiog dėl juokų, 

vienas leitenantas ir aš išlipome, 
iš vagono ir pradėjome lenkty-l 
nes su savo traukiniu. Ir kad aš 

taip gyvas, mudu laimėj ava, — 

ir pailsti nepailsova. Žinoma, tu 

turi suprasti, 'kad visi geležirtke- 
liai veža dabar tūkstantį sykių 

t 

daugiau' negu rainiais, prieškari- 
niais laikais. Ir žinant visa t'ai, 
aš dalykų stovi čia atradau daug 
geriau negu tikėjausi. 

Apie miegamuosius vagonus, su- 

prantama,' ner ko nei kalbėti. Tai- 
gi žmogus miegi, kaip gali, bet 
tankiausiai priseidavo stovėti. Pa- 
galios męs (priėjome prie tokios 
išvados, kad jeigu mums priseitų 
taip dar ]>or;i dienų pakeliauti, 
tai butume išmokę miegoti ne tik 
stcAėdami, bet ir keliu marguo- 
dami. 

Kareiviai tuo žvilgsniu buvo 
daug laimingesni už mus. aficie- 
ritis, nes jie savo vagonuose turė- 

davo daugiaus grindų, ant kurių 
galima išsitiesti. 

Dabar aš esu su 'keliaujan- 
čiu operacijiniu flaiktarų buriu, 
— keletą angį. mylių nuo fronto. 
Kanuolių ix>mbardavimas čia gir- 
dėtis dieną ir naktį taip gerai, 
kaip tik gali buti. Kitą tkartą 
kanuolių šuvius^ męs ne tik girdi- 
met bet ir jaučiame savo kojoms. 
Išpradžių šis kanuolių trenksmas 
darė amt mųs jspudj, nes nei pri- 
migti negalima buvo. Bet iki šiol 
jau esame visai gerai su tuo ap- 
sipažinę ir kuomet jų negirdime, 
lai manome, kad kurnors kasnors 
nc taip, kaip reik pasidarė. 

Gali neabejoti apie tai — ope- 
racijų mums netrūksta. Tankiai 
turime jų daugiau negu galime 
suspėti. Pirmą naktį, kuomet aš 
čia atvykau mus n operacijinis 'bū- 
rys, susidedantis iš manęs ir dar 

dviejų chirurgų daktaru, padarėme 
25 operacijas j 12 valandų laiko. 

Pasta baisiai laikais, kuomet mū- 

šiai pradėjo eiti vis smarkyn, tai. 
teisyfoę pasakius, męs miegame 
tik kas antrą naktį. 

1 Viską krūvon vienok sudėjus, 
jaučiamės puikiai — daug pui- 
kiau, negu aš tikėjausi, kariume- 
nėn pastodamas. 

Perduokit geriausiais velijimus 
visiems mano pažįstamiems, 

Leit. Steponas Bttčis, M. D. 
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saikas. Gera proga geram vaikui 

išmokti amatą. Kreipkitės 
"Lietuva," 3253 S. Morgan St 

Dienraščio Tuzai 

M. T. Tamulevičius. 

P-as Martynas T. Tamu- 
levičius yra šaunus chieagie- 
tis, kuris "nubambino" Dien- 
raščiui arti 40 šėru, ir abelnai 
jis yra vienas iš uoliausių rė- 
mėjų "Lietuvos," kurią jis per 
11 metų skaito. 

Ir dar vienas dalykas—p-as 
Tamulevičius yra Prūsų Lie- 
tuvis, gimusis Klaipėdoje. Jis 
"su rankomis ir kojomis" sto- 
vi už sujungimą Prūsų Lie- 
tuvos su Didžiąją Lietuva ir 
už pilną Lietuvos neprigul- 
mybe. 

Priklauso prie TMD. ir 
daugelio kitų draugijų Chica- 
,goie, kuriose jis yra veiklus 
narys. Iš užsiėmimo yra ma- 

šinistas. 
"Sesuo ir brolau!" — sako 

jis visiems Dienraščio skaity- 
tojams—Mylėdami savo tau- 

tą, stovinčią dabar ant pra- 
pulties kranto, stokim visi vie- 
nyben, paduokim jai pagclbos 
ranką, idant istorija mus pa- 
minėtų, kaipo vertus Lietuvių 
vardo vyrus." 

REIKALINGAS LINOTYPE 

APERATORIUS PRIE 

LIETUVOS 
\ 

ATSIŠAUKITE TUOJAUS \ 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

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

"LIETUVA" 
3^53 S. IVlorgan St. Chicago, III. 

Telefonas Yards 3162 

Dr. A. L. Graičunas 
Gydytojas ir Chirurgas 

Valančios: 8 iki 10 ryto 
12 iki 4 popiet ir 3310 S. Halsted St., 
C iki 9 vakare. CHICAGO, ILL. 

Mikas M. Dūdas 

P-as .Mikas M. Dūdas, iš 
C'hicagos, yra orlaivystės me- 

chanikas, bet jis buvo ne men- 

kesnis "mechanikas" ir "Lie- 
tuvos" dienraščio organizavi- 
me ir tarp Dienraščio "tūzų" 
užima žymia vietą. 

Chicagoje jau nuo kelioli- 
kos metų p. Duclas yra žino- 
mas kaipo vienas iš veikliau- 
siu lietuviu tėvvnainiu. Pri- W C W 

klauso prie visų tautiškų or- 

ganizacijų ir ypač daug yra 
savo laiku pasidarbavęs tarp 
Chicagos TMD. kuopų. Gau- 
sus aukautojas visiems tau- 

tiškiems lietuvių reikalams, 
jis vargiai pralenkė kokį nors 

:lidesnį lietuvių visuomenės 

:larbą, prie jo neprisidėjęs sa- 

vo grašiu ir darbu. 

Jis yra dar iaunas, bet su- 

manus ir rimtas vyras, iš ku- 
rio lietuvių visuomenė gali 
dar daug gero ir naudingo ti- 
kėtis. 

'OflssTlI. Ciui 114 Nan|į TiU Cutl211«" 
YaU: S—■ .is plat liali ilią dlių 

Dr. A. L. Yuška 
Gydytojas 
Chirurgas 

Oyvv/imass 
731 W.18te St., netoli HilstedSt 

OTimii 

3 1900 S. Halstcd St., kampai 19tos 
Bi I 

Dr. K. Drangells 
Pentistas 

3261 Sa. Halsted Street 
Plt«ur Drovcr 5002 

Ch'cago { 

i nnnparduota* JjUUU vieną m etą 
Dabar išleista trečia laida knygos, 
kuriją kiekvienas turi perskaityti — 

.'Reikalaukite visuose knygynuose" 

kurias kiekvie-/j' 
na moteris be: į 
mergina buti-|i 
nai privalo ži-^ noti. Ją parašė | 
žinomas I)r. F. 
Matulaitis. 

Jeigu dar jos ' 
neturi, tuojaus 
ja įsigyk. Kai- 
na 25c. Adres.: 

M. G VALASKAS 
373-5 Kensington Av«». Cnicago, I1L 

Broliai Lietuviai lualonekite Temyti 
Lietuvių Nepri&ulmingo Kliubo 

BALIUS — ^vefge' La|ll(f'č'(1— 
(Padčkavones Dienoje) 

New Plaza Svetainej, Grand St. 
Malonėkite atsihnkytii visi, kaip jauni, taip ir seni, į ši puiku balių, nes bus linksmas va karas. 
Tikietus galima gauti kliubo rumuosę, 55 Hudson Av., arba toj pačioj svetainėj, kurio balius atsibus. 

,, 

Už kviečia visus KOMITETAS. \ 
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Korespondencijas, žinias ir straipsnius reik adresuoti 
Dienraščio Redakcijos vardu. 

.Toki raštai, be padavimo rasėjo tikro vardo-pravar- 
df* (apart slapivardės) ir adreso, negali butl sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 Iki 
12-tai Išryto ir nuo 5:30 Iki 6 vakare. 

Prusu Lietuviai Bunda. 
\ akarykščiam "Lietuvos" numeryje til- 

po platokas pranešimas apie susirinkimą Prū- 
sų Lietuvių Chicagoje. 

Chicagoje gyvenantieji Prūsų Lietuviai, 
protestonai lietuviai, paeinantieji iš Prūsų 
Lietuvos ir jų artimiausieji broliai protesto-Į nai iš Didžiosios Lietuvos aiškiai ir karstai 
išsireiškė už sujungimą Prūsų Lietuvos su 

Didžiąją Lietuva. 
Galima tikėtis, kad Chicagą paseks ir ki- 

tos kolionijos, kuriose yra Prūsų lietuviai 
apsigyvenę. 

Šitas prajovas yra ir svarbus, ir džiugi- 
nantis. Iki karės laikų Prūsų Lietuviai ne- 

apreiškė didelio noro dėtis su Didžiąją Lie- 
tuva. Vienus baidino nepasitikėjimas "Ry- 
miokais,'' kitus stropiai nuo to gynė kaize- 
rinė valdžia ir jos gudri propaganda, kurios 
tikslu buvo visuomet kiršinti vienus su kitais. 

Karės lai'.ais, tačiaus, dalykai žymiai 
persimainė. Teisybe, karės pradžioje nekuriu 
fanatikų ir tamsių davatkų liežuviai, įskun- 
dusie rusų valdžiai lietuvius-liuteronus Su- 
valkų ir Kauno gubernijose, uždavė didelį 
smūgį didesniam susiartinimui brolių, gyve- 
nančių skersai rubežių. Tačiaus patįs Prūsų 
lietuviai, tūkstančiais išguiti Rusijos gilumon 
ir Sibiran, netrukus patįs turėjo progą per- 
sitikrinti, kad visos Lietuvos atsitiesimas lin- 
kui savo brolių Prūsų Lietuvių yra visai ki- 
toks, negu tų kvailių-skundikų. Jie turėjo 
progą pamatyti, kad Didžioji Lietuva, nors 

pati karės parblokšta, mielai dalinosi pasku- 
tiniais guriniais su ištremtais Prūsų Lietu- 
viais. Lietuvių Komitetai užtaravo juos prieš 
Rusijos valdžią, reikalavo jiems, kaipo savo 

troliams, pašalpų nuo valdžios ir paskutiniais 
savo skatikais dalinosi su jais. 

Bendroji nelaimė suartino juos. O kuo- 
met pagalios subyrėjo kaizerizmas, draudžian- 
tis jiems iki šiolei ir sapnuoti apie susivieni- 
jimu, tai sena lietuvių dvasia, šaukianti visus 
lietuvius prie vienybės, atbudo. Prūsų Lie- 
tuviai ir Didžiosios Lietuvos lietuviai, per 
tiek metų atskirti vieni nuo kitų, štai grįžta 
vienon lietuvių tautos šeirtiynon, kaip kad 
seniau jie yra buvę. 

Ir ne tik tautinis, patriotiškas sentimen- 
tas privalo Prūsų Lietuvius prie tos vieny- 
bės traukti. Yra ir "praktiški išrokavimai/ 
dėlei kurių jie tai privalo dabar padaryti. 

Vokietijai karę prakišus, kas nors turės 
atmokėti ne tik milžiniškas .skolas, kurias už- 

traukė pati Vokietija karės vedimui, bet kas 
nors turės taipgi sumokėti ir bilijonus do- 

liarių atlyginimo, kurio talkininkai pareika- 
laus už vokiečių kariumenės sunaikintus kraš- 
tus. Kas juos turės mokėti? Žinoma, Vo- 

kietijos žmones jų vaikai ir vaikų vaikai. 

Turėtų juos mokėti ir Prūsų Lietuviai, pasi- 
likdami prie Vokietijos. Atsiminus gi tai, 
kad dar ir prieš karę Prūsų Lietuviai buvo 

apkrauti didesnėmis į iokestimis negu bile ku- 

rioj kitoj šalyj, lengva yra suprasti, kokia 
našta gultų ant jų po šios karės. Tos naštos 

jie gali išvengti, prisidėdami prie laisvos Lie- 
tuvos. 

V a dar vienas dalykas. Davus Lenki- 
jai išėjimą prie jūrių per Vislą ir Danzigą, 
Prūsų Lietu/a, jeigu ir pasiliktų prie Vokie- 
tijos, tai visgi butų nuo jo» visai atkirsta 

Lenkijos plotu, einančiu išilgai Vislą. 
I cirkai, atkirtę ją pavisliu. iš pietų, pw 

Mozurija, neabejotinai stengtųsi pavergti ir 

Prūsų Lietuvą—jų neprisotintas godumas juls 
gerai yra žinomas. Prūsų Lietuvis, gi veliu- 
tų eiti į partnerystę greičiaus su -biesu, negt: 
su- lenkui x ^ 

Neminint jau kitų priežasčių, ir čia pa- 
minėtu užtenka, idant Prūsų Lietuviai glaus- 
tųsi prie savo brolių Didžiojoj Lietuvoj. 

Ir dabar yra didžiausis laikas Prūsų Lie- 
tuviams pakelti apie tai balsą. Nėra abejo- 
nės, kad Europoje tas bus padaryta. Bet 
laba gerai, kad tai daro ir Amerikoj gyve- 
nantieji Prūsų Lietuviai. Jie galėtų padaryti 
čia net savo seimą tuo tikslu, tik laikas gal 
pertrumpas. Sutaisymas tuo t iksUi Prūsų 
Lietuvių memorandumo, ar peticijos ir įteiki- 
mas jos Amerikos valdžiai ir taikos konferen- 
cijai bus bene praktišdciausis šiuo laiku ua- 
lvkas. 

Ir už tai reik pasveikinti Prūsų Lietuvius. 
Ką plėšrus valdonai sudraskė j dali0, tas d<1- 
bar vėl vienijasi krūvon. 

Prūsų Lietuva buvo lietuvystės atgimimo 
lopšiu, jai pridera buti ir prie suvienytos, lais- 
vos Lietuvos krikštynų. 

\J \J 

Ar Bolševizmas Apvaldys 
Pasauli? 

Leninas, bolševizmo tėvas Rusijoj, anuo- 

met grūmojo sunaikinimu "buržuazinio, im- 
perializmo" visoj Europoj. Nelabai kas daug 
jo paisė tuomet. 

Bet štai kilo revoliucija ir .Vokietijoj. 
Daugelis manė, kad Vokietijos revoliucija 
eis visai kitais keliais negu ėjo Rusijos re- 

voliucija. "Vokiečiai toki apšviesti žmonės" 
—girdėjome pranašus bekalbant. 

Bet Vokietija, eina lygiai tais pačiais ke- 
liais, kaip ir Rusija. Ramesni socialistai ne- 

išlaikė valdžios savo rankose Rusijoj, neišlai- 
ko ir Vokietijoj, nors jų partija Vokietijoj 
buvo didžiausia partija. 

Kodėl? Todėl, kad revoliucija yra ta 

pati revoliucija visur, kur ji nebūtų. Revo- 

liucija, jsisiubavus, turi pereiti per visus 
savo laipsnius,—ji turi prinokti, kol pati sa- 

vim netruks, kol žmones karštlige nepersirgs. 
Rusijos revoliucija nei kiek nebuvo skirtinga 
nuo FYancuzų revoliucijos. Vokietijos revo- 

liucija, galima pranašauti, nebus skirtinga 
nur> Rusų revoliucijos. Minia yra minia, kur 

ji nebūtų. Ji turi "išsišumyti," kol žmonės 
vėl grjž prie lygsvaros. 

Ne tik minėtose viešpatijose, bet ir ki- 
tuose kraštuose gal galima tikėtis panašaus 
"trubelio," ne revoliucija yra limpanti liga. 

Tačiaus kad bolševizmas turėtų visą pa- 
saulį apimti, arba kad jis pasiliktų ant v: i- 

dos, to vargiai galima tikėtis. 

jis yra gimęs iš žmonių vargo ir skurdo. 

Ilgos karės nualinti, badu desperacijon Įva- 
ryti žmonės griebsis bile ko, kas jiems geres- 
nėm ateities prižadus duoda. 

Bet žadėti ir prižadus išpildyti—yra du 
visai skirtingi dalykai. Prancūzijos revoliu- 

cijos bolševizmas anuomet savo prižadų ne- 

ištesėjo, ir privedė prie Napoleono monarchi- 

jos. Rusijos bolševizmas savo prižadų iki 

šiolei neištesėjo ir visai iki Šiolei nesimato, 
kad juos galėtų ištesėti. Neištesės jų nei 

Vokietijos bolševizmas. Nes jis yra pareiti 
cas ne ant konstruktyvių, bet ant naikinimo 

pamatų. Stengdamasi sutverti nauja geresnį 
surėdymą, ''rojų ant žemės." jis be atodairos 

naikina viską—ne tik kas yra blogo, bet ir 

kas yra gero. Žmonės, belaukdami to '"ro- 

jaus," atsimins patarlę, kad kol '.o žadamo 

rojaus saulutė patekės, tai rasa akis išės... 

O kiekvienas velija turėti žvirblį rankoje, ne- 

gu lakštingalą ant šakos. 
Nuilso žmonės nuo karės ekscesų, dar 

greičiau jie nuils nuo bolševizmo baisenybių. 
Atslūgs jų tulžis ir griebsis jie rimto, buda- 

vojančio darbo. 
o o 

"Lėkė kai sakalas, nutūpė kai vabalas." 
Kas? Na-gi, žinomą—kaizeris. 

o o 

Vokietija norėjo gauti "savo vietą sau- 

lės šviesoj." Gavo vietą—bet bolševizmo še- 

šėlyj. 
o o 

Ponai poliakai mano, kad jie gali nuryti 
lietuvius, kai oisterius. Paragavę, gal persi- 
tikrinti, kad nors tai sauja, bet sauja pirmos 
kliasos pipirų. 

o o 

Lietuviai, aukaudami dabar, gal gauti 
Lietuvai neprigufmybę "už bar geną." Vėliaus 

gali negauti jos už jokius pinigus. "Do your 
; shopping early!.." 

o o 

"Aug.štaičiai, Žemaičiai, 
Prusai, Kuršai, Lyvai— 
Tai viena lietuvių šeimy-y-na...'* 

Skambiai užgiedojo Prūsų Lietuviai, o 

juos palaikys ir visas lietuvių choras. 

Tarp /Vlusų Išradėjų. 
Ne vienas mušu gyvenimo tė 

mytojas pastebėjo, kad tarp lic 
ium;4 yra žmon.}, p.i'mHU 

p^ie įv-i'i v išradau:. 
LairC.is nuo siko te.wi r j 

sų laikraščiuose apie tai paste- 
bėti. Tas yra geras lietuvių 
fautos gabumų prajovas, nes pa- 
rodo musų žmonių minties gy- 
vumu vaidentuvės turtingumą 
ir rimtą mintintojų budą. 

Kiek lietuviškų išradėjų yra, 
kol-kas niekas to tikrai nežino, 
bet jų yra nemaža, ir vien tik 
Amerikos patęntų ofisas, kur 
išradėjai patentais savo išradimus 
apsaugoja, galėtų ilgą eilę lie- 
tuvių išradėjų parodyti, jeigu 
tuo reikalu kas turėtų laiko už- 
siimti ir patentų ofiso archy- 
vuose pasiknisti. .Daugelis mū- 

sų "išradėjų" tačiaus yra nepa- 
sekmingais, labiausia todėl, kad 
neturi gero pamatinio mokslo ir 
IocjI be mokslo pagelbos nesu- 

gebi, arba nepajie.^ia apgalėti 
įvairių techniškų, ar matematiš- 
kų kliūčių. 

Išrodo, kad jeigu lietuviai tu- 
retų tiek .pamatinio gero mok- 
slo, kiek jie turi palinkimų prie 
išradimų, tai lietuvių išradėjų 
butų daug daugiaus. To ir gali- 
ma tikėtis ateityje, kuomet pra- 
dinės mokyklos bus priverstinas 
dalykas kiekvienam lietuviui, o 

vidurinių ir augštesnių mokyklų 
duris bus svetingai atdaros kiek- 
vienam jaunikaičiui. 

Tuo tarpu gi pažymėsime ke- 
letą lietuvių išradėjų, kurie savo 

išradimus jau yra užpatentave 
ir mėgina juos praktiškam 
iarbe pritaikinti. 

Lietumi išradėjai. 
Vien tik Chicagoje, kiek iki 

šiolei žinome, yra keletas tokių 
ietuvių išradėjų. 

Kiek laiko atgal męs buvome 

Dadavę "Lietuvoje" platesnį ap- 
rašymą apie išradimą Onos Do- 
-aitės, jaunos lietuvaitės-aviato- 

#ės, kuri išrado automatišką 
prietaisą prie sėdynių orlai- 
viuose: šito išradymo ypatybė 
fra tame, kad lakūnas, esant pa- 
vojui, vienu judėjimu gali pasi- 
iuosuoti nuo orlaivio sykiu su 

visa sėdyne. 
Paskutiniam "Lietuvos" nu- 

neryj męs minėjome apie kitą 
whicagietj p. Majauską, išradav- 

>j mašiną cibuliams kasti. 
Dabar paminėsime dar apie 

rieną. 
Chicagoje, ant Bridgeporto 

prie 3321 Mosspratt st., gy- 
veu* jaunas 

lietuvis, p. Sil- 

vestras Zolpis. 
Kanp rodosi, 
jis turi nema- 

žą palinkimą 
prie įvairių ma- 

žesnių praktiš- 
kų išradimų. Pavyzdžiui, jis 
yvu sugalvojęs ypatingos rūšies 
mažą kėdutę, kuri farmeriams 
galiv buti labai didelis patogu- 
mas. 

P-nas Zolpis gerai pažįsta far- 

merystę, jis yra taipgi ir kar- 
pcnteris; ir štai jam galvon atė- 

jo, kad 'karves ant dideliu f? 

mų melžti, vatą ar uogas rink- 

ti, ar ažias ravėti butų daug 
lengviau, jeigu ypata, tokius 
darbus daranti, galėtų visą laiką 
sau patogiai sėdėti. 

Teisybė, ir dabar panašius 
darbus dirbant, praktiškas far- 

merys ibe suoliuko neapsieina, 
Bet suoliuką nuo vietos į vietg 
kas jninutą kilnoti padaro dau- 

giaus "trubelio" negu naudos. 
P-no Zolpio išradimas yra ta- 

me, kad darbininkas tokio suo- 

liuko neturėtų kilnoti, o tą patį 
patogumą visgi turėtų. Ir šta 

jis padirbo kėdutę, kuri kaip sv 

kis tam atsako. Čia pridėta; 
paveikslėlis pats aiškiai parode 
tos Zolpio kėdutės formą ir pa 
togumus. 

Tai yra lengvo' medžio kėdai 

tė su viena koja sėdynės vidu 

ryj. Koja turi ant savo galo ar 

ba vynį, arba plačią ringe užmau 

namą — sulyg to, ar žemė an 

kurios dirbama yra kieta, a 

minkšta: vynis, įeidama kietoi 
žemėn, — kaip sakysim ant kie 

I mo,—-neleidžia kėdei paslysti, < 

I plati ringė neleidžia kėdės ko- 
| jai j įninkštą. žemę pergiliai 
įgrimsti. 

Iš sėdynės šonų ir užpakalio 
yra diržai, kurie susijungia su 

diržu, kuriuo darbininkas apsi- 
juosia. Iš paveikslėlio nesun- 

ku suprasti, kad darbininkas, at- 

sisėdęs j toki,-j kėdaitę ir apsi- 
juosęs diržu, gali iš vietos i 
vietį su ja vaikščioti ir prisė- 
sti ton vieton, kur jam Teikia 
dirbti. Abidvi rankos jam pasi- 
lieka liuosos ir jis, sykį ją už- 

sidėjęs, nereikalauja jos dau- 
giau rankoms iš vietos j vieta 
kilnoti. 

Šitą kėdę p. Zolpis turi už- 
patentavęs. Kaip jis papasa- 
kojo, jis gavęs jau užsakymų, 
kurie siekia tūkstančių. Neku- 
rtas kompanijos, kaip pasakoja 
išradėjas, siūlė jam atpirkti jo 
patentą, bet p. Zolpis mano 

apie sutvėrimą tam tikslui lie- 
tuvių bendrovės. 

Apart šito pagerinimo p. Zol- 
pis turi dar keletą. Vienas iš 
jų yra (ypatingos ru*ies <koper- 
tas, kuris, anot išradėjo, pats 
automatiškai atsidaro. 

Yiršminėtos kėdės pagerini-j 
mas buvo paminėtas nekuriose 
angių laikraščiuose, kaip, pavyz- 
džiui, "World Progress'e." 

Patentas paženklintas nume- j riu 1,267,953. 
K * I 

P-as Mitauiis Spirikavičiu^, 
irgi iš Giicagos, taipgi yra 

j išradėju 'kelių praktiškų daly- 
kėlių. 

Jis turi, pavyzdžiui, užpaten- 
tavęs naujos rūšies slastus gau- 
dymui pelių, zuikių ir kitų ma- 

žų sutvėrimų. 
šie sląstai skiriasi nuo kitų 

slastų tuomi, kad senos rūšies 
sląstuose, pagavus vieną pelę, 
ar kokj kitą gyvulei j, sląstai už- 
sidaro ir ja.u neveikia patol, pa- 
kol ji išnaujo užstatysi. Spi- 
rikavičiaus sląstai gali gaudyti 
iki tol, pakol pilni sląstai prisi- 
kimš. Šio išradimo patentas 
buvo jam suteiktas liepos 9 d. 

1912 m., numeriu 1,032,089. 
Kitas Spirikavičiaus išradi- 

mas, kurio patentą jis turi pu- 
siau su Jonu Masiliunu, taipgi 
iš Chicagos, yra ypatingos rū- 

šies raktas užsukinėjimui mu- 

terkų. 
Savo išlaukine išvaizda jis 

yra šiek-tiek panašus į taip va- 

dinamą "francuzišką raktą." ar- 

ba, kaip Amerikoj vadinama, 

'"monkey \vrench." 
Bet praktiškam pritaikinime 

tarp jų yra didelis skirtumas. 
"Prancūziškas raktas," arba 
"\vrench," teisybė, užsuks ar at- 

suks bile kokio didumo mutrą, 
bet, idant jis tai galėtų pada- 
ryti, tai reik jis rankomis nu- 

statyti sulyg tos mutros did<uu 
mo. 

Spirikavičiaus gi raktas yra 
automatiškas, t. y. jis užsuks, ar 

atsuks bile mutrą, be jokio jo 
nustatymo. Viskas, kas. reik 

padaryti, tai užmauti raktą ant 

mutros ir sukti, arba atsukti. 
1 Raktas pats prie mutros didumo 

prisitaikys, ją pagriebs ir at- 

suks, ar užsuks. 
Šitas patentas tapo išduotas 

•balandžio 11 d. 1916 111. ir yra 
paženklintas numeriu M79..341- 

Šių patentų kopijas su p 11- 
nais paaiškinimais, galima gau- 

į ti po 5 centus už kopiją, para- 
šant j \Yashingtoną adresu: 

1 "Commissioner of Patents, Wa- 

shiugton, I>. C." ir paduodant 
' patento numeri. 

GARBINGAI KRITO UŽ 

L LAISVĘ, i m 
Oficialiuose valdžios praneši 

niuose, išleistuose Amerikos Ka- 
rės Departamento Washitigtont 
randame sekančias lietuviškai 
pravardes paskelbtas; 

P a t f m i j i m a s. Imamo tik 
tas pravardes, kurios yra neabe 
jolinai lietuviškos, arba kurios 
muma išrodo lietuviškos. Tie, kurie 
pasiduoda kariumenėj, arba laike 
registracijos, savo pravardes su 
"ski," arba su "wicz," ant galo, 
yra panašus j lenkus ir jų męs 
negalime atskirti; todėl tankiau- 
siai tokių ir nepaduodame. Lie- 
tuviai privalo savo pravardes lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau ir 
kariumenėj, paduoti. vieton "ski' 
—"skas," vieton '•\viez"—"vičius," 
pavyzdžiui: vieton "Rutkowski' 
privalo paduoti "Rutkauskas," vie- 
ton "Jacewicz"—'"Jacevicius." Tuo- 
met bus lengva juos pažinti. 

Su ra suos e lapkri.č.i.o 28 
d. iyi8 m. 

Peter Mafisky, iš Butler, PaJ 
(gal rusus),—miž muštas. / 

Stanislavv Kaminski, Mechani- 
kas (gal lenkas), iš Cleveland, 
O.—mįrė nuo atsitikimo ir kiU 
priežaščių. 

George S. Reisz, lieutenantas 
(gal vokietys) iš Great l;alls: 
Mieli.—Mirė nuo airplan'o atsi- 
tikimo. 

Theodore Vaskas, iš Grano 
Rapids, Mieli.,—sunkiai sužeis- 
tas. 

Ignatius Zaržyski, (gal len- 
kas J, Jamaica, X. .Y.—sunkiai 
sunkiai sužeistas. 

Jacob Arievvitz, ((gal žydas) iš 
V antie, Conn.,—sužeistas laip- 
snis nepažimėtas. 
Surašuose 1 a p k r ic'i'o 28 
d. KjiSm. 
..Peter Mafisky, iš Butler, Pa. 
(gal rusas, — užmuštas. 
..Stani?ilaw Kaminski, mechani- 
kas (gal lenkas), iš Cleveland, 
Oliio. — mirė nuo atsitikimo ir 
kitu (priežasčių. 

George S. Reisz, leitenantas 
(gal vokietys), iš Great Pails. 
Mieli. — mirė nuo airplano at- 
sitikimo. 

Theodere Vaskas, iš Grano 
Rapids, 'Mieli., — sunkiai sužeis- 
tas, 

Ignatius Zaržyski, (gal lenkas), 
jamaica, N. ,Y. — sunkiai sužeis- 
tas. 

Jacab Ariewitz, (gal žydas), 
iš Yantic, Conn., — sužeistas 
laipsnis nepažimėtas. 

Anton Piehski, (gal' lenkas). 
2018 \Vest i8th St, Chicago, 111., 
— mirė nuo žaizdų. 
Wifred F. Gelinas, iŠ l'ittsfield. 
Mass. — prapuolus laike n|ušio. 

Martin Šimanskis, arklių kaus- 
titojas, iš Trenton, N. J. mirė no 

žaidų. 
S u rašuose 1 a p k r. 31 d. 1918 

Paul Felix Kordus, iš Mihvau- 
kee \Ysi., — mirė nuo žaizdų. 

Peter Dokmanovich, (gal ru- 

sas), iš PittsbiUtgg, Pa., sužeistas] 
laipsnis nepažimėtas. 

Tom Katchis, iš Detroit, Mieli.,Į 
sužeistas; laipsnis nepažimėtas. 

John Lundą, iš Afgyle \Yis.—' 
sužeistas, laipsnis nepažimėtas. 

William Stulginskį, (gal len- 

kas), iš Chicagos 663 \Yest i4th 
St. — sužeistas, laipsnis nepaži-i 
mėtas. j 

Stefan Pyžynski, (gal lenkas) v 

iš Chicagos 1514 Gerard Stv leng-t 
vai sužeistas. 
S u r a š a s Spalio 3 d. 1918 m. 

Michael Belavitz (gal žydas), 
Brooklyn, N. V., — užmuštas 

mūšyje. 
Mike Grynevvicz, iŠ Ozyayao, 

Vilna, Russia, užmuštas mūšyje. 
John Novicki, iš Pittsburg, Pa. 

— užmuštas mūšyje. 
Į Stanley Ratka, iš Pittsburg, {t\> 
— luižmuštas mūšyje. 

Peter Matulevich, iŠ Scranton, 
Pa., — mirė nuo ligos. 

Antonio Varno (gal Italas), 
iš Xevv York City, — mirė nuo 

ligos. 
Frank Pogoželski, (gal len- 

kas), iŠ Sisseton, S. D. — sun- 

kiai sužeistas. 
John Paracka, iš 'Ells\vworth, 

Ta. — sužeistas laipsnis, nepaži- 
mėtas. 

S u r a .š a s Spalio 4 d. 1918. 
Anthony Malinski, (gal len- 

kas), iš Reading, Pa., — užmuš, 
tas mūšyje. 

Arthur G. Buschowsky, (gal 
rusas), iš Chaska, Minn. —mi- 
rė nuo atsitikimo ir kitokių prie- 
žasčių. 

% 
Edward Piekarski, corporal 

(gal lenkas), iš Warrior Run> 
Pa. — sunkiai sužeistas. « 

John Lapszys, iš Kenosha, 
Wis. — sunkiai sužeistas. 
Alexander 01szewski, iš Shenan- 
doah, Pa., — sunkiai sužeistas 

George Girducky, iš Elbrook, 
N. Y., — sunkiai sužeistas. 

1 William Urban, iš Chicagos 
205Ž Evergreen Ave., — užmuš- 
tas mūšyje. 

John Stolarski, sorporal, (gal 
lenkas), iš Chicagos, 3240 Mos- 
pratt St..— sužeistas laipsnis ne- 
pažimėtas 

Wallter Sukowski, corporaV* 
(gal lenkas), iš Chicagos 5125 
Patterson St., —fužeistas, laips- 
nis nopažimėtas. 

Louis Zellinsky, corporal, (gal 
lenkas), iš Chicagos 238 Pontiac 
Ave., — sužeistas, laipsnis nepa- 
žimėtas. 

Joseph Pinski, (gal lenkas), iš 
South Chicagos 8814 Escanaba 
Ave., — lengvai snužeistas. 

j nanry Javorski, (gal lenkas), 
į iš Scranton- Pa., — sunkiai su- 
žeistas. 

Jonas Rettinger, (gal žydas), 
Xe\v York City, — sunkiai su- 
žeista, 

Alexander Kortas, iš Plainfield, 
\Yis., — sužeistas, laipsnis ne- 

pažimėtas. 
Frank Kowalski, (gal lenkas), 

iš Minton, S. D., — sužeistas, 
laipsnis nepažymėtas. 

Stanislaw Tluchowski, (gal 
lankas), iš Jersy City, N» J., — 

prapole mūšyje. 
William Nankervis, corporal, 

iš Penzace, Corna\vall England, 
— Užmuštas mūšyje. 

Felix Zalowski, iš Stenbenville, 
Ohio, — užmuštas mūšyje. % 

Surašuosespalio 5 d. 1918. 
John Scamantzalis, (gal gre- 

kas), iŠ Xc\v York, N. .Y., —už- 
kištas mūšyje. 

Joseph Gillis, iš Luxemburg", 
\Yis.» — užmuštas mūšyje. 

Jack Staskowicz, (gal lenkas), 
iš Brooklyn, N. Y. — sunki : su- 
žeistas. 

Joseph Jakones, iš Blissville, 
X. Y., — sunkiai sužeistas. 

Lance Devericks, iš Charles- 
ton, UI., sužentas, laipsnis nepa- 
žymėtas. 

William Doula, iš Ne\vport, 
Kv., — sunkiai sužeistas. 

Frank 01ewski, (gal lenkas), 
iš Jihnstown« Pa.,— sužeistas, 
laipsnis nepažymėtas. 

George M. Kreivis^ iŠ Clncagos 
12252 Grecu St.,— lengvai su- 
žeistas. 

Jonh Sarnowsky, (gal lenkas), 
iš Bridgeport Conn.,— lengvai 
sužeistas. 

Williaw Gagalis, iš Ann Arbor, 
Mich., — 'lengvai sužeistas. \--'j 

Jacob Mažzanovicz, (gal zy- 
das), iš. Minneapolis, Minu., — 

lengvai sužeistas. 
Albert Galbraith, iš Red Cloud, 

Xeb. — lengvai suižeistas. 
Anthony Joseph Kunicki, (gal 

lenkas) iš N*e\v iKensington< Pa., 
— lengvai sužeistas. 

Peter Rovinski, ^gal lenkas), 
iš Scranton, Pa., — lengvai su- 

žeistas. 
George Korsysko, iš Chicagos, 

8419 Brandon, Ave. — užmuštas 
mūšyje. 
Surašuose S p a t i o 6 d. 1918 
Charles W. Zischkau, seržantas, 
iš Tutle Creek Pa.,— užmuštas 
mūšyje. 
Lawrence M. Labovitch (gal len- 
kas), iš Minneapolis, Minn., —• 

užmuštas mūšyje. 
Bernard Rutkovvski, iš Vtica, ^ 

X .Y., — mirė nuo ligos. 
Joseph Bubelis, iš Chicagos, 

4023 Montgomery St., — sun- 
kiai sužeistas. 

(Toliaus bus). 



Mano Nuodėmė. 
Kitados as labai mylėdavau 

lietuvius be skirtumo. Dabar 
esu toKs "netikęs," rustus ant 

tų lietuviu, kurie laike karės 
nieko, arba labai mažai auka- 
vo sušelpimui nuo karės nu- 

kentėjusių. 
Toki žmonės man šiądien 

išrodo žemiaus už gyvulius. 
Man tenka susidurti su lie- 

tuviais dažnai—pagelbcs dė- 
lei. Susirgo gyvulys, ar šiaip 
nelaimė pasitaikė—tai pas ma 

ne ateina. Bet aš neduodu 
patarimo—vien tik dėlto, kad 
tas žmogus nieko, arba per- 
mažai aukavo Lietuvos reika- 
lams. 

Tautiškumo idealas liepia 
rr»u» s paremti lietuvius biz- 
menus. Bet as stengiuosi pa- 
kenkti lietuviškiems biznie- 
riams, kurie nieko, arba per- 
mažai užjaučia lietuviams 
varguoliams ir Lietuvos reika- 
lams. Toki bizn.eriai neturi 

jokio su])ratimo apie bizni. 
Jie mano, kad žmonės jiems 
priguli, o jie, bizineriai, nie- 
kam. Toki biznieriai yra ne 

naudingi visuomenės nariai 
bet greičiaus yra panašus j 
parazitus, nes jie. kaip ta? 

amalas ant medžio: medžic 

syvus čiulpia, o pats medžiui 
nieko neduoda. 

Aš net džiaugiuosi, jeigu 
krito gyvulys lietuviui sku- 
puoliui. Kam jo gailėtis? 
Juk jis nesigaili savo brolių 
Lietuvoje, kurie tūkstantis 
kartų daugiaus kenčia. 

Mano širdis neapsilieja g li- 
lesčiu, išgirdus apie mirtį, 
susirgimą, arba »užeidimą. 
Neinu ant beširdžio lietuvio 
pagrabo, nenurieda man aša- 
rėlė—nes ir jis neturėjo pa- 
sigailėjimo tukstančiam savo 

brolių Lietuvoje, kurie, ran- 

kas ištiesę šaukėsi jo pagel- 
bos. Jis tuos nelaimingus 
nesuselpė, jo širdis pasiliko 
kai akmuo kieta, kai ledas 
šalta, kuomet jo tėvynė Lie- 
tuva, karės kraujais apsilie- 
jus,—tarsi toji ubagė—laukė, 
ištiesusi ranką, jo aukų cen- 

to. 

Nuo dabar neisiu atlankyti 
ligonio, neisiu ant pagrabo, 
neisųj ant pokylio, nesigailė- 
siu, nešelpsiu, nedraugausiu, 
nei pažinti nei žinoti neno- 

•ėsiu tokių lietuvių, kurie yra 
ikupųs savo brolių h* savo 

ėvynės reikalams, beširdžiai, 
į '.upelėje jausmais ir doroje. 

Aš supramu, kad džiaug- 
tis iš nelaimės, nešelpti rodą, 
nedraugauti — yra nuodėmė. 
Bet aš lą nuodėmę pildysiu— 
saužiniai, su kerštu, su pa- 
mėgimu. 

Ir jus kviečiu t;į patį da- 
ryti. Lai žino lietuviu tau- 

tos parazitai, kad la visa vi- 
suomenė nėra pastipusi Ster- 

vą, ant kurios visi tie sku- 

puoliai, beširdžiai gali kai 
musės ir kirmėlės ramiai sau 

tukti. Lai visuome ė nusi- 
krato tokiu tranų, jie yra 
visuomenės prakeikimas, jie 
netinka niekam kitam, kaip 
tik peklos skylei užkimšti. 
Tat ir siųskit visus tokius tie- 
siog j peklą Aš. 

LIETUVIAI DIRBA—KĄ 

JŲS DAROTE? 

Iš Lietuvos Neprigulmybes 
Fondo Raštinės. 

Pasaic, X. J., kaip rašo p. 
P: Sakatauskas, susitvėrė 
Lietuvos Neprigulmybes Fon- 
do Skyrius. Jis rašo: 

"Labai linksma yra, kad 
musų žmonės jau pradeda su- 

prasti savo tautos reikalus. 
Rods, iškarto nedaug tepri- 
tarė, bet tikimės, kad prisidės 

prie mūsų didelis būrys žmo- 

nių " 

Naujo Skyriaus (num. 16) 
valdybon išrinkti: rašt. — P. 
Sakalauskas, i/d.—A. Drob- 
nis, organizatorius—A. Rėk- 
lys. 

♦ * 

Sudėjo $600. 

13-tas Skyrius L. N. Fon- 
do yra Nevvark'e. 

Lapkričio 17 d. buvo su- 

šauktas susirinkimas ir čia 
pat surinkta aukų ir užtik- 

rintų pasižadėjimų šeši šim- 
tai doliarių. 

Ant h ir 2 d. gruodžio 
rengiama prakalbos. Skyrius 
tikisi iki tam laikui surinkti 
Lietuvos Laisvės reikalams 
bent $1,000. 

To pavyzdingo Skyriaus 
valdyboje yra: pirmininku— 
P. Lukšis, iždininku—Žiugž- 
da ir sekretorium—M. Tru- 
ska. 

* * 

Ir Donorą Subruzdo. 

Donorą, Pa., Lietuviai-Tė- 
vynainiai ir-gi subruzdo. Štai. 
17 d. lapkričio susitverė čia 
L. X. Fondo Skyrius. Pir- 
mininku aprinkta J. Klima- 
vičius, iždininke—O. Linkic- 
nė, raštininku—Y. P. Banio- 
nis. 

L. N. Fondo Skyrius No. 17, 
New Britain, Conn. 

27 d. spalių čia susidarė 
Lietuvos Neprigulmybės Fon- 
do Skyrius, kuriam paskirta 
numeris 17-tas. 

Tuoj aus į Skyrių įstojo ir 
užsimokėjo sekantie Tovvnai- ^ t/ 

niai: 
Andrius Valinčius. .$10.00 
Mykolas Daunis 10.00 
Jonas Mikalauskas .10.00 
Antanas Yikrikas.... 10.00 
Jonas Skritulkas 10-00 
Ant. Mikalauskas.... 10.00 

Petras Pilipauskas, Ma- Į 
tijošius Kaimanas, Antanas 
Aržuolaitis, Mykolas Valu- 
konis ir Jonas Maksimaviče 
—po 1 dol. 

* * 

Atsiliepkite Amerikos Lie- 
tuviai iš kitų kolonijų! Pra- 
neškite ką šiądien veikiate, 
kuomet liuosybė jau yra mū- 

sų Tėvynes prieangyje,1—o 
nuo musų rckalauiama pasi- 
šventimo ir aukų. 

* * 

Reikalaudami informacijų, 
kvitų, jgaliojimų, etc., kreip- 
kitės šiuo adresu: 

L. X. FONDAS, 
P. Jurgcliute, Sekr.. 

307 W. 30th St., New York. 
Darbo Skyrius 

"ŽINYNAS" 

KNYGA ŽINIŲ 
KIEKVIENO LIETUVIO NAMUOSE PRIVALO KASTIS 

"ŽINYNAS" 
KNYGA ŽINIŲ 

Iš Mytologijos, Historijos, Etnografijos, Geografijos, Astronomijos, 
Aritmetikos, Medicinos ir kity moksly bei jy aky; rinkinys jvairiy 
patarimu apie sveikatą, budus gydymo, vaistus, jvairiy nurodymy 

amatninkams, ūkininkams, šeimininkams ir visiems kitiems. 

Knyga "Žinynas" yra geriausia knyga pasaulyje. Ji yra parašyta ne 
vien Lietuviy kalboje, bet ir visose, kokios tik randasi pasaulyje kal- 
bos. Kitose kalbose žmonės ją stato už naudingiausią knygą visoje jy 
literatūroje. "Žinynas" 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. Ti*- 
redamas "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 nelaukcfamas nusipirk "Žinyną" DABAR—ŠIĄDIEN, o 

visados busi juomi 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- 
gailestavimo Balsai, dainŲ knygelė, 15c.—Dainos Vasaros Grožybių, 
15c.—Vabalninkeny Dainos, 20c.—Mokslas, Sveikata ir Kultura, 20c.— 
TEISINGOS PASLAPTIS, kuriąs kiekviena moteris ir mergina turi ži- 
noti, kaina tiktai 25c.—Dvasiški vadovai ir Parmazonai arba Baisu- 
mas Dievo Rūstybės, 10c. —Galilėo Galilėjus 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 Katalogą, malonekite prisiysti 6c stempą, o 

katalogą gausite Dovanai. Visados adresuokite šitaip: 

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

373 Kensin&ton Ave. Chic.a&o, 111. 

UŽSISAKYKITE 
Užkvicčiame "Lietuvos" skaitytojus., Lithuanian 

Publishing Bendroves dalininkus, artimus ir pažįstamus 
tuojaus užsiprenumeruoti Dienraštį "LIETUVĄ." 

Mes permatome didelį Dienraščio "LIETUVA" 

užsisakymų užpludimą, įvairių tame reikale paklausimų 
ir kitokių netiketų darbų. Todėl kviečiame Jus, Gerbia y 

mieji, tuojaus siųsti savo prenumeratas, kad dienraštis 
nuo pirmo numerio Jus aplankytų. Kitaip darant, gali pa- 

sitaisyt prieš musų norą, sutrukdymas gerame laikraš- 
čio išsiuntinėjime. Adresuokite šitaip: 

3253 S. Rorgan St., 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS = 

CHICAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei metų 3.50 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 

Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 

ln Kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

CnlCAUU, 1LL. 
Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiųsk mums. 

"LIETUVA" 3253 So. Morgan St., Chciago, 111. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per met. 
(ant kiek laikoj 

Mano adresas: 

Vardas .. Pravarde ......i..... — 

Stubos numeris Gatvė -... 

(arbabox) 

Miestas Valstija 



Didelis Padekavones Dienos 

BALIUS 
Parengtas 

FEDERACIJOS LIET. KUBU 

3142 Indiana Avenue 

Pradžia 7:30 v. v. Muzika Anthony Angelus 
Tikietas 55c su War Tax 

Kaip kiekviena metą, tai]) ir šįmet, visi atsilankiu- 
sieji turės progą gražiai pasilinksminti ir puikiausiai lai- 

ką praleisti. Gi pasišokus ant rytojaus galės "aptašyti" Pa- 

dėkavonės Dienos kalakutą (.turkę). .Visus kviečia, 

FEDERACIJOS LIETU- 

VIŠKŲ KLIUBŲ 

KOMITETAS 

VIETINES ŽINIOS. 
-»•» ■■■» 

CHICAGIEČIŲ DOMAI. 

Sulyg laikraščiu pranešimų 
šį ketvergą, t.y. "Padėkavo- 
nės Dienoje" atvažiuos į Chi- 
cagą "Liuosybės Varpas," ku 
ris ir Lietuvių Tautai Liuo- 
sybę skelbia. Iš kitos pusės, 
nedėldeinio Chicagos laikraš- 
čio "Herald-Exaniner'' išlei- 
dime randame plianą, sulyg 
kurio bus neva suivarkytos 
mažosios tautos Europoje. 

Tame projekte lietuviai ir 
baltgudžiai prisi irti yra prie 
didelės Lenkijos "Greater Po- 
land." Dabar klausiu visų 
lietuvių, ar ilgai męs kęsime 
tokius lenkų imperialistų non- 
sensus ? 

Reikia veikti tuojaus. Reik 
sukelti protestą, demonstraci- 
jas. Prie to turi prisidėti 
musų visos draugijos, kaip 
bažnytinės, taip ir svietiškos. 
Demonstracijos laikas butų 
geriausiai Padėkavonės Die- 
noj, t. y. ateinanti ketvergą, 
jeigu tik galima butų suspėti. 
0 jeigu nesuspėtumėm, tai at- į 
einantj nedeldienj po piet. De- 
monstracijai didelio prisiren- 
gimo nereikia. Reikia tik kuo- 
didžiausią minią sušaukti. 
Draugijos turi iurėti savo ir 
Suvienytų Valstijų vėliavas 1'r 
reikia kuodaugiausiai turėti 
"sainių" sr. parašais,. išreiš- 
kiančiais demonstracijos tik- 

slą. Tą reikia daryti kuogrei- 
čiausiai, jeigu nenorime, kad 
lenkai mums ant sprando vi- 
sai užliptų. Reikia pakviesti 
1 tą demonstraciją baltgu- 
džius ir Ukrajinus. 

Kas rengs tą demonstraci- 
ją, meldžiu atsišaukti i man0: 

aš prisidėsiu su visa savo iš- 

gale. Justinas Kūlis, 
Halsted ir 33čia gat., aptieka 

PAVYZDINGOS KRIKŠ- 
TYNOS. 

Pereitą nedėldieni, svečiai 
susirinkę j Karolio Kodžic 
dukterėlės Albinos krikštynas, 
besismagindami, neužmiršo ir 
savo nuvargusios Tėvynės- 
Lietuvos. Užmanius gerbia- 
miems mūsų tėvynainiams: p. 
Onai Juzienienei ir p. T. Mez 
laišikiui, susirinkusieji sumetė 
$40.00 Lietuvos Neprigulmy- 
bės reikalams. Aukauta se- 

kančiai: Krikštų, tėvas A. 
Kurlenskis, $10.00; Krikštų 
motina p-le M. Trucinskaitė 
$5.00. P. Pluškas $6.85; T. 
Mezlaiškis, K. Kodis ir P. 
Kairis po $2.00; p. T. Tra- 
sauckas ir J. Balsienė po 
$1.25 ; O. Ju/.ienienė, D. Dik- 
šas K. Balnai uckas, A. Ver- 
telka, J. Grigaliūnas, J. Mez- 
laiškienė, M. Balsis, J. Pau- 

sas, J. Čurienė—visi po $1.00. 
Išviso surinko $40.00. Už to- 

kį pavyzdingą darbą, visiems 

priklauso širdingas ačiu. 
T^ti buvusiO. J. 

Pinigai yra priimti '"Lietu- 
vos" dienraščio redakcijoje ir 

tuojaus bus pasiųsti, sulyg au 

kauto jų noro, Pildomam j am 

Tarybų Komitetui į Washing 
toną, D. C. 

"Lietuvos" Red. 

MOTERIS LIETUVAI 

Į PAGELBA! 

Užsibaigus karei kįla pas 
žmones upas, nes yra viltįs, 
kad neužilgo sugrįž iš kares 
lauko didžiai mylimos ir lau- 
kiamos ypatos. Motinoms sū- 

nus, seserims broliai, mergai- 
tėms mylimi vaikinai ir 1.1., 
ir nukris nuo visų sunki ka- 
r?s našta, kuri slogino žmo- 
niją jau penkti metai. Taigi 
ir mums artinasi vilties spin- 
dulėlis, kad pamatysime Lie- 
tuvą laisva. Laisvė! Kaip 
tai puikiai skamba ir kas jos 
nenori! Bet ją įgyti ne taip 
jau lengva. Reikia paaukau- 
ti daug milijonų gyvasčių ir 
išlieti upes kraujo ir ašarų, 
kol ją įgauni. O apie badą, 
šaltį ir kitus vargus, kariuos 
prisieina panešti, rods, nerei- 
kia nei aiškinti. 

Kada kiti kovodami už lais- 
ve vargo, mes, amerikietės, 
vargo mažai tematėme. Tai- 

gi, dabar, kuomet Lietuva 
šaukiasi finansinės pagelbos, 
ar męs turėtume buti kurčios 
ir to visko negirdėti, ir laukti 

pakol kiti mums viską paga- 
mins? Ne, kiekviena! pasa- 
kys, męs turime dirbti ir dirb- 
ti, nes dabar laikotarpis įtemp 
to darbo. Tik prisižiūrėkime 
amerikonėms, kiek jos darba- 

vosi ir darbuojasi gelbėdamos 
šalj. 

Todėl, lietuvaitės, dėl mei- 
lės Tėvynės-Lietuvos sukrus- 
kime ir eikime j pagelbą gim- 
tiniam kraštui kuom kuri ga- 
lime. Panaudokime visas spė 
kas ir progas, kad nuraminus 
skaudančia lietuvio siela. Ir 

t* o 

tai kuogreičiau, nes tuoj gali 
but per vėl u. Puoškime Kalė- 
dų Eglaitę kaip kuri įmany- 
dama, tik ne senoviniu papro- 
čiu dėl vaikučių, bet sulyg 
Naujos Gadynes šaul smo, dėl 
Laisvos Lietuvos. Tverkime 
komitetus, skrajojančius bu- 

rius, eikime per stubas rink- 
damos aukas ir žadindatnos 
iŠ snaudulio musų sesutes, lai 
kiekviena lietuviška širdis, šia 
me momente plaka dėl Lietu- 
vos. 

Čikagietės, būtent SLA. 
208-ta Moterų kuopa rengia 
šiam prakilniam tikslui vaka- 
rą, lapkričio 27 d., t.y. prieš 
Padėkavonės Dieną, Mildos 

svetainėje. Papuošimui vaka- 
ro p-lė M. Rakauskeitė dai- 
nuos tautiškas dainas; lietuvai 
tės tautiškuose rubuose sags- 
tys atsilankiusiems svečiams 

gėles. Todėl visi ir visos tu- 

rėtų atsilankyti į šį prakilnų 
vakarą. Marė D. 

"BIRUTĖ" VAKARAS. 

Pereitą subatos vakarą ''Bi- 
rutės" Draugija lošė Melda- 
sio svetainėje, vadovaujant p. 
St. Šimkui, "Kaminkrėtį ir 

Malūnininką,"—M. Petrausko 
komponuotą operetę. Opere- 
tės turinys yra gerai žinomas 
ir populiaris, taip-gi ir biru- 
tiečiai turi gerą vardą tarp 
chicagiečių, ypač kaipo dai- 
nininkai; užtaigi žmonių bu- 
vo ant vakaro pilnutėlė sve- 

tainė. 

I'ublika brvo labai marga: 
čia matėsi visokių pakraipų 
ir pažiūrų žmonių. Dailė, 
mat, visus traukia krūvon ir 
tas yra dar vienu "Birutės" 
nuopelnu: ji sutraukia kru- 
/on ir lietuvius, kurie kitaip 
retai sueitų. 

Artistai-dainoriai, kad ro- 

les butų mokėjo, geriau butų 
sulošę. Puikiai lošė p. Sto- 
gis malūnininko rolėj, o p-lė 
O. Rudauskaitė, tai buvo tik- 
ra artistė Teklytės rolėje. La- 
bai atsižymėjo, kaipo tikras 
irtistas, ir p. J. Uktveris, loš- 
damas Sabuko, kaminakrėčio 
'iželio rolę. Gerai lošė ir 

panelė L. Žilvičiute. 
Nekuriems truko arba rolės, 

mokėjimo, arba naturališku- 
mo, bet gal tai pateisna toji 
aplinkybę kad veikalas buvo 
statoma greituoju, nebuvo lai- 
ko kaip reik prisirengti. 

Dar vienas dalykas. "Biru- 
tė" norėjo įvesti taip pagei- 
daujama tvarką buti punk- 
tuališkais, bet šiuom kartu pa- 
li buvo nepunktuališka. Pro- 

gramas buvo pagarsinta, kad 

prasidės 7:30, o prasidėjo vi- 
si valanda vėliau. Tikimės, 
kad "Birutė" išlaikys kitą syk 
duot$ savo žodį. 

Finansišku žvilgsniu vaka- 
ras turėjo buti pilnai pasek- 
mingas. N. 

SO. CHICAGO PRADEDA 
i SMARKŲ DARBĄ. 

Trečios ir Ketvirtos Lais- 
vės Paskolos atstovų susirin- 

kime, laikytame lapkričio 15d. 
s. m. buvo užgirta suvienyti 
abudu fondu: būtent, Lietu- 

įvos Gelbėjimo ir Tautos Fon- 

dą ir tuo tikslu padaryti pra- 
kalbas visose lietuviu kolioni- 

1 jose. 
Taigi, sulyg minėto nutari- 

mo, pereitą nedėldienį, 2 vai. 

popiet, Įvyko prakalbos, su- 

rengtos abiejų minėtų fondų 
rūpestingumu. 

Prakalbos pavyko gerai. 
Kalbėtojais buvo: pp. Stasys 
Kodis ir Jonas Dymša. Ant 

Lietuvos aukuro sumesta apie 
$20.00. Bet to negana. Apart 
to, išrinko komitetą, kuris 

I vaikščiodamas per namus, 

j rinks aukas Lietuvos laisvės 

išgavimui. Komitetan išrink- 
ta sekančios ypatos: Mikolas 

Garmus, Petras Šimaitis, Si- 

manas Juškevičia, Jonas Ba- 

nevičius, Juozas Trijonis, Pe- 

tras Briedis, Aleksas Sveila, 
Marė Poškienė ir Jurgis Šne- 
kutis. 

Viršminėtas komitetas pasi- 
skirstys Į skyrius, kad leng- 
viau butų apeiti visą miestą. 
Šin komitetan ineina atsakan- 
čiausi vyrai ir moterįs, ku- 

riems pilnai galima užsitikėti. 
1 To komiteto surinkti pinigai 
bus perduoti kasieriui, kuris, 
suskaitęs, apgarsys aukas 

"Lietuvos" dienraštyje. Tai- 

gi aukautojai galės matyti sa- 

vo aukas paskelbtas viešai. 
•"'lame vakare aukavo se- 

kančiai: 
Po $2.0.0: Stasys Kodis ir 

P. Šimaitis. 
Po $1.00: A. Maniokas, A. 

Sucila, F. Indeikis, V. Mar- 

tniavičia, M. Miužis, V. Ma- 

niokas, B. Tuberas, L. Skra- 
butėnas, J. Kvietkus, j. Dym- 
ša ir J. Trijonis. 

Smulkiais surinkta $5.30. 
Išviso surinkta $20.30. 

Juozas Trijonis, 
Petras Šimaitis. 

IŠ TMD. VEIKIMO. 

TMD. 22-ra kuopa (ant 
B'ridgeporlo) turėjo mėnesinį 
susirinkimą pereitą nedėldienj. 
Apkalbėta Šerno raštų išleidi- 
mas ir nuspręsta agitaciją 
varyti ir ant toliau tarp drau- 
gijų ir atskirų asmenų, idant 
j te pagelbėtų tą didžią laidą 
greičiaus išleisii. Nuspręsta 
taipgi karštai remti Kalėdų 
Eglaitės fondą. Tam tik- 
slui išrinkta komisija, kurion, 
tarp kitų, ineina p. R. Adž- 
gis, "Lietuvos" Dienraščio 
red. pagelbininkas, M. T. Ta- 
mulevičius ir jonas Gaubas. 
Ant vietos "Kalėdų Eglaitei" 
surinkta $23.00 (aukavusių 
vardai bus paskelbta vėliau). 

Taipgi atnaujinta mokestįs 
j Amerikos Lietuvių Centra- 
linį Komitetą. Susirinkime 
surinkta tų mokesčių $5.27. 

I Am. Centr. Komiteto reika-i 
Iais rūpinasi specialė komisi- 
ja, i kurią ineina: Iz. Pu- 
pauskis, A. 'Lukas ir M. K. Šilius. 

Rekomenduojant Dr. A. Zi- 
niontui, išnešta rezoliucija, 
kur reikalaujama, kad Pil- 
dantysis Tarybų Komitetas 
AVasliingtone kreiptųsi prie 
VraVzios su užklausimu, ar 

leidžiami spaudoje paskalai, 
1: lik Lietuva turėtų buti Len- 
kijos dalimi, sutinka su Val- 
džios plianais šiame klausime 
ir paskelbti tai viešai. 

Toliau nuspręsta užginčyti 
žeminančiam lietuvius straip- 
sniui, kurs tilpo laikraštyje 
C h i c a g o Herald and 
E x a m i n e r. Darbas pa- 
vesta kuopos valdybai. 

TMD. Sųnarys. 

Tarp daugelio svečių, atsi- 
lankančių dabar "Lietuvos" 
dienraščio ofisuose, vakar bu- 
vo ir Seržantas Jonas Vid- 
montas, atvykusis pasisve- 
čiuoti Chicagon net iš Camp 
Logan, Texas. — Vidmontas 
yra "kempėje" virėjų instruk-, 
torium. 

ALTSandaros 25-ta kuopa 
laikys savo mėnesinį susirin- 
kimą ateinančią pėtnyčią (lap 
kričio 29 d.) 7:30 vakare, 
Fellowship House, 831 \V. 33 
Place. 

Daug svarbių reikalų yra, 
ypač šiuo momentu, kuomet 
Lietuvai gręsia pavojus iš len 
kų pusės. Gali ateiti ir ne- 

nariai. Kuopos l 'aldyba 

Dramatiškas Skyrius, Lie- 
tuvos Vyčių 24-tos kuopos 
pereita nedėldienio vakarą lo- 
šė veikalą "Karės metu." 
Programą atliks su pamargi- 
namais gana gerai. Žmonių 
buvo pilna svetainė. 

A. D. Kaulakis. 

Geri kolektoriai. 
Lietuvių divizija nuo Town 

of Lake (7to precinkto) iš- 

pirko 4-tos Laimės Paskolos 

Bondsų už $41,350.00, ne- 

skaitant tų, kurie pirko iš 
"Draugo." Ta suma buvo 
augščiausia už visus kitus 

precinktus visame 29-tame 
\varde. 

Chas. Z. Urnich. 

I l'aldyba "Vakarines Žvaig- 
ždes Lavinimosi Kliubo" iš 
So. Engle\vood praneša, kad 
repeticijos, turėjusios j vykti 
šiądien, utarninke, ir kitos sa- 
vaites utarninke, neįvyks. 

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

Amerikos Lietuviy Mokykla 
Mokinama: angliškos 1r lletuviA- 

koB kalbų aritmetikos, knygvedy- 
stės, -jt&uografijoB, typewriUng, 
pirkljbov telsiy, Suv. Valat. taton- 
jos, ab&Joos istorijon, geografijos 
poli tikinus ekonomijos, pllietyutfii 
iaiUaraSyBt^a. 

Mokinimo valandos: no 8 ryto 
iki ū po pietį): vok. moo 7:80 tkį 

tl06 80. Jalsted 8t. į Cklcago% Dl» 
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Stasys Šimkus 
H0K1NA MUZIKOS 

STUDIO: 

903 W. 33-čios gat. 
TELEPHONE DROVER 3969 

dar neturi 
" 

seru. 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva'' jau leidžiamas. 

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

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Lithuanian Pubiishing Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, I". 

Gcbiatnieji:-- 
Su šinomi prlsiųnčiu $ kaipo pilną užmokestį už 

Šerus "Lietuvos" Dieuraščio Bendrovės •• Lithuanian 
Pubiishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man Serus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: I 

~/ 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan StM 

CHICAGO, ILL. 
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