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Prezidentas Wilsonas 
Išvažiavo 

Revoliucija Rumunijoj 
Nauja Ministerija Ispanijoj 

Monarchija Vokietijoj? 
PREZIDENTAS WILSONAS 

IŠVAŽIAVO. 
✓ 

Nezv Yorkas, gruodžio 4 d. 
Woodrow \ViIson, Preziden- 
tas Suvienytų Valstijų, išva 
žiavo šiądien į Europą daly- 
vauti kaipo vienas iš penkių 
Suvienytų Valstijų delegatų 
Taikos Konferenci «, kuri at 
sibus Prancūzijoj. 

Laivas George VVashington, 
ant kurio Prezidentas važiuo- 
ja, išplaukė 10:15 išryto. 

Su Prezidentu išvažiavo p- 
ni \Vilson, Lansing, Whitc ir 

daug kitų augštų valdininkų 
ir garsių mokslo vyrų. 

REVOLIUCIJA RUMUNIJOJ. 
Londonas, gruodžio 5 d.— 

Žinios, ateinančios iš Bucha- 
rešto praneša, kad revoliuciją 
sukėlę kaimiečiai ir kad Bu 
chareštas dega. Rumunijos 
valdininkai Londone užginčija 
tas žinias. 

NAUJA MINISTERIJA 
ISPANIJOJ. 

Madridas, gruodžio 5 d.— 
Ccont Romaonvas, užrubeži- 
nių reikalų ministeris Ispani- 
jos kabinete, kurio rezignacija 
nesenai Suvo paskelbta, likosi 

pakviestas sudarymui naujos 
ministerijos. Jis pranešė, kad 
jis, su pagelba kitų lyderių, 
bandys sutverti tvirtą minis- 

teriją. 
MONARCHIJA VOKIETIJOJ: 

Londonas, gruodžio 5 d.— 
Korespondentas Amsterdame 

^ laikraščio Daily E x p r e ss 

atkreipia domą j tą faktą, kad 
exkaizerio abdikacijos aktas 
likosi išpldytas Amerange lap 
kričio 28 d., o Berline jis bu- 
vo paskelbtas laikraščiuose 
lapkričio 29 d. Stebėtis rei 
kia, kad telegrafiškas susinė- 
simas tarp Amerongo ir Ber 
lino nėra pertrauktas, — kaip 
galima buvo tikėtis tame su- 

sirišime tarp pabėgusio mo 

narelio ir revoliucijonierių — 

nei suvėlytas. 
Korespondentas priduria, 

kad abdikacijos aktas ir jo pa- 
garsinimas verčia manyti, kad 
kaizeris nėra ištikrųjų atsisa 

kęs nuo savo teisių prie sosto 
ir kad Vokietija dar monar- 

chija. 
DAUGIAU AMERIKONIEČIŲ 

SUGRĮŽO. 
New Y orkas, gruodžio 5 d. 

Laivas M i n n e k a h d a at- 

plaukė šiądien j šį portą, ant 

kurio likosi atvežti 09 aficie 
rai ir 2,943 kareiviai. 

ATMAINOS ISPANIJOJ. 
Paryčius, gruodžio 5 d.— 

Permatomas yra didelis poli- 
tiškas krizis Ispanijoj bijo 
masi, kad ir populiariškumas 
karaliaus Alfonso negalės jo 
prašalinti. Valdžia daugiau- 
siai buvo rankose klerikalų ir 
reakcijonierių, kurių vidurinie 
ji ir darbininkai neapkenčia. 
Nuo senai bangos streikų 
siaučia Ispanijoj ir dabartinia 
me laike gręsia generališkas 
etrerVns Asturiano anglių ka 
syklose. Taipgi didelis neuž 
siganėdinimas armijoj. 

Katalonija ir provincijos 
Barcelona, Gerona, Lerida ir 
Tarragone reikalauja autono- 

mijos. Tam tikslui likosi pa- 
siųsta delegacija į Madridą, 
kur valdžia ją priėmusi, jet 

pasekmės tos konferencijos ne 

paskelbtos. Manoma, kad 
valdžia nusileistų Katalonijai 
ir suteiktų jai autonomiją, bet 
bijomasi tada kitų provincijų, 
kurios gali pasekti pėdomis 
Katalonijos ir pareikalauti, 
kad Ispanija taptų federališ- 
kų valstijų. 

RUMUNAI REIKALAUJA 
SĄJUNGOS. 

Amsterdamas, gruodžio 5d. 
Rumunų Tautiškoji Taryba 
Karlsburge, Vengrijoj, laike 

i savo posėdžio išnešč rezoliu- 
ciją, kurioje išreiškiamas pa 
geidavimas, kad visi Rumunai 
Transylvanijoj, Banate ir 
Vengrijoj apskelbtu savo no 

ra tapti sujungtais su Rumu 
nija. 

Taipgi likosi nutarta, kad 
Rumunija užreikštų savo tei 
ses prie Banato tarp Theisso 
ir upes Danube. Prezidentas 
Tautiškos Tarybos užreiškė, 
kad yra užtikrinta sujungi 
mas visų rumunų po viena 
vėliava. 

DEMOBILIZACIJA 
FRANCUZIJOJ. 

Paryžius, gruodžio 5 d. — 

Francuzijos valdžia pradėjo 
demobilizuoti armiją ir tiki- 
masi, kad iki vasario mėnesio 
visa rezervų armija bus de- 
mobilizuota. 

Išpradžių bus paleisti iš ka- 
riumenės visi kareiviai, kurie 
turi šeimynas, susidedančias 
iš 4 vaikų, taipgi seni karei- 
viai, o vėliaus bus paliuosuol 
ir likusieji. 

NAUJAS PEDLIORIUS. 
Pasaulis Pedl iotius: "Vainikai!.. Kar-r-r-ališki vai nikai!.. Pigiai pa du už kvoderi!.. 

JUODŲJŲ JŪRIŲ LAIVYNAS 
PAIMTAS. 

Sevastopolis, gruodžio 5 d. 
Talkininkų laivynas, suside- 
dantis iš Anglijos, Francuzi 
jos, Italijos ir Grekijos ka- 
riškų laivų, paėmė nuo vokie 
čių dešimtį laivų. Rusijos 
laivas Volia dabar randasi po 
Anglijos vėliava. Penki nai- 
kintojai likosi išdalinti: du 
teko Anglijai, du Francuzijai 
ir vienas Italijai. 

Keturios submarinos, visos 
vokiške.-;, likosi išdalinta tarp 
Anglijos ir 'Prancūzijos. Li- 

kusieji kariški ir komercijiniai 
laivai vokiečių Juodųjų jūrių 
laivyno bus laikomi Sevasto- 
polio uoste. 

Apie 11,000 vokiečių karei 

vių randasi Kryme, jie pada- 
vė prašymą, kad butų pavely- 
ta jiems keliauti į Vokietiją 
per Triestą, nes bijomasi pa- 
kartojimo atsitikimo, kokis iš 
tiko trįs sąvaitės tam atgal, 
kada vokiečiai bandę eiti per 
Odessą, kur ant jų užpuolė 
gyventojai ir užmušė daug 
kareivių. 

Miestas Sevastopolis yra 
valdomas koalicijinių komite- 
tų iš darbininkų, krautuvnin 
kų ir profesionalų. Gyvento- 
jai nori sutverti Krymą ne 

prigulmingą valstiją su Se- 
vastopoliu kaipo sostine. 

Dabartiniame laike tvarką 
mieste palaiko apginkluoti dar 
bininkai, bet bijomasi, kad be- 
tvarkės gali iškilti taip greit, 
kaip tik talkininkų laivynas 
apleis tą uostą. 

ALBERTAS PAGERBS 
FOCH. 

Paryžius, gruodžio 5 d. — 

Paryžiaus laikraštis E c h o d e 

Paris praneša, kad Belgi- 
jos karalius Albertas mano 

padaryti naują militarišką pa- 
grbos ženklą, kuris bus žino- 
mas kaipo O r d er o f Y s e r. 

Pirmas žmogus, kuris bus pa- 
i gerbtas nauju pagarbos ženk 
lu, bus maršalas Foch. 

TALKININKAI SUSITAIKĖ, i 

Londonas, gruodžio 5 d.—' 
Visos tautos reprezentuotos, 
talkininkų konferencijoj Lon 
don e sutiko su politika Lloyd 
George, kad Vokietija turi už 
mokėti kiek tik ji išgali. Tal- 
kininkų atstovai sutiko irgi, 
kad butų vis kaltininkai su- 

rengime šios karės atiduoti \ 
teismo rankas. 

Kalbėdamas Bootlc Andre\v 
Bonar Law patvirtino pirmes 
nj pranešimą, kad Anglijos 
valdžia nutarė spausti talki- 
ninkus ant kiek galima, kad 
jie pareikalautų, kad kaizeris 
pasiduotų į jų rankas ir stotų 
prieš teismą. 

Jis taipgi pranešė, kad val- 
džia paskyrė komisiją ištyri 
nėjimui kiek Vokietija galės 
užmokėti ir kad pasekmės bus 
perduotos talkininkams ir, jis 
mano, kad jos bus priimtos. 

Laikraštis Daily M a i 1 
savo apžvalgoje pažymi, kad 
Vokietija gali užmokėti už 
visus padarytus nuostolius ir 
talkininkų karės iškaščius, ku 
rie yra apskaitomi ant apie 
$125,000,000,000 (šimtas dvi 
dešimts penki bilijonai). 

MONTENEGRO NENU- 
VERTUSI KARALIAUS. 

Paryžius, gruodžio 5 d.— 
Montenegro valdžia išleido 
pranešimą, kuriame užginčija 
įbuk karalius Nikalojus tapo 
nuverstas nuo sosto. 

Toliaus pranešimas aiškina, 
kad Skupčina (Tautiškas 
Montenegro Susirinkimas) 
sulyg konstitucijos negyvuoja 
ir kad tik Tautiškas Parlia 
tnentas yra teisuotu spręsti 
apie taip svarbius reikalus, 
kaip permainymas valdžios, 
bet Tautiškas Parliamentas 
negali dabar susirinkti, kadan 
gi daugelis jo narių yra Aus- 
trijos kalėjimuose bei gyvena 
užrubežyje. 

BERLINAS BIJO 
BOLŠEVIKŲ MAIŠTO. 

Amsterdamas, gruodžio 5 
Berlino laikraštis D e 111 s che 
Z e i t u n g praneša, kad Yo 
kietijos valdžia labai susirupi 
imsi bijodama, kad neiškiltų 
bolševikiškas maištas po vado 
vyste Dr. Kari Liebknechto. 
Sakoma, kad bolševikai turi 
daug ginklų ir artilerija pa 
slėpę. 

Laikraščiai reikalauja, kad 
valdžia veiktų energiš!*?i pa 
kol dar nepervėlu ir sako, kad 
premieras Ebert ir Phillipp 
Scheidemann bus atsakomais, 
jeigu nors vienas lašas kraujo 
liktų pralietas. 

Bavarijos premieras Eisnei 
pasiuntė telegramą Berlino 
premierui Ebertui, kurioj pra 
neša, k^d Bavarijos valdžia 
)rra tos nuomonės, kad butų 
kuogreičiausiai sušaukta kori 
ferencija visų \*okietijos pro 
vincijų Jenoje, Saxo-Wei 
mare, arba kur kitur, kad ap 
svarsčius programą vidurinės 
ir užrubežinės politikos. 

Dvi Austrijos divizijos pa 
kelyj iš Vakarinio fronto, ii? 
sisklaidė netoli Hellbromo, 
Wuertemberge, palikdami vi 
sus savo ginklus, dvi baterija: 
sunkiosios artilerijos ir 6,001 
arklių. 

Mathias Erzbergcr sudarė 
pirmutinę komisiją dėl ištyri 
nėjimo talkininkų užmėtinėji 
mų, buk Vokietija blogai už 
laikė karės belaisvius. Susi- 
rinkimai tos komisijos yra at- 
dari dėl įgaliotų talkininkų at 

stovų, kur jie galės paduoti 
visokias skundas. Ta komi 
sija jokių faktų neslėps ir vis 
ka paskelbs viešai. 

KARĖS IŠKAŠČIAI. 

IVashingtonas, gruodžio 5 
d.—Iždo raštininkas McAdoo 
savo metiniame raporte pra- 
nešė, kad karė Suvienytoms 
Valstijoms per 15 mėnesių at- 

siėjo $13,222,000,000. 

SPARTAKAI AGITUOS 
YANKIUS? 

Paryčius, gruodžio 5 d. — 

Kada Amerikos kariumenė už 
ėmė miestą Treves utarninke, 
revoliucijoniškas vokiečių ko- 
mitetas bandė gauti proga su 

jais pasikalbėti, bet jiems tas 
nebuvo pavelyta. 

Lapkričio 7 d., kada vokie- 
čiu revoliucija prasidėjo, daug 
Vokietijos aficierų aplankė 
karės belaisvių stovyklas su 
tikslu dažinoti kokią pažiūrą 
turi talkininkų belaisviai Į re- 

voliuciją. Kiekvieną nelaisvi 
klausinėjo, ar jis nemano pri- 
sidėti prie revoliucijonierių ir 
tie, kurie ataskė, kad neprisi 
dės, bet tik trokšta įstoti į 
savo kariumenę, buvo prašo- 
mi, kad jie duotų užtikrinimą, 
kad jie nebandys pabėgti. 

UŽPULDINĖJA WILSONO 
PRINCIPUS. 

IVashingtoiias, gruodžio 5 
d.—Generališkas diskusavi- 
mas Prezidento Wilsono ke- 
turiolika taikos principų pra^ 
sidėjo vakar Senate. 

Senatorius Frelinghuisen, 
republikonas iš New Jersev 
valstijos, savo kalboje patarė 
įnešti rezoliuciją, kurioje bu 
tu reikalaujama, kad Prezi- 
dentas \Vilsonas viešai išaiš- 
kintų tuos principus. 

Jis pasakė, kad šitie prin 
cipai yra neaiškus ir kad vi 
soki dasiprotėjimai yra gali 
mais ir pridūrė: 

''Prezidentas negali viešai 
skelbti už Amerikos žmones 
radikališkų užmanymų, pakoi 
jis yra užtikrintas, kad jie 
yra žmonių palaikomi.'' 

BOLŠEVIKAI NEĮSILEIDŽIA 
BELAISVIŲ. 

Londonas, gruodžio 5 d.— 
Berlino laikraščiai praneša, 
i<ad Rusijos bolševikų valdžia 
atsisakė įsileisti 1,500,000 ru 

sų kareivių, kurie buvo karės 
belaisviais Vokietijoj ir ant 
rubežiaus sugrąžino juos atgai 
i Vokietiją. 

Tas atsitikimas yra apraše 
.nas kaipo labai pavojinga* 
Vokietijai, todėl kad ji turė; 
naitinti tuos kareivius. 

Pranešama, kad Rusijos lx 
aisviai užgriebę keturis laivus 
Danzige, kuriuos Anglijos 
Raudonasis Kryžius buvo ga 
/ęs nuo vokiečių valdžios pei 
/ežimui belaisvių. 

LENKAI UŽĖMĖ 
BREST-LITOVSKĄ. 

Paryšins, gruodžio 5 d.— 
Vienuos laikraštis N e 11 o 
F r e i e P s s e praneša, 
kad lenkai u 1 tne Brest-Litov 
ską, kur V 1 ui ja padarė lai 
kos sutartį su Rusija ir Uk 
rajina. 

ŽUVO SUVIRŠ ŠIMTAS 
JŪREIVIŲ. 

Rymas, gruodžio 5 d. — 

Oficiališkai pranešta, kad lai- 
vas Rossaroi kelyje j Fiume 
įžvažiavo ant minos ir nu- 

skendo. Tiktai 30 žmonių li 
kosi išgelbėta iš 143 ypatų 
įgulos. 

Suareštavo Lietu- 
vį Socialistą 

Valdžia sugriebe už agitaciją. 

(Specialis pranešimas '-Lietuvai") 

Rochcstcr, X. Y.—Pereitą 
panedėlį Suv. Valstijų mar- 

šalo Deputy M r. \Yatters 
suareštavo čia lietuvį M. Du- 
seiką-Dusevičių. 

Duseika buvo čia kaipo or 

ganizatorius Amalgamated 
Clothing \Yorkers Unijos, bet 
sakoma, daugiaus dirbo Liet. 
Socialistų Sąjungos /tai kuo- 
pai, negu unijai. 

Lapkričio 24 d. jis laikė čia 
prakalbas, kurias buvo suren- 

gusi vietinė Liet. Soc. Sąjun- 
gos 7 ta kuopa, Gedimino s ve 

tainė, prie 575 Joseph Ave. 
Savo prakalbose, kaip kalti- 
nama, jis vartojo tokius prieš 
valdiškus išsitarimus, kurie 
pastūmėjo valdžios atstovus 
šį visą dalyką ištirti. Jis yra 
kaltinamas prasižengime prieš 
"Šnipystės Įstatymą" (Espio- 
nage Act). 

Duseikos tardymas yra pa 
skirtas anf gruodžio 13tos d., 
o Iki tam iaiktii jis paleistas 
po kaucija $3,000.00. 

Kas bus toliaus, "Lietuvos" 
skaitytojams bus apie tai pra- 
nešta. 

VARO VOKIEČIUS 
IŠ LENKIJOS. 

Gcncva, gruodžio 5 d. — 

Laikraštis J o ur n a 1 praneša, 
kad lenkų valdžia pasiuntusi 
ultimatumą Vokietijai, kuria- 
me reikalauja, kad Vokietija 
kuogreičiausiai ištraukt savo 

kariumenę iš Lenkijos, nes 

vokiečiu kareiviai labai žiau- 
riai elgėsi su gyventojais. 

Priduria, kad jeigu Vokie- 
tijos atsakymas nebus užga 
nėdinaneiu, tai lenkai pavar- 
tos energiškiausius budus. 

PRISAKĖ AREŠTUOTI 
HINDENBURGĄ. 

Kopcnhęgciias, gruodžio 5 
J.—Darbininkų ir Kareivių 
Taryba Leipzige nutariusi, 
<ad Vokietijos lauko marša 
>as Hindenburgas butų suaręs 

.uotas, sulyg žinių, kurias pa 
duoda Berlino laikraštis L o 

a 1 A n z e i ge r. 

FRANCUZAI PERĖJO 
RUBEŽIŲ. 

Su Prancūzijos Armija Vo- 
kietijoj, gruodžio 5 u.—De- 
šimtoji Prancūzijos Armija, 
pakelyje prie Reino ir May- 
ence, perėjo \'okietijos rube- 
ių, kokis jis buvo 1870 m., 
užimdami lygumas Sarrc. 

AMERIKONAI LIEGE. 

Liegc, gruodžio 5 d.—Gen. 
Jacobs ir keletas Amerikos 
štabo aficierų dalyvavo didžio 
je iškilmėje prie įžengimo 
Belgijos karaliaus Alberto į 
miestą Liege. Pusė milijono 
miesto gyventojų iškėlė di- 
džiausią ovaciją karaliui. 

Miestas buvo išpuoštas Bei 
gijos ir talkininku vėliavomis 
ir minia žmonių iš džiaugsmo 
dainavo patriotiškas dainas. 



Padėjimas Rusijoj 
Mainosi. 

Paryžius, gruodžio 3 d. —An- 
kščiaus ar vėliaus prieš, ar po 
pasirašymo taikos sutarties su 

Vokietija, talkininkai turės išneš- 
ti nuosprendi apie Rusijos klau- 
sim.]. Ar talkininkai darys toli- 
mesnę intervenciją, ar ne? Inter- 
venciją, beabejonės» reikš karę. 
iNors dabartiniame laike yra karė, 
nes kazokai su talkininkei kariu- 
męnę, mušasi su bolševikų armi- 
ją, bet karė yra ant mažos papė- 
dės. 

Dartbininkų kliasa Anglijoj ir 

'Prancūzijoj formališkai užreiškė 
savo pasipriešinimą prieš toli- 
mesni talkininkų įsimaišymą Ru- 
sijoj. Japonija visados buvo drau- 
giška Rusijai ir dabartinioji jos 
ministerija, sakoma esanti tos 

pačios taktikos. 

Ką talkininkai mano daryti— 
sunku ?tspėti. Dvi teorijos gy- 
vuoja apie bolševikus: Pirmi tvir 

tina, kad bolševizmo itk priedar- 
ga ir kad reikalinga tik mažos 

gerai suorganizuotos armijos, kad 
nuvertus juos ir permainius reži- 
mą. 

Antri gi sako, kad bolševizmas 

taip išsiplatino ir Įleido šaknis 

taip giliai, kad reikalinga bus di- 
T 

# 

1 

dėlės armijos, kad užtikrinti pa- 
geidaujamas pasekmes. 

Pasiremiant visais gandais 
f;r ateinančiomis žiniomis iš Ru- 

Į sijos, galima matyti, kad bolše- 
vikai ižimiai sustiprėjo ir turi gan 
stiprią armiją. Tam prigelbėjo 
baimė iš vienos pusės nuo Čccho- 

Slovaku, iš kitos pusės Vokie- 
čių ekspedicija, kurią jie buvo 
pasiuntu per Finiandija ant Pet- 

rogrado- ir Talkininkų armija 
murmano pakraščiuose iš trečios 
pusės. Taip -dalykams stovint, 
bolševikai subruzdo organizuoti 
stiprią armiją: likosi pripažintos 
militariškos mokyklos, sugrąžinti 
aficierai Į armiją ir padidinta 
mokestis kareiviams net iki 150 
rublių mėnesyje, su niekuriomis 
privilegijomis kaip tai maisto, 
drapanų ir tt. 

•Amunicijos dirbtuvės įvairiuos 
Rusijos miestuose likosi atstaty- 
tos. Tam darbui prigelbėjo daug 
Vokietija, jj pasiuntė ] Rusiją 
įvairią šakų žmonių. 

iNuo lapkričio ii dienos, kada 
likosi pasirašyta taikos sutartis, 
sulyg sutarties Vokietija atšau- 
kė visus instruktorius iš Rusijos. 
Tas mažai ka pakenkė 'bolševi- 
kams. Jų armija susideda iš 
apie 300,coo gerai apginkluotų ir 
išlavintų kareivių. Apie 200,000 
kareivių yra. lavinami. Kitais žo- 
džiais Rakant, bolševikų armiją 
susideda iš apie pusė milijono 

kareivių. 
(Talkininku, armija Murmano 

pakraščiuose laiko, ką jie buvo 
užėmę keletas mėnesiu tam atgal. 
Tikslas Anglijos karvedžio buvo, 
kaip matyt, pasiekti svarbius ge- 
ležkclių centrus Kollos ir Volog- 
dos ir tiuom pačiu sykių .paimti 
kontrolę Trans-Sibiro geležinke- 
lio, taip» kad gaima butu turėti 

komunikaciją su ČechojSovakų 
armija. Bet 'bolševikai, pasiuntę 
apie 17.000 kareiviu apginimui 
tų centrų, galėjo lengvai apginti 
juos. Daugiausia buvo mušiu a^ie 
Dviną j vakarus nuo Archangel- 
sko. 

Didesnė dalis bolševikų armi- 
jos buvo sukoncentruota apie 
Kamą ir Volgą prieš čecho-sio- 
vakus, kurie po pasekmingų mu- 

šiu su bolševikais užėmė liepos 
mėnesyje Samarą, Simbirską ir 
grūmojo "Kazaniui, vėliaus kiek 
jie užėmė svarbius Karnos ir Vol- 
gos pakraščius. 

Tuom laiku, kada Sibiras buvo 
antnbolševikiškas, kada vokiečiai 
bvuo užėmę Ukrajiną- kada Cc- 
cho-Slovakai užėmė turtingas da- 
lis Karnos ir VoJ^os, — bolševi- 
kaibuvo visai atkirsti nuo maisto. 
Reikėjo, neatsižvelgiant j nuos- 

tolims, Čecho-Slovakai nustumti 
atgal. Tas tikslas, rodos- likosi 
atsiektas. Čecho-Slovakų aftnija 
buvo 'blogai apginkluota ir ji li- 
kosi atmesta atgal j Sibirą, ir 
Leninas galėjo gauti maisto iš 
Volgos provincijų. Japonu divizi- 
ja, kuri traukė j pagelbą Čeclio- 
Slovakams, nedaėjo toliaus kaip 
iki Irkutskui, o Amerikos karei- 
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viai pasiliko dar toliaus užpaka-- 
lyje. Dabartiniame laike mažai 
yra vilties, kad talkininkai šiame 
fronte pradėtu ofcnsyvą. 

Kitas centras mūšių yra apie- 
'linkeje Dono upes, Kaukazo ir 
Astrachaniaus gubernijoj, kur 
dvi stiprios armijos kazokų prie- 
šinasi 'bolševikam 9. Astracha- 
niaus Įgujbeiinija yra Iboilševikų 
Mesopotamijoj galima be dideliu 
randasi apie Kaspijos jiuras. 

Sulyg padarytos taikos sutar- 

ties, Vokiečiai apleis Ukraijną ir 
tuomet bus galima Anglijos lai- 
vynui' užimti Odesa ir Sevasto- 
poi4, tokiu bildu 'bus galima tal- 
kininkams pasiusti reikalingiau- 
sius reikmenis del kazokų. Dar 
toliaus Anglija atidaro bazes lia- 
tume ir Bakir ir tuomi ji galės 
paimti kontrolę į ss.vo rankas 
geležinkelio tarp Juod'itjų ir Kas- 
pijos jūrių. 

■Anglijos kariumene Fersijoj ir 
Mesopotanijoj galima be <lidelių 
kliūčių perkelti j Kaukazą, kur 
ji gręs Astrachaniui ir tuomi pa- 
gelbės Kazokams. Gali buti, kad 
bolševikai permato tą ir jie dabar 
stiprina tą frontą. 

Rumunijos armija sumobilizuo- 
ta ir kiekviename momente ji 
gali užimti Ukrajiną, jeigiu to 

panorėtų talkininkai, bet ir čio- 
nai labai abejoti reikia- ar tal- 
kininkai galės priversti visus, 
kad jie jiuos palaikytų. Praneša- 
ma. kad kaip greit vokiečiai iš- 
trauksią savo kariumenę, taip 
greit Rumunijos ūkininkai sukjla 
ir tuojaus sutveria bolševikišką 

į tvarką. < ... '■ 

GARBINGAI KRITO U* 
LAISVĘ. 

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

P a t ė m I j i m a s. Imame tik 
taa pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kurie 
pasiduoda kariumenėj, arba laike 
registracijos, savo pravardes su 

"ski," arba su "wicz," ant galo, 
yra panašus i lenkus ir jų męs 
negalime atskirti; todėl tankiau- 
siai tokių ir nepaduodame. Lie- 
tuviai privalo savo pravardes lai- 
ke užsiregistravimo, arba įau ir 
kariumenėj, paduoti vieton "ski" 
—"skas," vieton ''wicz"—"vlčius," 
pavyzdžiui: vieton "Rutkowski" 
privalo paduoti "Rutkauskas," vie- 
ton "Jacewicz"—"Jacevicius." Tuo- 
met bus lengva juos pažinti. 

* * 

S u rašuose 1 a p k r. 30 d. 1918 
Ignacius S. Kapočius, corporalas, 
iš Chicagos 12120 S. Iialsted St., 
— prapuolė mūšyje. 

Nikolas Sidaris, (gal grckas), 
iŠ Chicagos, 2251 Wiest Adams 
St., — praipuolė mūšyje. 

Joseph Butkus, iŠ Chicagos, 
3434 Union A ve. — sugryžo prie 
tarnystos, pirmiau buvo paskaity- 
tas už prapuolusi. 

John Tomashiunas, iš Clrica- 
go^. 1625 So. Canal St. — sugry- 
žo prie tarnystos, pirmiau buvo 
pagarsintas už prapuolusi. 

John Manjanis, iš Port \Yash- 
ington, \Vis. užmuštas mūšyje. 
Suršiuose gruodžio 1 d. 

Adams Stankievicz, iš Clcvc- 

land, Ohio, — mirė nuo ligos. 

P a v ė 1 n t a s s u r š a s, ('aikas 
nepažymėtas). 

John Stankewicz, iš Chicagoi,] 
857 May St. — prapuolė mūšyje. 

John Urban, iš Grand Rapids, 
— prapuolė mūšyje. 

REIKALINGAS LINOTYPE 
APERATORIUS PRIE 

LIETUVOS 

ATSIŠAUKITE TUOJAUS 
Į 

Reikalaujame 
, i darbą 1000 agentų 

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

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

60 Dienų Išbandy 
mui Dykai. 

Prisųsk 2Qc. dabar 

Meskite netikusias gydoles! Jeigu turite 
"dusulį, reumatizmu, neuralgiją., paralizius, nerviškumo, sluogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užlcetėjimo ir daugybe 
kitų ligų, arba skausmo bile kur. Prisiųi- 
kite 20c. del vyriško diržo arta 30c. del 
moteriško diržo, idant pagelbeti užmokėti 
prisiuntirao kraštus. Į keletą valandų mano 
naudingas diržas rasis jusų pačte. Už- 
mokėkite rankpinigius $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal iu*. 
rodimus per du mėnesius, tada bėgiję 60 
dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite diržą atgal, o aš sugražjsiu jusų $3.98. 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. 
Adresuokite: 

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

152 \V. I4tli St., Ne\v York. 

Užkviečiame "Lietuvos" skaitytojus, Lithuanian 
Publishing Bendrovės dalininkus, artimus ir pažįstamus 
tuojaus užsiprenumeruoti Dienraštį "LIETUVĄ." 

Mes permatome didelį Dienraščio "LIETUVA" 
užsisakymų užpludimą, įvairių tame reikale paklausimų 
ir kitokių netikėtų darbų. Todėl kviečiame Jus, Gerbia 
mieji, tuojaus siųsti savo prenumeratas, kad dienraštis 
nuo pirmo numerio Jus aplankytų. Kitaip darant, gali pa- 
sitaikyt prieš musų i-0rą, sutrukdymas gerame laikraš- 
čio išsiuntinėjime. Adresuokite šitaip: 

kk LIETUVA" 
3253 S. Morgan St, CHICAGO, ILL. 

| Dienraščio "UETUVA" I 
KAINOS = Į 

> CHICACIOJE Metams $6.00 i 
,, Pusei mętų 3.50 j 

\ In Kitus Suv. Valstijų Miestus 

Metams » $5.00 į 
Pusei Metų - 3.00 j 
In Kanadą Metams 7.00 j 
In Kites Šalis Metams 8.00 j VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

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. 
(aut kiek laiko) 

Mano adre.ias: 

Vardas Pravardė 

Stubos numeris Gatvė 
(arbabox) 

Miestas Valstija 



SINANAS DAUKANTAS 
JO GYVENIMAS IR DARBAI 

Paminėjimui 125 metų nuo jo gimimo dienos. 

(Tąsa) 
II 

DARBO METAI. 
i. Daukantas Rygoje ir Petra- 

pilyje. 
Baigęs mokslus, gavęs diplomą, .Daukantas turėję galvoti apie, 

uždarbį. Lietuvoj sunku buvo tat 
gauti. Visose savavaldyibės įstai- 
gose tarnavo dvaritvnkai, renka- 
mi ir samdomi, ar jų nurodomi 

,il(i'<ios gi įstaigos dar sunkiau 
buvo gauti darbo vietiniams. Ga- 
limas dalykas, jog jam nepavy- ko gauti vietos bajoru įstaigose. 
Turėjo j ieškoti kitur. 

1825 m. jį užtinkame Rygoje, 
betarnaujantį '/anceliarijoje karės 
generalgubernatoriaus von der 
Pahlen'o. Tenai pareikalavo iš jo 
bajorystės raštų. Rūpinos juosi 
pasidirbti, rankiojo medžiagą, 
*850 i«t. rūpinosi išgtiuti. Jo vy- 
resnybė nor, kad greičiau butų. 
Tet "bajorystės nepavyko prirody- 
ti. 

Rygoje jisai rausėsi miesto ar- 
chyvuose. Rodos, jam sunku bu- 
vo prieiti prie kitų a.chyvų. Kad 
dirbo, matyt iš nuorašų, padary- 
tų Rygoje, esančių jo palikime, 
iš medžiagos, suvartotos jo isto- 
rijoj ir spausdintuose raštuose, 
kaip antai "Bude." 

Jieškantiems daroma kliūtys. 
Valdė viskį vokieėiai-baronai ir 
nenorėjo, kad kas iš jų rankų 
butų sunaudota prieš juos. Iš 
žinomų jam -žmonių pavyko įeiti 
visur be kliūčių tik vienam: buvo 
tai žinomas tyrinėtojas, dokumen- 
tų rinkikas Napierski's. 

Rygoje būdamas, jisai perleido 
1831 m. revoliuciją Lietuvoje. Jo 
viršininkas v. d! Pahlen'as važi- 
nėjo tuomet Lietuvon maistų 
malšinti. Kaip Daukantas žiurėjo 
j tat, nežinome. Gana to, kad jau 
1834 m. jisai persikėlė j Petra- 
pilę. 

'Daukantas gavo raštininko vie- 
tą Senate, — tame skyriuje, kur 
sudėtas valstybinis Lietuvos ar- 

chyvas, ''Lietuvos Metrika" va- 

dinamas (dabar esantis Mask- 
voje). 

Tarnysteje kilo jisai palengva, 
nes nelandus, nemokėjo įsiskverb- 
ti. Visą laiką'buvo valdininku; dir 
bo labai d"ug, o ėmė maža al- 
gos. Galimas daiktas, kad nepa- 
rodytoji bajorystė kliūtis darė, 
afba jisai prastojo kieno-nors 
malonės ir jam ne**ido pakilti. 
•Gal Kiti, jisai pats 'pasirinko tą 
dalf, kad .priėjus prie archyvo, 
jturtingo Lietuvos istorijai. Žmo- 
gus gabus, darbštus, -avo ateitį 
yavedė Lietuvos .praeičiai ištirti. 
iNe sykį jisai prasitaria- jog nu- 

stojęs geros karjeros. 
Giminėms rodėsi, jog jisai bū- 

vy? turtingas žmogus tr turėjęs 
gerą vietą. Vis tai pasaka. J:> pa- 
ties žodžiai ką-kita rodo: "Turim 
dviem ponam tarnauti, tai yra 
atlikti iždui priederme ir uždar- 
biauti duonai drabužiams; iš tos 

algos, kurią gaunu, v?oo rub. sid, 
nr<galima pragyventi ir apsitaisy- 
ti, jeigu neužsiimti kuo-nors ki- 
tu." Koks buvo dar pašalinis už- 
darbis, nežinome. 

rodos galėjo taip ma- 

nyti. Jisai padėdavo jiems, siun- 
tinėdavo laikas nuo laiko, statė 

paminklus savo geradėjui ir moty 
nai. Jisai š^lpė, rjcs nenorėjo, kad 
ir jie taip-pat vargtų, kaip jis 
pats. Tuo pats nesigiria visai, 
tatai sužinome iš kitų jo priete- 
% 

Giminėms jisai :'untinėdavo 
per savo prletelj kun. Ambraziejų 
PaiSrėžą, gyvenusi Kretingos vie- 
nuolyne. Tasa: turėdavo atlikti 
visokius jo reikalus. įpinigiškus 
ir asmeniškus. 

Apsilankydavo jisai namon, 
būdamas Rygoje, taip-pat persi- 
kėlęs Petrapilėn. aLnkėsi, regis, 
retai, t>ent iš Petrapilės, nes jj 

darbas suturėdavęs, išlaidos ke- 
lionei, dovanoms, didelės, ir ke- 
lionė buvo sunki ir brangi anais 
laikais, vis arkliais, o nebejau- 
nam žmogui ypač. varginga. Žino- 
me. jog apsilankė vasarą 1844 m. 

T aviešėjo tėviškėje, pasimatė su 

pažįstamais, pasikalbėjo su vei- 
kėjais' su kuriais tik susirašinė- 
davo, Nepavyko jam ta kelionė. 
Lytinga vasara, patvinys, vargais 
negalais privažiavo iki Vilniaus, 
o iš ten j Petrapily. 

Apie kitą sykį mini jo giminės. 
7—8 gruodžio 1847 m. mirė jo 
motyna. Žinia negraitai atėjo i 
ji. Atvykęs kitais metais pavasa- 
rį, Daukantas išbuvo Kalviuose 
savaitę, paskui parsiuntė pamin- 
klo akmenį, užsukęs Liepojun. 
Akmuo ant motinos kapo, nors 
ir kiti broliai ir sesers įdėti, jo 
vieno pinigais pastatytas. 

Visomis pastangomis jisai rūpi- 
nosi, kad giminės gautų mokslo. 
Todėl pats prikalbinėja leisti vai- 
kus mokslan. nurodo, kur gali- 
ma mokinties, sužino, kur,kas, 
kaip ir už kiek mokina- ir sten- 

giasi jbr.ukti. 
(Sodžiuje pažįstamiems ir gi 

minėtns jisai rodėsi esąs galingas 
ir įtekmingas žmogus Petrapilyje. 
Todėl įvairius žmonės kreipdavos 
Į jį su reikalais. Giminės pasako- 
ja apie tokį atsitikimą: įSkuodo 
parapijos gyventojai padavę skun- 
dą carui, kas buvo pačių įstaty- 
mų uždrausta. Todėl jie drebė- 
dami laukė bausmės. Jie žinojo 
iš savo atminimų ir kitu pasa- 
kojimij, kokia galinti but eg/.aku- 
cija. Pradžioje 19 amž. Skuode 
valstiečiai, mat, »buvę pakely riau- 
šes delci pono slėgimo, užtai kai- 
kuric nubausta, atsiųsta polici- 
jos ir kariumenės. Daukantui pa- 
vykę padaryti, kad skuodiečiai 
nenukentėjo už prašymą į carą. 
Yra užsilikęs tūlos Skrzetiiskie- 
nės padėkos laiškas už suteikimą 
pagelbos. Savo testamente jisai 
mini apie kitą ar tą pačią Skrze- 
tuskienę. kuriai privaląs grąžinti 
pinigų, nes visų, jos reikalui at- 

siųstųjų, neišleidęs. 
'Nelengva buvo Daukanto duo- 

na: pusbadžiu gyveno, o dirbo 
nesveikįose sąlygose, labai daug 
nustojo sveikatos. Syk} (1846 
m.) rašo jisai: "Mano likimas bu- 
vo ir yra labai liūdnas... Per 10 

metų sėdėdamas archyve, drėg- 
name ir šaltame ore po 8* valan- 
das beveik nesijudindamas iš vie- 
tos ir taip sustingęs nuo drėgno 
šalčio, jog ištisą valandą eida- 
mas negalėdavau atgauti jausmo 
kojose; iš to gavau ligą. kurios 
ir gydytojai neatspėja:: nes Tri- 

jų Karalių vilijoj puolė kraujas 
j galvą ir ibuvo tat taip smarkiai, 
jog rodėsi, kad proto nustosiu 
arba nebesulauksiu rytojaus; ir 
šiap bei taip su daktarų pagelba 
per keturius mėnesius atsigavau, 
kad jau galėjau vaikščioti; iš tos 
ligos gavau tokj didelį nerų nu- 

silpimą, kad žirnis kirsdamas 
išgąsdindavo, o be to kojų skau- 
dėjimas, ypač vienos, kuri daug 
skausmo einant padaro, eiti dau- 
giau kelių šimtų žingsniu ašai 

negaliu del skaudėjimo ir taip. 
vis kankinuos iki šios dienos. 
uaKtarai sako, jog tai padarga, 
bet nei pusės gorčiaus vyno nė- 
su išgėręs savo gyvenime, pra- 
mogio jokio neturėjau, nes po 
kiekvienų savo įpietų*galėčiau dar 
kitus pietus suvalgyti, jeigu at- 

sitiktų ; nei mano tėvas nei sene- 

lis, gyvendami miške, entik netu- 

rėjo, bet ir ngtirdėjo apie pa- 

Įrą. 
Ir neužilgo po to keliantis Lie- 

tuvon, giminės nepastebėjo jo 
dagrą.'* 

Šita liga turėjo sumažinti jo 
darbavimasį. Jo kūnas jau ma- 

žiau begalėjo pakelti. 
(Toliatus bus)' 

I 

Talkininkų atstovai išdirba taikos, su tart J. 

DETROIT' MICH. 
Lapkričio 30 d. tautininkai su- 

rengė balių-. Prie to buvo sulošta 
gražus veikalas :"švarkas ir Mi- 
linG." Lošimas nusisekė labai put- 
niai, žmonės gardžiai prisijuokė. 

Pertraukose p. 5nuoli> aiškino 
apie Lietuvos reikaus. Vienok at- 
sirado ir tokių, kuriems Lietuvos 
likimas nerupi ir jie pradėjo truk- 
dyti kalbėtojui tęsti ilgiau savo 

kalbą. 
į Pas mus yra nemažai jaunimo. 
Įkurs pats nežino ko nori, tik sten- 

giasi ..pamėgdžioti anglikams. Jie 
tuo savo elgimosi luošia, anglikų 
akyse klaunų (klamzių) roles, 
bet jie to nesuprasdami džiau- 

giasi savo darbais. Ir atsikartojo 
žodžiai: "palaiminti ncžinėliai." 

Patarčiau jums, Lietuvos sunųs 
ir dukterįs buti padoriais vyrais, 
o ne pamėgdžioti gatvinius spor- 
tus. Ateityje tikhai galėtumėt 
pasidžiaugti savo darbais. 

J. S. T. S. 

LIETUVIAI JUDA. 
So. Omaha, Nebr. Vietinės 

draugijos turi sudarę komitetą 
gelbėjimui Lietuvos. Jau 3 rač- 

iai jis šauniai darbuojasi dėl Le- 
tuv\s labo. Yra jau dikčiai pri- 
sidėjęs su aukomis, pinigais ir 

į drabužiais. Darbuojamasi, kruta- 
mą įvairiais prieinamais 'budais. 
Tėvai susirinkimuose • svarsto, 
kaip geriau prisidėjus Letuvai 
pagėlbon. vaikai gi vykdo tai gy- 
veniman, rengdami įvairias 'pra- 
mogas. 

Lapkričio 24 d. komiteto var- 

du statė scenoje du veikalu: 
"Visi geri" ir "Išgama." Xurs 
daugelis aktorių pasirodė pirmu 
syk scenoje, bet lošimas išėjo 
taip gerai, kad geriau reikalauti 
nei Pa*, salima. Tik vakaro prog- 
ramų vedime buvo kiek trukumų, 
bet tas, prie abelno pasisekimo, 
išėjo gerai. Reikia pažymėti, kad 
prie gero vakaro pasisekimo 
daug 1 įsidėjo p-lė E. Zigman- 
čiutė ir p-ni V. Poškienė, parda- 
vinėdamos išanksto tikėtus. Nuo 
vakaro liko į $50.00 pelno, kurio 
pusė ketinama skirli nukentėju- 
siems nuo karės, kita-gi pusė 
Raudonajam Kryžiui. 

Turki pridėti, kad nekurie cx- 

saliuninkai (mat valstja yra sau- 

sa), kaikada atsigabena, į rengia- 
mus vakarus, svaigalų ir suteikia 
norintiems progą pasigerti. Tai 
yra netikęs paprotys, nes tuomi 
dažnai žemina lietuvių vadrą. 
Ar nebūtų jau laikas jį pamesti. 

Buvęs. 

BALTIMORE. MD. 
Pas mus daug ir labai daug 

buna diskusijų diskusijėlių ajnc 
tuos bolševikus, kurie vieniems 
džiaugsmo, o kietiems baimės 
yra nemažai pridavę. Žmonės 
niekaip negali suprasti, kaip le- 

kia didėlė tauta, gali sekti paskui 
kokių ten ickų, ar leibų. Vieni 
giria 'bolševikus be jokio pamato, 
kiti gi peikia juos, ir gi neturė- 
dami ganėtinai tikrų žinių. I5e- 
nnls butų praktiškiau su išneši- 
mu bolševikams dekreto kiek 
lukterėti, kpl nepasimatysime su 

žmonomis, kuriems teko nukentė- 
ti dėl "bolševikų režimo. Jei ištik- 
ro taip yra, taip mums praneša, 
karts nuo karto, žinios iš Euro- 
pos, tai bolševikams neturi but 
vietos šiame pasaulyje. Bet su 

nuosprendžiu valandėlę lukter- 
iame. 

i. 

A. Kurclaitis. 

"SUNŲS LIETU VOS" GELB- 
STI TĖVYNĘ. 

Kearny ir Harrison, N. J. Lap- 
kričio 30 d. draugystė "Sunų 
Lietuvos" pasirodo tikrais sunais 
savo tėvynės. Parafinus juos per 
vietos X. F. skyrių, kad prisidė- 
tų surengime prakalbu, jie apart 
pasižadėjimo remti phikalbas, su- 

teikė didele dovaną. Dovaną, ko- 
kios gal nieks, nesitikėjo. Jie ne 

dovanojo, ne aukavo, bet dali- 
nosi savo turtu su vargstančia tė- 

vynė. Jie paaukavo net $500.00! 
Tai tikri sunus Lietuvos; ne už 

dyką jie nešioja vardą Lietuvos, 
sūnų. Jiems ta garbė pilnai prik- 
lauso. Bcto girdėjosi balsai- kad 
nariai ypatiškai aiukaus nors po 
penkinę. Lietuva džiaugsis turė- 
dama tokius sunus. 

Lapkričio 30 d. T. M. ,D. 62 

kp. choras turėjo balių. Buvo 

prisirinkę daug gražaus jaunimo, 
kad retai taip gražų balių galima 
turėti. T. M. D. kuopos choras 
vis daugiau įgauna pritarimo jau- 
nimo tarpe. Tai smagi naujiena. 

Taipgi pranešu geri). Lietuvos 

Xeprigulmylbės Fondo, 13 sky- 
riaus nariams,v jog mėn. susirin- 
kimas atsibus gruodžio 12 d. 8 
vai. vakare ,L. Hartmano svet. 

756 Harrison Ave. Harrison, X. 

J. Malonėkit visi atsilankyti, nes 

yra daug svarbių reikalų aptari- 
mui. 

J. V. Baltrukonis. 

l 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama už "cash," arba paskoli- 
nams Jurus pinigii ant jųjų ant legaliu-išlygy, arba išperka- 
ma Jus įmokėjimą ant bondsų, kontrakto. 

CARL M. WHITE 
56 W. WASHINQTON ST., ROOM 411 

Linkėjimai 
TRIS džiaugsmai. 

Trečią kartą savo gyvenime 
čsu nusidžiaugęs. 

Pirmas mano džiaugsmas at- 

sitiko, būvant Rusij-J'aponijos ka- 

rėje, kada ji pasibaigė. 
Antras nusidžiaugimas b;n vo 

pagrįžus Į savo gimtinę, šalelę, 
ten kur raiboji gegute "kuku!" 
kukuoja, ktnomet mano močiutė 

manę apkabinusi meiliai pabučia- 
vo. 

Trečias mano nusidžiaugimas 
pagaliaus buvo sulaukus prakil- 
naus mano svečio — "Lietuvos" 
Dienraščio. Pažiurėjus j jj, ma- 

no akis nušvito. Kodėl taip? To- 

dėl, kad šis Dienraštis yra Įran- 
kis visiems Lietuvos darbo reika- 

lams, tik reikia juomi naudotis. 
IAš patariu visiems lietuviams 

; & i 
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jl užsiprenumeruoti. Skaitydami, 
tėmikite visus jo patarimus. Šis 
laikraštis tik tuo tikslu ir suor- 

ganizuotas pastangomis geru tė- 

vynainiu, kad prikelti sužeistą 
Lietuvą ir jos žaizdas išgydyti. 

A. Kurelaitis. 

Baltimore, Md. 
* * 

Siunčiu širdingus linkėjimus 
Naujam ir senai laukiamam sve- 

čiui '"Lietuvos" Dienraščiui. 

Senai laukėme pageidaujamu 
dienu, tai dabar- Hrolužiai, ir 
pasidžiaukime, — kad vidurinės 
srio'vės Dienraštis jau pasirodė. 

Dienraštis "Lietuva" lankyki 
mus kas -dieną: ves mus j švie-( 
sią ateiti; mokys mus tapti dorais 
piliečiais ir gerais teisingais de- 
mokratais. Išmokys m'ns viens 
kitą gerbti ir tokiu budu ves mus 

prie vienybės. 
Tik, gerbiamas mūsų laikrašti, 

kaip ėjei virš 25-metų. taip ir 
toliau cik tuom pačiu keliu. O 

mos, visi Dienraščio š-ėrinnkai ir 
jo skaitytojai, duosime garbės žo- 
di. kad kiekvienas po dešimti 

nauju skaitytoju prisiusime ir to- 

kiu budu suteiksime milžinišką 
"Lietuvos" Dienraščio armiją, 
kuri darbuosis mušu lietuviu 
naudai. 

Taigi darbuokis, Lietuvos gi- 
nėjau. nes liuosybės spinduliai 
jau prašvito ir diena po dienai 
bins Laisva ir Neprigulminga 
Lietuva. 

Petras A. Lūkšis, 
Xewark, X. J. 

* * 

Linkiu kuogeriausios kloties 
naujam Dienraščiui "Lietuva" iri 

kiekvienam lietuviui patariu skai-i 

tyti ir platinti " Lietuvą'-, nes 

šis laikraštis paduoda gerus pa- 
mokinimus ir teisingas žinias. 

Motiejus Valiušis. 

Dayton, Oliio. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

( HASTER 5T5TET1 } 
Kirpikai yra labai reikalaujami. 
Męs mokiname ši ptiiktj gerai apsimokanti 
amatu j trumpą laika. 
Vietos mpripildytos laukia. 
Ateik dieną ir va'.are. 

Master Cutting School 
]. V. Kasnicka 

112 N. LaSalle St., 
4th floor, prieš City Ilall. 

į Privalote \ 
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Zinotii 
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| ką Amerikonu Spauda f 
Į sako apie Lietuvius. Į 
j. Žurnalas "Sea Povcr" yra | 
j puikus straipsnis apie Lie- | 
Į tuvius ir Lietuvą. ŠĮ | 

Į straipsnį turėtų perskaity- Į 
j ti kiekvienas lietuvis, ar- | 
! ba turėtų Įteikti egzamp- | 
j liorių savo mieste ko- | 
; kiam įtekmingam ameri- | 
i konui, kad jis perskait>'- | 
j tų ir turėtų geresnį supra- į 

timą apie Lietuvą ir jos 1 
žmones. Į 

Kaina 30c. Su prisiimti- Į 
mVi 35c. 

Męs turime dar keletą | 
egzempliorių. 

Siųskite money orderi | 
arba štampų. | 

j "Lietuva" | 
3253 S. Morgan St. 1 

| CHICAG O, ILLINOIS | 

Ar šie busit, ar Lietuvon OrĮžšit? 
Lietuviams yra svarbu ir žingeidu žinoti, kiek Lietuvių žada po 
šios karės grįžti atgal Lietuvon. "Lietuvos" Dienraštis norėtu 
šitas žinias surinkti, kad šitą, klausimą išrišti. 

Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiųSF.kite ją atgal. Jusų var- 
dai ir jusų čia paduotos žinios bus užlaikomos vien tik Redak- 

4 cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinamos- nei niekam iš- 
duodamos. Todėl galite rašyti atvirai ir su pilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravardė 
2. Adresas 

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

8. Kokion vieton grįžtute? 

9. Kuom čia užsiimate? 

10. Kuom Lietuvoj noretut užsiimti? 
11. Su kokių kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigu su 

savim parsivežtut 

Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima bu- 
tų maž-daug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie-J 
tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų, ši- 
tas jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj 
paslaptyj, kiek tas lyti si jusų ypatos. Jeigu kartais nenorėtum 

jo atsakyti, praleiskit |jį nieko nepažymėję. į 

12. Kaip greit nianytute grįžti Lietuvon? 
Atsake šiuos klausimus šitą kuponą ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui, 
adresuodami taip: Statistikos Skyrius, 

"Lietuva" Daily, 
3253 S. Morgan Št., Chicago, 111. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI BEI PAŽĮSTAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 
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METAI XXVI No. 10 

KETVERGAS, GRUODŽIO (Dec.<) 5, 1918 
— 

"Lietuva" eina kasdien, išskiriant nedėldienius. 
Laidžjal: Lietuvos Dienraščio Benrovė. Redaktorius: 

Adv. Bronius K. Balutis. Adrese visoms karesponden- 
cijome: 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgau St., C'uicago, 111. 

Telephonas Bulevard 4250 

Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar- 
sinimu kaina suteikiama pareikalavus. 

Prisiųsti Redakcijon ir nesunaudotl rankraščiai gra- 

žinami atgal tik tada, kada jų gražinimo reikalaujama, 
rankrašti Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo lė- 

šos prie rankraščio yra pridėtos. 
Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio bb.nio reika- 

lais reik kreiptis laiškais i Dienraščio Administraciją. 
Korespondencijas, žinias ir straipsnius reik adresuoti 
Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar- 
dgs (apart, slapivardos) ir adreso, negali buti sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių gulima matyti nuo 11:30 iki 

12-tai išryto ir nuo 5:30 iki 6 vakare. 

Lenktyniuosim,—bet kuom? 
Vienas musu laikraščių, buvusis iki šiolei 

ir dabar tebeesantis priešingu bendram veiki- 
mui musų srioviu Lietuvos laisvės išgavimo 
klausime—ypač gi priešingas bendram rinki" 
mui aukų j viena fondą Lietuvos laisvės išga- 
vimui, prirodinėjo, kad veikimas paskyrium, 
rasite, bus net ir o-eresnis, ries srįovės turės 

progą "lenktyniuotis" aukų rinkime ir dau- 

giaus surinksę. 
Jeigu tas 'nebūtų jau buvę bandyta, tai 

gal ir galima butų taip manyti. Męs patįs 
karės pradžioje, matydami, kad partijų sutai- 
kinti negalima, buvome palinkę manyti, kad, 
gerus norus visiems turint, gal ir galės toks 

lenktyniavimasi naudon išeiti. 

Kelių metų patyrimas, tačiaus, parodė ir 
mums ir kiekvienam, kuris norėjo tuos daly 
kus tėmyti, kad tokia "lenktyniavimosi" teo- 

rija vra klaidinga. Kulturingoj draugijoj ji 
gal butų ir pasekminga, bet musų visuomenėj 
ji nebuvo pasekminga—ir nebus dabar. 

Štai ir dabar. Tautininkai ir taip vadi- 
namieji klerikalai rer1:a aukas, siunčia kolek- 
torius. Ir vienu ir kitų aukos eina tam pa 
čiam tikslui—Lietuvos laisvės išgavimui. Ir 

per tą oatį Pildoma j j abiejų srioviu komitetą. 
Bet ankos renkamos atskirai—fondai, matai, 
lenktvęiuojasi... 

Taip, Fondai lenktyniuojasi. Lenktyniuo- 
jasi ir kolektoriai. Po tuos pačius žmonas 

vaikščioja ir vieno ir kito Fondo kolektoriai. 

Supratimas yra, kad vieni kitiems nekenks— 
nes juk aukos eina ton pačien vieton. "Lai 
žmonės duoda tam, kuriam labjaus pasitiki"— 
sako tasai "lenktyniavimosi" užtarėjas — 

skriaudos iš to Lietuvai nebus"... 

\Vell, męs jau girdime Chicagoįe truputį 
kitokia istoriją. Aną dieną čia vakščiota 

"bažnytiniu" kolektorių. Ir kaip mums pra 
neša iš tu vietų, kur jie atsilankė, kolektoriai 
verčia kalnus ant tų "bedieviu-tautininkų/' 
ragindami žmones, kad jiems aukų neduotų. 

Lenktyniavimas!? Taip! Bet kam iš 
to nauda? Ar Lietuvos laisvei, už kurią j re 

patįs sakosi dirba? Xe, iš to nėra nauda nei 

Lietuvai, nei jos laisvei, nei pagalios tai "die- 
vybei," vardan kurios jie akėja menamus "be- 

• dievius-tautininkus." 
Tai žmonių demoralizacija, kuri šiuo lai- 

ku yra vandeniu ant Lietuvos laisvės priešų 
malūno. Pagalios tai nėra nei nauda tam 

pačiam Dievui, kurio vardu jie tą demorali- 
zaciją sėja. Tai žvakutės, statomos velniui 
nnt naudo*. 

Kitokio' šviesoj šitokių dalykų, šioje va- 

landoje, męs negalime matyti. 
oo "—O o 

Gal ir jis "vokiečių 
papirktas1'? 

•Visas pasaulis yra prieš vokiečius ir tei- 

singai neapkenčia tų, # kurie užleido ant pa- 
saulio tokia nelaimę, kaip ši karė. 

Lenkai tą pasaulio jausmą mėgino ir mė- 

gina išnaudoti savo vagiliškų siekiu atsiekimui 
ir tuo tikslu kiekvieną asmenį, veikėją, komi- 
tetą ir net čielą tautą, kuri priešinasi jų už- 
grobimui, apšaukia "pro-vokiečiu," "papirktu 
vokiškais pinigais." 

Lietuviai yra toki, ukrajiniečiai yra toki, 
žydai yra toki—jeigu tikėti lenkų varomai 
tarp talkininkų propagandai. 

Bet šitie gremėzdiški lenkų šmeižtai pa- 
mažu pradeda nustoti savo Heros. Ypatingai 
amerikonai, kurie yra papratę nuodugniai į 
kiekvieną dalyką pažiūrėti, pradeda matyti 
lenkus jų tikroje šviesoje. 

Stai laikraštyj L e s 1 i e s' W e e k 1 y 
(gruodžio 7 diena pažymėto) Norman Ilap- 
good sarkastiškai taria porą stačių ir teisingų 
žodžių apie Lenkiją. Seka jo straipsnis: 

L e 11 k i j a. 

"Lenkų Komitetas,—rašo jis,—kurį 
valdžios rado tinkamu pripažinti kaipo at 

stovaujančiu Lenkiją, atsisakė dalyvauti 
sykiu su kitomis naujuomis tautomis Cen- 
tralinėj Europoj, ir Mr. Padarevvski pra 
nešė apie tai nrofesoriift Masarykui. Šitas 
Lenkų Komitetas, pripažintas musų ir tal- 
kinkų viešpatijų, yra sudarytas iš kruvot 
žavėjančių aristokratų, imperialistiškų, 
aniti-semitišku, anti-populiarų ir barni p 

bejieškančių. Jis yra neapkenčiamas per 
milijonus paprastų, arba •daržinių' Lenkų. 
Jisai pasiryžęs stumti reikalavimus net iki 
Danzigui ir atkirtimui dviejų milijonų vo 

kiečiu nuo likusios Vokieti ios dalies—ka. 
yra maloni Elzaso-Lotaringijos problema 
tik kitu galu. Lenkija savo didybės die- 
nose buvo viena iš sukčiausių (trickiest), 
labjausiai slegiančių ir labjausiai imperia 
listiškų Europos viešpatijų, nes buvo vai 
doma kliasų visuomenėje, kuria šitas ko- 
mitetas atstovauja: Ir musų nekalti Ame- 
rikos piliečiai mane, kad musų bėdos pasi- 
baigs taip greit, kaip Vokietija bus su- 

mušta." 

Teisybė pasakyta—ir be jokių "šilkinių 
pirštinaičių..." 

vv 

Kę pasėjom, tą ir pjausim. 
Vakar išvažiavo Euronon prezidentą? 

VVilsonas su Amerikos delegatais į Taiko? 
Konferenciją Paryžiun. 

Juos lydi čielas būrys įvairių žinovų, spe- 
cialistų ir ekspertų, reikalingų išrišimui įvai- 
rių klausimų, kurie kils prie Talkos stalo. 

Laikraštinės žinios praneša, kad sykiu si* 

savim jie vežasi '.'kelis t o n u s" įvairir 
žemlapių, dokumentų ir statistiškų žinių, ku- 
rios bus reikalingos tų klausimų išrišimui. 

Vienu iš didžiausių ir gal kebliausių klau 
simtj bus įvairių naujai atgimusiu, prislėgtų 
tautų klausima Kurios iš jų užsipelnijo 
neprigulmybės, kurios ne? Tą jie riš, pasi- 
remdami dokumentais, kuriuos jie vežasi si1 

savim. 

Tarp tokių klausimų bus ir Lietuvos klau- 
simas. 

Dabar, "skaitant tas žinias apie "kelis to- 
nus" dokumentų ir 1.1., kiekvienam lietuviu 
turėtų ateiti mintin klausimas: Tarp tu kelii 
tonų dokumentų ir žinių, kiek yra apie Lie- 
tuvą? Ir kokios tos žinios ir tie dokumentai 
apie Lietuvą: prielankios jai ar priešingos, 
naudingos lietuvių siekiams, ar gal lenkams 
patogios? 

Tos žinios yra tokios, kokias mes, lic 
tuviai, sugebėjome Amerikai paduoti. Jos pri 
klauso nuo to, kiek męs mokėjome Amerikos 
visuomenę, valdininkus ^tc. Lietuvos klausimu 
užinteresuoti, jį išaiškinti ir tinkamoj šviesoj 
pastatyti. Jos via pasekme viso lietuvių dar- 
bavimosi. Ką iki šiolei sčjame, dabar pjau- 
sime. 

Lai ta pjūtis bu? gera ir laiminga... "V ic 
nok girdint net Šiuo kritiškiausiu laiku pigias 
peštynes dėl pasiuntimu, dėl parašų, dėl fondu 
i r sriovinių ambicijų, nenoroms lietuvio širdis 
pradeda baime ir abejone tvaksėti: ar nesuga 
dinom, ar tarp tų "kelių tonų" dokumentų, 
vežamų Taikos Konferencijom nevežami pri- 
parodįnimai apie musų nepribrendimą, apie 
musų nepriaugimą, apie musų pjovynes?... 

Tr neramu, abejotina darosi,—nes musr 
lietuviai ne visuomet "sėjo" perai. Saugr>1-' 
dievai, idant dėlei to Lietuvai dcibar neprisi 
eitų "pjauti" bloga... 

Bent dabar, paskutinėj valandoj, lai lietu- 
viai pagalvoja. Gal surimtės, gal nors galų- 
gale gerą įspūdį padarys. 

Kur Niekad Nelyja. 
Sausiausia sviete yra Egypto dalis, tarp 

dviejų žemutinių Niliaus vandenpuolių. Lie- 
tus ten, ant kiek žinoma, nėra niekada puolęs 
ir ^vventojai anaiptol netiki keleiviams sa- 

kantiems, kad vanduo puola iš dangaus. 

Lietuvos Visuomenes Istorija 
Paraše S. jVl. 

Ligšiol, kokios yra i^eję Lietuvos istori- 
jos aprašo grynai politinę Lietuvos praeitį. 
Męs šioje trumpoje Lietuvos Istorijoje pa- 
mėginsime aprašyti politinę ir drauge, apskri- 
tai, kultūrinę Lietuvos praeitį. Pirmu kartu 
j Lietuvių istoriją įvedame ir Lctuvių nau- 

jokynui (išeivystės) istoriją. 
Autorius. 

oo oo 

Del patogumo padalinsime Lietuvos is- 
toriją į sekamus laikotarpius: 

1. Šiądienin&j Lietuvos apžvalga ir Lie- 
tuvių tautos kilnrc. 

2. Senovės Lietuva ligi įsikūrimo' ben- 
dros Lietuviu Valstybės. 

3. Bendrosios Lietuvių Valstybės laikai. 
4. Lietuvių-lenkų "vienybės" laikai. 
5. Naujoji lietuvių istorija. Tautinis lie- 

tuvių atgimimas. 
6. Mažosios Lietuvos Išsivystymas. 
7. Didžiosios Lietuvos Išsivystymas. 
8. Lietuvių išeivystė. 

W uu 

i. ŠIĄDIENINĖS LIETUVOS APŽVALGA 
IR LIETUVIŲ TAUTOS KILMĖ. 

Šigdicninc Lietuva vadiname tą žemės plo 
ą, kuriame gyvenama lietuvių genties ir kai 
>ama lietuviškai, arba kuriame kad ir ne lie 
.uviškai kalbama, vienok yra pasilikusių ai.š 
vių lietuviškumo žymių, pavyzdžiui, vietų var 
Jų, papročių ir žmonių budo. 

Tas plotas susideda šiądien is: 
a) visos Kauno žemės, arba seniau va 

imamosios Kauno gubernijos, su mažu ai 
netimu pačio jos rytinio smaigalio apie Bra 

slavą. 
b) Vilniaus žemės didesnės pusės: nuc 

Meruos miestelio Padauguvyje, pro Pelikus 
vazėnus, Načios ežerą ligi Beminės upės ii 
ąją upę ligi Nemuno i vakarus. 

c) Suvalkų žemės, be Augustavo, Suval 
kų ir Seinų apskričių dalių nuo Juodosios A n 

:ios, Vigrių ežero, Kalėtniko ir Vvžainio 
pietus. 

d) Mažosios Lietuvos: nuo Vvžainio pn 
^ydkiemį, Darkiemi, Vėlavą, Teplavą lig 
Baltijos juros ties Karaliaučiumi j žiemins. 

e) Kuršo žemių nuo Palangos pajurii 
ligi Šventosios upės įtakos j jurą-vakaruost 
ir nuo Alukštos ligi Alernos miestelių padau 
^uviu-rytuose. Šį pastarąjį kraštelį reikėti 
vadinti tiesiai Padauuuviu. 

i) Gardino žem€s-visas žiemių Gardim 
gubernijos kyšulys, Į žiemius nuo Nemuno. Vi 
sas tas plota# užima aplamai 75 tuksiančiu 
ketvirtainių varstu ir sudaro veik lygų ketur 
kampj, kurio vienas galas remiasi j Baltijo. 
i ura antras i Rytų Ežerus ir Gudų kraštą viršutinis žiemių šonas i Latvius, o apatini. 
—pietų šonas— i vokiečių, mozurus ir gudus 

Kaip šį plotą kas dalintu kokios valsty bes iį valdytu, kokios tautos ii savintųsi ji: 
buvo, yra ir bus visados lietuvių plotas. 

Lietuviu kilme. Lietuviai tame plote gy 
vena, pasak daktaro Basanavičiaus nuo laba 
senų laikų, nuo tų laikų, kuomet žmonės dirb 
dinosi sau ginklus ir Įrankius iš akmens—nu< 
akmeninio amžiaus. 1) Tačiaus mokslininki 
yra manor.ia, kad lietuviai yra kada-nors atėj. 
iš kitur. 

Lieti viai savo budu ir kalba priguli ari 
jų arba irdo-europiečių tautoms. (\ kadang 
manoma, jog arijų tautos yra paėjusios iš Tu 
rano kalnyLo iŠ Azijos, tai manoma, kad ii 
lietuviai yra iš ten narėję. 

Lietuvių mokslininkai yra susekę dauį. 
panašumo tarp senovės Mažiosios Azijos i ra 

kijos. Bulgarijos ir .Vidurinės Rusijos vieti 
vardų ir lietuvių kalbos žodžių dainose ir pa 
sakose 2) ir mano, jog lietuviai turėję tei 
Kada-nors gyventi. Iš čia pareina spėjimas 
jog lietuviai tuose plotuose yra kada-nors bu 
vę bei gyvenę ir tik po to apsigyvenę tuuu 
krašte, kur šiandien gyvena. 

Tačiaus šios žinios yra dar tirtinos 
mokslui ir reikia tikėtis mokslas netolimoji 
ateityje tikriau nustatys lietuvių tautos kil 
mę. 

Iš paskiausių j ų mokslo tyrimų aišku, kai 
lietuviai žiloje senovėje daug bendra turėj; 
su suomių bei įgaunių giminėmis ir tai duoda 
tiesos spėti, jof lietuvių tauta, kol pasidari 
tokia, kokia šiandien yra, turėjo pusėtiną 
maišytis su •suomių ir kitomis aplinkinėmis 
tautomis. 

Danų mokslininkas Thomsenas 3) sako, 
jog- nuo pastarųjų metašimčių dar Kristui ne- 

gimus esą likę daugybė lietuvių bei latvių žo- 
džių daugiaus įvairiems senovės kulturos daik- 
tams išreikšti, pradėjus nuo javų, kaip: grū- 
das, rugiai, žirniai ir lt., namų paukščių, gy 
vulių i'- žuvų vardai, kaip: karvė, žirgas, par- kas, žąsis, ungurys ir t. t. ir pereinant prie 
įvairiausių daiktų vardų, kaip: žagrė, akė- 
čios, kirvis, peilis, ratas, šluota, šukos, kau- 
šas, pirtis, oda, kepurė,-pakulos; vilna ir t. t. 

Suomių mokslininkas daktaras Niemi sa- 

ko, esą iŠ tų senovės laikų likusių daug lietu- 
vių dainų ir kitų liaudies tverybos dalykų 4). 

Kitas suomis K. Tianderis 5) sako, jog 
vardas garsios suomių epopėjos "Kalevala" 

yra baltiškos kilmės ir bendroje suomių kal- 
boje reiškia "kalvis." Pasak to pat suomio 
laivių žodis "runai" pareina iš suomių "dai 
na." * 

Lietuvis mokslininkas; profesorius Ka- 
zys Huga 6) randa taipogi daug bendrų žod- 
žių lietuvių ir suomių kalbai. 

Yra susekta bendrų žodžių lietuvių ir šve- 
dų kalboje 7) ir reikia'manyti, tie visi faktai 
ateityje duos daug' įdomių ir gal naujų tyri- 
mų apie lietuvių kilmę. 

oo oo 

2. SENOVĖS LIETUVA LIGI ĮSIKŪRIMO 
BENDROS LIETUVIŲ VALSTYBĖS. I * 

Istorine ir priešistorine Lietuva• 'I auta 
vadinama istorinė nuo tų laikų, nuo kurių ji 
yra aprašyta kokiuose-nors raštuose. Gi ligi 
tų laikų, tai yra nuo pat savo atsiradimo ligi 

1 )irmo aprašymo apie ja, vadiname priešisto- 
ine tauta. Apie priešistorinę tautą sppen- 
Ižiame kokia ji buvo, kur buvo ir kita, iš tau- 
os kalbos,—dainų, pasakų, priežodžių, mįs- 
ių, is tautos papročių, budo, daflės, tikvbos, 
;enovės liekanų—kapų, pilu, alkas kalnų ir 
kitokių iškasenų. Apie istorinę.tautą spren- lžiama iš tų raštų, kuriuos parašė senovės 
nokslininkai, keliauninkai, tikybos skelbėjai, 
arininkai, kuriems teko kokiu-nors budu su 
a tauta susipažinti. 

Yra tautų, kurios pastojo istorinėmis la 
jai seniai: prieš du, tris ir net keturis tuk- 
-tančius metų atgal. Tokios egiptiečių, indų, 
cinų, asirų, babiliečių, persų, midų, graikų, 
omiečių tautos. Kitos tų tautų, kaip: egip iečių, kinų, indų turi apie save: raštų veik 
įuo keturių tūkstančių metų atgal. 

Lietuvių tauta pastojo istorine, palygi įamai labai neseniai—vos apie.tūkstantis mo 
ų atgal. Reiškia pirmas meta-dešimtasis me* 
ašimtis po Kristaus Gimimo. 

Tiesa yra rašytoj ktirie pirmiau, dar 
>rieš tai, mini savo raštuose, tą šalį, kurioje 
iandien lietuviai gyvena, bet labai miglotai. 

Tokis senovės graikų istorikas Herodo- 
tus, gyvenęs prieš Kristaus Gimimą, kuris, 
*eikia spėti, mini Nemuno upe savo aprašy- 
nuose, vadindamas ją ir scvtų. sarmatų ir 

I d tokių tautų, kurios, reikia spėti, apie šian- 
lieninės Lietuvos plotą. 

Vėliaus graikas Plinijus ir latinai (ro 
niečiai) mini savo raštuose, reikia spėti, Bal 
ijos Jurą ir gintarą elektroną. 

Dar vėliaus, pirmame šimte metų po 
\ristaus gimimui, mokslininkas, Kornelijus Tacitus aiškiai aprašinėja Baltijos pajūrio 
gyventojus, vadindamas juos "aisčiais"— 
aestii. 

Vienok ar tai buvo lietuviai, tikrai neži- 
įoma. Iš tų aprašymų, palyginant juos su 
iandieninė Lieiuva ir lietuviais, reikia tik 
pėti, kad tai kalbama apie lietuvius, nors jie 
en tikruoju vardu nevadinama. 

Todėl visus tuos aprašymus reikia lai- 
žyti greičiau priešistorinės Lietuvos aprašy 
na i s. 

Istorinės Lietuvos aprašymas prasideda 
uio tų laiku, kuriuose jau aiškiai minima lic- 
uviai ir vadinama tikruoju vardu. 

Pirmieji raštai apie senovės lietuvius. 
'irmas raštas, kuriame vadiname tikruoju 
ardu ir aprašoma lietuvių gentis—prusai, be 
-cbus Yulfstano raštas, vardu "Švento Ad 
ilberto Gyvenimas," iš kurio patiriame, kad 
>97 metais K. G. kankinio mirtimi miręs iš- 
guitasis Pragos vyskupas Adalbertas, kuris 
įuvęs nuėjęs i Prūsų žemę skelbti krikščionių 
įkybos. 

Yėlesniai kitas garsus vokiečių istorikas 
\domas iš Drėmos, gimęs prieš 1045 m. Sak- 
iom joje, aprašydamas Bremos vyskupystę, 
msėt.inai plačiai aprašė lietuvių gentį—pru- 
sus. 

Lenkų istorikas: Martinas Galius, miręs 
1113 metais ir kadlubek, miręs 1223 m. mi 
ii lietuvius savo raštuose. 

Toliau, Livonijos Rymuota Kronika 
(12(>1 m.); llelmodo Slavų Kronika, prie 
eurios parašymo prisidėjo Luebecko Klebo- 
įas Arnoldas, miręs 1212 m., Kryžininkų 
Kronika, parašyta Petro Dusburgo 1326 m. 

Lpatijos ir Xestoro rusų Kroninikos mini dar 
)lačiau ir pilniau ir plačiau apie senovės lie- 
.uvius. 

Pagalios prie tų senovės raštų apie lie- 
uvius. reikia priskaityti lenkų istoriko Dlu- 
gošo (1415-148?) ir lietuvių istoriko, rašiu- 
sio lenkiškai, kan. Stryjko\vskio Kronika, iš- 
leista 1582 metais. 

I 'člcsnicji rastai apie senovės lietuvius. 
Šiais rastais pasiremdami, o taipogi savo pa- 
tyrimais iš vėlesnių istorinių dokumentų, lie- 
uvių liaudies tverybos (folkloro) ir įvairių 

iškasenų, vėliaus, ypatingai 18-tame ir 19-ta- 
nie metašimtvje, apie lietuvius plačiausiai ra- 
šė ištisos eilės sulenkėjusių lietuvių, lenkų, 
vokiečių, rusų ir kitų tautų istorikų ir mok- 
slininkų, ir pagalios, pačių lietuvių. 

Jų tarpe paminėsime svarbesniuosius. 
Sulenkėję lietuviai ir lenkai: 

T. Narbutas. Dzieje Narodu Litevvskie- 
go. 12 tomų. 

Prof. Lele\vel. Historija Litwy. 
J. J. Kraszevvski, Litwa. 
Kojalo'vvicz, Jucė\vicz, 

Kalėdų Eglaite. 
NEŠVĘ-S KALĖDŲ KOL. EG- 

LAITĖS NE PAPUOŠ. 

Racine, Wis. A. L. T. S. 35 
kip. iškėlė obalsį: $500.00 dovana 
Kalėdų Eglaitei pirm Kalėdų.*' 
Pasakyta, kaip kirviu įkirsta. Tu- 

►ri taip but, ar Kalėdos privalo 
toliau pasitraukti. Išgelbėjimui 
kuopos nuo nesmagumų (mat 
kartais Kalėdos gali neateit. jei 
neišpifdys prižado), renka štabą 
iš štyvų vyrų: A. Darkinto, J. 
Bakučio, J. Dokšio ir M. Kaspa- 
raičio. Šie sako: "siur Kalėdos 
ateįč," ir pradeda savo darbą. 
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Xors nelengvas darbas, bet 
pergalima visi keblumai ir varo- 

ma darbas pirmyn, žmonės rei- 
kalui atjaučia; kiekvienas geras 
lietuvys prisideda su savo ska- 
tiku, kiek jam išpuola. Tik socia- 
listai atsisako aukauti, mat j'ems 
nerupi Lietuvos reikalai. Jiems 
smagiau yra buti kitų priežiuro- 
je, kaip tai: ruso, lenko ir pana- 
šiai, negu turėti neppgulmingą 
Lietuvą. Jiems vis dar norisi ber- 
nauti kitiems. Laimingos kloties- 
męs gi jieškome sau laisvės. Tū- 
li sportai, pasiremdami, neva, so- 

cializmu, ar panašiomis mintims, 
apie ką dažnai, neturi jokio sup- 
ratimo, ir gi uzreiškia, kad nieko 
neduos Lietuvos reikalams. Kį- 
la klausimas ar jų kišianėse, kar- 
tais, neviešpatauja "socializmas." 

Bet sir. gu užeiti į tikrą lietu- 
višką šeimyną, kur maloniai su- 

tinka ir aukadami doliarinę, kitą 
priduria: "darbuokitės berneliai, 
kad tik Lietuva nepapultų po 
paliokais, nes tada 'butų tikras 
vargas. Jei Lietuva bus laisva, 
tai gal ir mums priseis sugrįžti į 
gimtinį kraštą, juk ir čia ne pi- 
ragai.'' Smagiai jautiesi apleidęs 
tokią s tūbelę ir pilnas energijos 
keliauji toliaus. Turime jaiui neb- 
logą pradžią. Žemiau paduodame 
aukavusių ypatų vardus: 

P .o $ i o.o o: 

A. DarkintiS' J. Bakutis, M. Kas- 
paraitis, 
Po $ 5. o o: 

A. J. Klapatauskas, P. Kreučio- 
tiis K. Monkevičius, C. Grimai 
ir Ig. Vaineikis, 
Po $2 .oo: 

J. Pilipavičius, Aug. Varkalas, J. 
Ryshkus, J. 'Miežinis, T. Pluonis, 
Alex. Vaiciats ir B. J. Putrimas. 

Po $1.0o: 
J. aokas, K. Vilkonis Juoz. Ža- 
kas, A. Boibelis, J. Bernotas, A. 
Gu-ddžiunas, A. Gomolski, T. 

IBalčaitaenė, J. Zaikauskas- M. 

Kaupas, V. Liulevich, P. Gugis, 
S. Tarvid, J. Gutovski, Juoz. J. 
Balčaitis, J. Mazinskas, Alb. Kra- 
kis, F. Molis A. Krakis, A. Solto- 
uas, T. Slušnis, A. Kenauskas, 
A. Civas, A. Zuinis. A. Mcdžis, 
J. Raukela, R. Medžis, D. Gali- 

čauski, Aug. Daukšis F. Zakuto- 
vski, Ad. ^virbutas. 

Viso $100.00 

•Kalėdų Eglaitės Komiteto 
Rinkikai M. Kasparaitis ir A. 

Darkintis. 

C. E. MERRIAM KANDIDUOS 
MIESTO MAYORO VIETAI, 

Chicago, III., gruodžio 5 d.— 

Kapitonas Charles E. Merriam, 
buvęs Septinto \Yardo alderma- 
nu, k.-į tik sugrįžęs iš karės lauku 

Prancūzijos, užreiskė, kad jis sta 

tys savo kandidatūrą ateinan- 
čiuose rinkimuose j miesto ma- 

yoriį. Kap. Ch. Merriam. buvo 
kandidatu republikoniškos parti- 
jos 1911 111., bet likosi sumuštas 
rinkimuose. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
PAGELBĖS PERU. 

Buenos Aires, gruodžio 5 ei.—• 
Laikraščiai praneša, kad Suvie- 
nytu Valstijų valdžia pranešusi 
Peru, kad ji gali pasitikėti drau- 
gibkieuiS' noram:? Suvienytu Val- 

stijų pasistengimuose gauti žmo- 
nių mfbalsavimą provincijose Ta- 
eua ir ^rica. 

.*•' 



Perskiros įvairiose Šalyse. 
Perskiros tarp vyro ir pačios pas šiolai- 

kinius graikus vantai ter^ žinomas. 
Industane bile kuri dėl netiko ko 

gali palikti kitą ir apsivesti 
Senovės žydai. tui ejc noaprtf ota tiesą 

skirtis su pačiomis, 
Perskiros vargiai te'eicižiatiiog Tibete, jei 

nėra sutikimo ant to al iejų pusūį. Apsive- 
dimas antru kartu užgintas. 

Aoeliin, Chinijoje, aimens norintieji per- 
skirti, sulaužo porą sipul u akyvaizdoje liudi- 
ninku ir viskas atlikta. 

Čerk^zijoje pripažinta dvejopos perski- 
ros: persiskyrusios pusės gali aprivesti tuo- 

jau*, arba laukti metus po perskiui. 
Pas Amerikos indijonų gentis pagaliu- 

kai, duodami jiftigtuvių liudininkais, buva su- 

laužomi, kaipo perskiru ženklas. 
► [ei turkomamo pati prašo leidinio išeiti 

ir jis pasako "eik" nesakydamas "sugryžk 
atgal," tai reiškia, kad jie persiskyrė. 

Siberijoje, ie": vyras nėra pasitenkinęs, 
kad ir menkiausiu daiktu iš pačios', pusės tai 
jis nuplėšia kepr.rę ar šydą nuo jos burnos, 
ir tas buva persiskyrimu. 

Siame, pirma pati gali buti perskirta, bet 
neparduota, k?ip tai geli buti daroma su ki- 
tomis. Ji gal; paimti su savim pirmutinį vai- 
ką. Kiti vailrai priklauso vyrui. 

Pas maurus, jei pati nepastoja vaiko 1110 
tina, tai ji gali buti perskirta sutinkant gen- tei ir vėl ištekeii. 

Šiaurinėse šaly-e, jei vyras geidžia per- skiru, tai jis supykęs išeina iš natr-u ir nesu- 
gryžta per kelias dienas. Tas _iškia, kad 
pati turi išsinešdinti. 

P ar alios dar vienas.—Pas bolševikus ža 
da net" 'tt! jokit" p.rskirtj, nes nebusią nei 
šliubti. 

f I E. DE AMIČI Verte M. GRIGONIS ; 

ŠIRDIS" 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

1 {Tąsa) 
Pirmosios klases mano 

mokytoja. 
Mano buvusioji mokytoja išpildė žadėji 

mą ir atėjo pas mus kaip tik tuo laiku, kada 
aš ir mama turčjova eiti nuneštų skalbinit 
vienai neturtingai moteriškei, apie kurią męs 
laikraščiuose skaitėme. 

Męs labai nudžiugome, nes beveik metai, 
kaip jinai pas mus buvo buvusi. Jinai vis 
tokia pat mažutė, vis su tomis pat sietkutėmis 
ant skrybliaus, šiaio-taip apsirėdžius, ir men- 
kai susisukavosu—jinai neturi laiko su sa 
vimi gaišti. Tiktai jinai šįmet dar labjaus 
išblyškusi kur-ne-kur- jau matyties žnas plau 
kelis, ir Tkosi jinai be paliovos. Mama jai 
sakė, kad jinai nė kiek apie savo sveikatą ne 

sirupinanti. 
— Et! tai mažmožis!—atsakė jinai link 

smai, bet podraug ką tai mąstydama, šypsoda- 
masi. 

Tamsta perbalsiai kalbi,—pridūrė mama, 
—perdaug apie vaitus rūpiniesi. 

Ir tai tiesa. Halsas jos visą laiką kla- 
sėje girdėtiem. AŠ atmenu, kaip pas ją moki- 
nausi: ji visą laiką kalba, kad užėmus vaiku 
ir nė valandėlės nepasėdi toje pat vietoio 

fc Aš tikrai maniau, kad ji pas mus ateis: ji 
iekados savo mokinių neužmiršta ir ilgai- 

i V1 i jti pavardes atmena. Po egzaminų bėPM 
pas direktorių sužinotų, kokius ženklus jie 
gavo, 'uukia jų prie durų ir priverčia parodyt', 
rasinj, orėdama sužinoti, kiek jie priekin nu- 
žemre. « aug kas_pas ią ateina net iš gimna- 
zijos—toki, kurie nešioja ilgas kelines ii 
laikrodį. Šu 1 dieną jinai labai pava. ru.>i gri- 
žo iš paveikslu galerėjos, kur savo okiniu.<. 
buvo nuvedusi, finai kasmet tai da o: kas 
ke' /irtadienis ve(» visus į niuzėjų i. viską 
smulkiai aiškiu. V. *ešė! Jinai dar daugiau 
sulesė j o, bet tebėra t<. ;ą pat gyva ir taip-pat 
dar u/.sikarščiuoia, kait apie mokyklą kalba. 
Jinai norėjo matyti tą k -elę, ant kurios aš, 
kaipo litronis, kada tai iau ir ant kurioa 
dabar miega mano brolis. Jinai bent kelias valandėles į ją žiurėjo ir negalėjo kalbėti, o 

paskiau skubiai išėio, norėdama dar aplan- 
kyti savo klasės berniuką, kuris serpa. Beto 
pas ja dar buvo aukščiausia stirta sąsiuviny, 
jie reikėjo pataisyti—darbo visam vakarui. 
o dar veju vakarą tarėjo aritmetikos lekciiaj 
su tula krautuvėlės pardavėja. 

— "Enriko,—paklausė jinai išeidama,— 
ar dar tu myli savo senpja mokytei^ dabar % 

kada tu riši sunkesnius uždavinius ir rasai 
ifgus rašinius? 

Jinai mane pabučiavo ir, jau būdama ant 
laiptų, man suriko: 

— Neužmiršk manęs, Enriko! 
, Užmiršti tave, mano geroji, mieloji mo- 

kytoja! Ne, niekados! Dargi kai didelis 
užaugsiu ir tada tave atmįsiu ir tave aplan- 
kysiu tavo mokykloje, tarp tavo mokinių. Ir 
kaskart, kada aš tik pro šalį kokios nors mo- 

kyklos eisiu ir užgirsiu niokotojos balsą, aš 
alsinusiu tuodu metu, „kuriuodu aš išbuvau 
tavo klasėje, kame aš tave tiek kartu esmu 
nuatęs ligotą ir pavargusia. bet visados pilną 
rupesnių apie savo berniukus, Visados jiems 
prielankia; atsimįsiu, kaip tu drebėjai, kada 
inspektorius mus klausė, ir džiaugėsi, kai męs 
operai atsakinėjome, ir visados tu mums bu- 
vai gera ir meili, kaip motina. Niekados, 
niekados a:- tavęs neužmiršiu, mano brangio- ji! 

Pastogėj. 
Vakar vakarą aš su mama ir sesute Sil 

vija nunešėme skalbinių neturtingai moteriš- 
kei, .apie kurią laikraščiuose skaitėme. Męs 
užlipome i pat augštą, augšto namo pastogėn, 
ir čjuuie ilgu koridom, kuriame buvo daug 
išėjimu. Iv lama pabarškino j duris, kurias 
mums citiriaTė dar jauna nefurtinpa moteris 
!<ė, iš pažiūros ligota. Man pasirodė, kaa 
iš ją, apsirišusią ta mėlyna skepetaite, kaž 
kur esmių matęs. 

— Tai apie tamstą buvo rašyta laikraŠ 
tyje, kad taip ir taip?—paklausė motina. 

— Taip, poniulyte, tai aš. 
— Taigi štai męs atnešėme tamstai tru- 

puti skalbinių. 
Iš moteriškės lupų pasipylė padėkos žo- 

lžiai. Tuo laiku tamsioje ir tuščioje kertėje aš pamačiau berniuką, kuris prie kėdės klu 
podamas ir i mus nugarą atgręžęs, tarytum, fašė. Taip, j-s ištikrųjų rašė, pasidėjęs są- 
iuvinį ant kėdės ir pasistatęs rašalinę ani 

grindų. 
Kaip jis gali tokioje tamsoje rašyti! Bet 

ą p&t valandJę, kada aš apie tai maniau, aš 
pažinau rudus plaukus ir švarkelį Krossi, su 
išdžiuvusia ranka sūnaus daržovių pardavė- 
jos. AŠ* patylomis pasakiau taį mamai. 

— .Tyliaus!—sušnabždėjo jinai,—jam 
;al bus gėda, k^iri męs jo motiną šelpiame, nu- 
tuok jč> nepažįstąs. 

Bet tą valandėlę Krossi atsigrįžo; aš pa- 
raudonavau, bet jis nusišypsojo, o mama ma- 
ic Į ji pastūmėjo. Aš ji apkabinau, jis at- 
kistojo nuo kelių ir paėmė mane už rankos, 
o tuo laiku jo motina pasakojo mano mamai: 

— Ir štai aš pasilikau vienų viena su 
berniuku. Vyras šešti metai ^Amerikoje, o 
iš prie to dar apsirgau ir nebegaliu nešioti 
laržovių, kurias pardavinėdama aš visri šiek- 
:iek pelnau. Pas mus nebeliko dėl mano Lui 
lžino dargi skobnelio, ant kurio jisai galėtų iiiokinties. Kada pas mane žemai prie var- 
lį buvo suolelis, tai jisai rašydavo ant to suo- 

lelio. Dabar jį iš musų atėmė. Dargi nėra 
Žvakutės, kad jis nerašytų tamsoje ir nega- 
lintų savo akių. Gerai dar, kad jis gali mo- 

kyklą lankyti, ir kad miesto valdvba duod" 
mums knygs' ii* sąsiuvinius. O, mano varg- 
šas berniukas taip mėgsta mokyties! Varg- 
šė, aš vargšė! 

Mama atidavė jai visus ninigus, kubuos turėjo piniginėj, oabučiavo berniuką, ir ką 
tik neverkė, kada męs išėjome. 

— Įsižiūrėk į jį,—tarė jinai,—kokiose 
sąlygose prisieina darbuoties šiam vargšui 
berniukui, tuo tarpu tu viską turi, o visgi 
silpnai mokiniesi. O, mano mielas Enriko! 
[o vienos dienos darbas vertas didesnio pa 
gyrimo negu tavo visų metų mokslas. To- 
kiems tai derėtų skirti pirmosios dovanos! 

Taip, jos tiesa! 
(Tol i aus bus)" 

Sis bei'tas. 
Didėji piramida EI Guzeh, Egvpte, turi 

740 ketvirtainės pėdas ties apačia ir 450 pėdų 
ir 9 colius augščio. 

Antra piramida yra 69^ pėdų, 9 colių 
ketvirtainės u 447 PC'dų, 6 colių augščio. 

Trečia piramida yra 354 pėdų, 6 colių ketvirtainės ir 203 pėdu, aukšta. 
Sfinksas^ yra gulinčio liūto pavidalas su 

žmogaus galva, ištašytas iš visos uolos. Ne- 
ištenkamos ir kojų dalįs yra pridėtos tašyto akmens. Jis yra 188 pėdų, colių ilgio, ir randasi Egipte. 

Yra apskaitvta, jog gimimai atsieina 
žmonėms Suvienytose Vajstiiose $225,000,000 
kas metai; apsivedami $300,000.000; palaido- 
jimai $75,000,000. 

Dėlei aplinkinių kalnų aucštumo ir sta- 
tumo. saulė neužteka ant Veidrodinio ažero. 
Josemito klonyje iki 11:30 ryto, Suv. Val- 
stijose. 

Baltasis mahogėnas yra labai retas, bet 
po truputį įvežamas skobnių kraštams ir rė- 
mams apmūsąmujų rakandu. Jis. turi mink- 
štą kaipir amalijos žvilgėjimą ir yra labai 
brangus. 
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M. Vaitkus 

Du Melagiai. 
Didus gyveno ponas 
Gelmėj ūksmingo sodo. 
Ištolo linksmas rūmas 
Sveteliui kelią rodo. 
Ten linksminas valdovas, 
Triukšmingą puotą kelia.. 
O jo kaimynui-vargšui 
Vargely j širdį gelia. 
Bet visada prasčiokas 
Linksmutis, lyg nušvitęs, 
O ponas nuobodžiauja, 
O liūdnas, o sukritęs! 
Iš nuobodžio užėjo 
Valdovas vieną dieną 
{ vargšo ankštą kiemą, 
Kad šis džiovino šieną. 
Linksmasis praščiokėlis 
[kibino valdovą, 
Ir juodu netikėtai 
Pradėjo keistą kovą: 
"Meluosiva abudu. 
Kas pirmas tars: "Melagi"— 
Pralošęs bus laižybas. 
Sutiksi, ponai?"—"Ką gi! 
Matyti, reiks sutikti... 
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Aš pirmas tat meluosiu.' 
"Gerai! o aš klausysiuos— 
Nuveikti nesiduosiu!" 
Valdovas pasakoja: 
"Tėveliui sekės gauti 
Nuo savo gero draugo 
Raguočiu, šaunų jautj... 
Ir ką manai? Žaliukas 
Puikius ragus turėjo! 
Tarp jų nemažą miestą 
Patalpinti galėjo"...— 
"Tikiu! tai gali buti!"— 
Prasčiokas ponui sako: 
"Meluok geriausi Negreitai 
Teklysiu aš iš tako!" 
Valdovas dar meluoja, 
Kaž-ką sumanęs gudrų... 
Bet kur tenai apgausi 
A1<v,vą priešą, budru! 
Drąsiai jis ponui kerta: 
"Tiesa! Tai-dar ne melas! 
Ką dar pasakos?.. 
Puiku! Ar greit bus galas? 
Pats šypso prasčiokėlis, 
C) poną įkainavo; 
Sušilęs ir supykęs, 
Nutilt valdovas gavo. 
Ir sako jam žmogutis: 
"Dabar jau aš meluosiu. 
Nubudusį valdovą , 

Palinksminsiu-paguosiu!... 
Dar būdamas jaunutis,' 
Padegiau sykį pupą 
Darže, kur senas gluosnis 
Tyliai vaikiną supa. 
Ją laisto gausus lietus, 
Matutė-saulė slaugo— 
Ir beregint pupelė 
Lig debesių išaugo. 
Buvau mitrus vaikinas; 
Manau: "Žiūrėkim! kibsiu 
Į pupą ir, del juoko, 
Ant debesių palipsiu." 
Lipu. Pakilo vėjas. 
Širdis iš baimės tvaksi. 
Šnibžd/iu: "Vėjel, ant žemės 
Manęs tik nenuplaksi!'' 
Augštai-augštai palipęs, 
Nuvargęs apsistojau. 
Žiuriu žemyn: ei, grožis! 
Aš delnais suplojau.. 
Lyg kespiną upelį, 
A amus lyg juodą tašką 
Išvydau.. Bet skubėkim: 
Pupelė-vargšė traška. 
Sielojas-šėlsta vėjas. 
Pupos kad nenulaužtų !.. 
Ei, ponai! Net drąsuolio 
Širdis tikrai atauštų! 
Sakaus, baisu man buvo! 

| Galva jau apsisuko... 
Tik laimė: vis lig" galo 
Spėkų man nepritruko. 
Už siaurą debesėlį 
Stipriai aš nusitvėriau, 
Užsiriečiau ant jojo, 

| Vandens tuoj atsigėriau— 
Širdis urnai nuriiųo, 
Jauku man pasidarė"... 
"Meluoja, kaip poetas!" 
Savėp valdovas tarė... 
"Ilsiu, žvalgaus aplinkui, 
Kaip debesiukai žaidžia. 
Taip žaidžia avinėliai, 
Kad juos oran įleidžia. 
Džiaugiuos, kaip linksmą 

gaują 
P iemtu)-vėj el is ve j a... 

O ji neklauso—sklaidos... 

u. 
I Reikės privargt su jaja! 
Ant savo debesėlio 
Iš užpakalio joju, 
Užmiršęs, kad bedugnė 
Rūsti po mano kojų... 
O iš-po jų pupelė 
Seniai-seniai išgrūdo. 
Prie žemės prisimetus, 
Mirtis išalkus gludo... 
Bet reikia grįžt ant žemės. 
Tik kur atradus, pupa? 
Kad kas nesugadintų 
Man šviesų, linksmą upą!.. 
Nebergždžias prijautimas: 
Pupelė jau pavirtus... 
Lyg kad ranka galinga _ 

Žandan man butų kirtus— 
Nusiminiau begalo; 
Mąstau sau išsigandęs: 
Kas veikt? Esu pražuvęs! 
Kad bučiau lipt nebandęs! 
Ką gelbės aimanavus, 
Kad veikti, veikti reikia! 
Miklusis mano protas 
Kaip įmanydamas veikia. 
Ir ten aš jodinėju, 
Stipriai kasau pakaušį, 
Panosę knebinėju, 
Randu aš netikėtai 
Pelų diktoką krūvą. 
Manau; ir kam tas turtas 
Bereikalo čia puva! 
Jį reikia pasisavint 
Ir virvę nusivyti... 
Žiuriu, nuvijęs virvę— 
Trumpa! Kas bedaryti? 
Prie savo debesėlio 
Rišu aš vieną galą 
Ir leidžiuos... Kad nutruk- 

čiau.— 
Stačiai j kokią balą!.. 
Kad jau virvės nebtenka, 
Tad nuo viršaus nupjaunu, 
Žemai pridūręs, leidžiuos— 
Ir vėlei pjauti gaunu. 
Ir taip nevieną kartą 
Tą darbą atkartojau, 
Kol ant lpažnyčios stogo 
Ant galo atsistojau"... 
O nebtverias valdovas! 
Pavydas, pyktis •ima! 
"Sakyk, ar veikiai liausies? 
Ar baigsi tą pliauškimą?!" j 
— "Palauk, palauk, valdovai!' 
Nurimk! ateis ir galas!... 
Tat stoviu ant bažnyčios... 
Kas stogas, tai ne stalas: 
Augštai—gcUva man sukas... 
N ukrisiu—pavojinga! 
O kopėčių nematos. 
O čia sėdėt juokinga! 
Matyt, reikės jau šokti... 
Žegnojuos, slystu, šoku... 
Ei, kaip baisu man buvo! 
Išreikšti Jums nebmoku L 
Kad nukritau atn žemės. 
Manau: esu numiręs; 
Akis atmerkiau—busiu 1 

| gabalus subiręs... 
Bet ne! likau sveikutis, 
Sugrimzdęs tik j uolą 
Lig kelio, tarsi stabas!.. 
O šunįs loja, puola!.. 
Reiks pasiimti kirvį, 
Sugrįžt, iškirsti kojas... 
Aš bėgu, jieškau. Veikiai 
Kaž kur surasti klojas. 
Sugrįžęs, veiziu: šunįs 
Kad griaužia mano staibius! 
Kur kojas tas bedėsiu, 
Piktiesiems taip apgnaibius! 
Toks pyktis man pašoko! 
Rankas augštyn iškėlęs, 
Į jųjų gaują puoliau, 
Tarytumei pašėlęs! 
Kad šunįs leidos bėgti! 
Vienam gerokai kliuvo! 
Jis pametė lentelę, 
Kur parašyta buvo.'.'. 
— "O kas?" paklausė ponas. 
Prasčiokas tuoj sumanė: 
"O tai, kad Tamstos tėvas 
Pas mano bandą ganė." 
"Meluoji!" rėkia ponas, 
Nežmoniškai supykęs... 
"Matau, kad mano darbas ! 

Man bus gerai pavykęs!" 
Valdovas susiprato 
Ir lupą prisikando. 
Ūmai iššoko gįslos 
Ant jo raudono sprando, 
Ir akįs sublizgėjo, 
Ir kumstįs susigniaužė... 
Tat taip prasčiokas ponui 
Ragus gražiai nulaužė. 

Turkijos Likimas. 
Europa, ties Balkano pus- 

saliu, yra atskirta nuo Azi- 
jos vos siauromis vandens 
juostomis, Darclanelių ir Bos- 
foro siaurumomis, vieta 
nuo priešistorinių, nuo laikų, 
del parankumo persikelti nuo 
vieno kranto ant kito, buvo 
kaip ir durimis iš Azijos Eu- 
ropon. 

Per šia vietą, kaip nurodi- 
nėjama, atkeliavo iš Azijos 
puropon kuo ne visos -dabar- 
tinės tautos Europoje. Mat, 
Azija skaitoma lopšiu Euro- 
pos tautų, kurios, laikui bė- 
gant, j ieškojo erdvesnes vie- 
tos ir persikėle Europon. 

Tūkstantis metų atgal ant 

Balkanų pussalio ir Artimose 
Azijos dalyse gyveno grekai 
ir giminės slaviškos kilmės. 
Ten buvo keletas viešpatys- 
čių. v 
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Pirmoje dalyje tryliko šimt- 
mečio po Kristaus gimimo, 
tose vietose pasirodė nauji 
atėjūnai iš gilumos Azijos. 
Jie buvo mongolų kilmės. 
Tai buvo bočiai šiuolaikinių 
turkų. 

Atidai i'os neužlieja Europos 
Tai buvo beveik puslauki 

nė tauta, besikilnojanti iš vie- 
tos į vieta. Atvykę j Mažo- 
sios Azijos pus-salį, jie už- 
kariavo Bizantijos imperiją ir 
persikėlė vėliaus į Europą. 
Viena po kitai Balkanų pus- 
salio viešpatijos žuvo nuo 

turkų kardo ir pasidavė po 
atėjūnų valdžia. Turkų vil- 
nis pasiekė net beveik pačios 
Viennos ir visa Europa pra 
dėjo drebėti prieš naujų atė- 

jusių pavojų, kuris gręsė už- 
lieti visą Europą ir sunaikin- 
ti jos civilizaciją. 

Ties Vienna jie tačiaus ta- 

po sumušti ir turkų vilnis at- 

slūgo atgal, bet visas Balka- 
nų pussalis pasiliko jų ran- 

kose ilgiems šimtams metų. 
Jos rankose tokiu bildu pasi- 
liko ir Konstantinopolis—var- 
tai iš Europos j Azija. IŠ ši- 
tos vietos dažnai mėginta 
Turkiją išmušti: viena, idant 
tuos "vtirtus" nuo jos atimti, 
antra, idant istoriškas, šven- 
tas krikščionims, vietas Pa- 
lestinoje nuo musulmanų pa- 
ikios uoti. 

Tas vienok nebuvo pasek- 
minga. Teisybė, Rusija, kuri 
turėjo pretensijas buti Bizan- 
tijumo imperijos pavaldiniu, 
kelis sykius kariavo su Turki-: 
ja ir galėjo ją sutrinti. Bet 
nesutikimai ir pavydumas 
tarp Europos didžiųjų valsti- 

jų, kurios negalėjo Turkija 
pasidalinti, visados Turkiją 
išgelbėdavo. Negalėdamos 
pasidalinti ir viena kitai vie- 
ps užleisti, jos velijo Tur- 
kiją palaikyti, kaip ji yra ir 
niekados neleido Rusijos per- 
toli. Jos didesni ar mažesnį 
šmotai, karts nuo karto, bu- 
vo atplėšiami, bęt j$s širdii' 
su svarbiomis dalimis, t. y, 
Konstantinopolis su Bosfon* 
ir Dardanelių siaurumomis, 
buvo nepaliečiami. 

Turkija Prašo Amerikos 
Globos. 

Pralošusi šioje karėje, Tur- 
kija pasidavė ant talkininkų 
malonės. Jai gresia dideli? 
pavojus ir ji, tai permatyda' 
ma, prašo Amerikos globos, 
idant tuomi, jei ne garbę, tai 
nors dalį kailio išnešus svei- 
ka. 

Vienok Turkija (kuri, rei- 
kia pridurti, visuomet pasižy- 
mėdavo barbariškais žiauru- 
mais) dabar ir pasisiulijimu 
Amerikos globai, savo kailį 
vargiai išgelbės. Tautos tau- 

telės, vilkusios Turkijos jun- 
gą, kelia balsą.—nori laisvėn 
ir jų norai greičiau bus užga- 
nėdinti, negu atmesti Į šalį 
Tokiu budti Turkija gali ne- 

tekti didelių plotų žemės, ap- 
gyventų ne turkais. Tokiais 
plotais yra: Armėnija ir Geor 
gija, Kaukazo srytyje, Sirija, 
Palestina ir Arabija. 

Mažojoj Azijoj ir Europos 
plotai, apgyventi, grekų bei 
slavų kilmėmis, taip-pat turės 
buti nuo Turkijos atimti. 

Be to didėsės valstybės tu- 
rės gauti ką nors, kaipo atly- 
ginimą už paneštus karėje 
nuostolius, nes atlyginimą pi- 
nigais neištesės duoti. 

Didžiosios viešpatijos yra 
pasiryžusios išmesti Turkiją, 
lauk iš Europos, nes jai ten 
ir ne vieta. Turkijai bus pa- 
likta plotas Mažosios Azijos 
—Anatolija, kuri yra turkais 
apgyventa. Konstantinopolis, 
kuris kontroliuoja iš vienos 
pusės sausženiio kelią iš Eu- 
ropos i Aziją. iŠ kitos gi pu- 
sės jurifl kelią iš Juodųjų ju 
•ių pTarpžemines juret, vei- 
kiausia bus padarytas tarp- 
tautišku 1 i u o s u miestu, pri- 
einamu visoms viešpatijoms. 

Tokiu bildu galinga andai 
turkų imperija, šiądien jau 
yra taip gerai, kaip subyrėju- 
si—lygiai, kaip kad subyrėjo 
kita sena ir nuo amžių galin- 
ga Austrijos imperija. 

Po šios karės Europos žem- 

Japis labai-labai skirsis nuo 

1()14 metų žemlapio. 
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VIETINES JIN®. 
NORĖTŲ LIETUVĄ VAL- 

DYTI, BET MITINGO NESU- 
VALDĖ. 

Pereito utarniiiko vakare 
3 d. gruodžio, Mildos svetai- 

nėje atsibuvo lietuviu socia- 
listu prakalbos. 

Žmoni u buvo labai daug. 
visos sėdynės buvo užimtos 
ir pasieniais buvo stačių pri- 
sigrūdę. 

Vyriausiu kalbėtoju buve 
Ponas P. Grigaitis. Jis kai 

bėjo apie paskutinius "persi 
vertimus" Lietuvoje, pasirem- 
damas ta žinute, kuri paimt? 
'Š franeuziško laikraščio "Lc 
Temps" ir kurią užvakai 
"Lietuva" atspausdino. [Jo 
ie buvo pasakyta, kad Lietu 
vos Taryba yra nugriauta ii 
kad socialistai paėmė valdži; 
į savo rankas]. 

P. Grigaitis apgailestavo 
kad tokia netikėta žinia už- 
spėjo Amerikos lietuvius-soci 
ialistus visai neprisirengusius 
;r žadino dėti aukas, kad bu 
!u galima duoti pagelba save 

"draugams" dabar užėmu 

sięms Lietuvos valdžia. Pa- 
tarė imti pavyzdį 11110 "savi; 
priešų," [suprask, kitų lietu- 
vių], kurie dabar tukstančius 
renka "saviems" reikalams. 

Pajuokė tuos, kurie nori su- 

tverti Lietuvoje konservaty- 
viškai krikščioniška monar- 
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chija, išvadindamas juos poli* 
.tikoje "bankrotais," kuriems 
ko nors galvoj trūksta, jeigu 
20'.ame amžiuje, amžiuje so- 

ciiiies revoliucijos, jie esą nori 
Lietuvai karalių užrioglinti, 
dar ir svetimo kraujo "koki 
tenai von Urachą." 

Supažindinęs publiką su 

Lietuvos socijalistų vadovais, 
Kairiu ir Biržiška, kurie, buk 
dabar Lietuvą valdą skatino 
Amerikos lietuvius socijalis- 
tus išdirbti kokius nors plia 
nus susisiekimui su Lietuva, 
idant pagelbėjus aniems 
"draugams" dabar Lietuvą 
valdyti. 

IV prakalbai publika buvo 
pakviesta paduoti klausimus. 

Vienas klausimas buv< 
toks: "Ar darbininkų Taryba 
turi padarius kokius plianus 
susisiekimui su Lietuva"? p. 
Grigaitis atsakė, kad ne. Da 
bar esą bus šaukiamas "dar- 
bininkų susivažiavimas" kac' 
tokius phanus iždirbus. Ar- 
ba, anot p. Grigaičio žodžių 
pirmiausiai bus sušaukti visi; 
draugijų atstovai, o tie nu- 

spręs galutinai "darbininku 
susivažiavimą." 

Kitas klausimas buvo maž 

daug toks: "Kadangi -yra 
darbininkų ir katalikų ir tau 

ti.iinkų, tai ar jie Las pakvie 
sti i ta susivažiavimą, ai C L> C 

ne?" 
P. Grigaičio atsakyta maž- 

daug taip: Žinoma, galėsę da 
lyvauti ir jie, "kiek jie ne 

kenksę darbininkų reikalams." 
Bet to esą nėra ko laukti, nes 

jų kunigai juos laikysę už 

skvernų ir neleisę dalyvauti 
"darbininkų Susivažiavime." 

•Dar kitas klausimas buvo: 
"Ar reikia socijalistams veik- 
ti isvieno su lietuvių "bur- 
žuazija'' \Vashingtone, ar at- 

skvrai?" 
Atsakymą taip supratau: 

Kad reikia darbininkams tu- 
rėti savo atstovą prie taikos 

konferencijos, kad apgynus jų 
reikalus. J[eigu socijalistai 
nebusę prileisti prie taikos 
konferencijos, tai visgi jie 
turėsę viso pasaulio socijali- 
stų konferenciją,—tai tenai 
reikia turėti savo atstovą. 

Atsakymas, kaip matyt, ne- 

buvo tiesioginis Ą užklausimą, 
bet išvsda iš to yra, kad sykiu 
veikti nere'kia. Nors mitin- 
go vedėjas nuoiat priminėjo 

prisilaikyti tvarkos, bet ma- 

tyt buvo ir tokiu, kurie niatyt. J C ✓. 

norėjo betvarkę padaryti. 
Čia galima butu manyii. kad 

^al katalikai, arba tautinin- 
kai kyštels socijalistams koja. 
įiet kas tau! Žinomas bridže 
)ortieaams P>rijunas, kurį va 

dina ''bolševiku," kaip suri- 
šo, sėdėdamas, pirmutinėse 
jilėse:—I)iskusijų, diskusijų 
—Duokit diskusijų! JPo tn ir 
noters spiegiau1 is balsas:— 
.Diskusijų: Męs norim dis 
atsijų.... Kilo didžiausis truk 
^mas. Žmonės susilipo an 

sėdynių, kad pamatyt sukur 
)rie estrados. Balsai girdis 
"išmest, išmest." Pradėj 
mest, atvilko netoli durų, be 
kokiu ten bildu "bolševikas* 
ir vėl atsidūrė pas estradą. 1 
v'ėl girdisi balsas: "Kam ne 

luodate diskusijų? Iš kito.- 
ntsės vyras rėkia: "Aš jai 
msvalandį laukiu balso ir ne 

patinu." 
klegėsis, kojoms trypimas 

neišpasakytas.... 
Kaip |). Grigaitis'pirma iš- 

rodė linksmas iš žinios, .kad 
socijalistai užgriebė Lietuvos 
valdžia, taip jis dabar išrodė 
įusiminęs, pamatęs "socialis- 
tišką tvarką" čia pat po savo 

ikinii, ir net išblyško, stove-' 
damas ant estrados. 

O balsas užpakalyje sako: 
'Jau jus, brolyčiai, nevaldysi- 

te Lietuvos, jeigu tokia tvar- 
ka viešpatauja pas jus!" 

Šiaip-taip pagalios nusira- 
mino" ir vedėjas užbaigė pra- 
kalbas lyg kad norėdamas 
greičiau atsikratyti nuo to 
skandalo. 

Dar prieš trukŠmą buvo 
renkamos ir aukos,—kokiam 
tikslui aiškiai nebuvo pasaky- 
ta ; manau, kad apdengimui 
licšų tam atstovui į socijalistų 
kongresą. 

Kiek surinkta, apie tai taip- 
nebuvo vakaro vedėjo pub- 

likai pranešta, 
14C tuvis. 

PRŪSŲ "ŪETUVIŲ SUSI- 
RINKIMAS. 

Ateinantj nedėldienj, gruo- 
Ižio 8 d., atsibus Prūsų Lie- 
:uvių ir lietuvių protestonų 
susirinkimas, kuriame jię 
svarstys apie Lietuvos reika- 
lus. 

Susirinkimas atsibus Mil- 
los svetainėje, ant antrų lu- 
jų, 3148 So. Halsted St. ir 
>rasidės kaip nuo penkių po 
iet. Ji šaukia Prūsų Lietu- 

mi ir lietuvių protestonų ko- 
nitetas, išrinktas jų mass-mi- 
inge \Vest Sidėje. 

Vienu iš svarbiausių reika- 
ų, kaip pažymi komitetas, bus 
ipkalbčjimas, kaip pagelbėti 
'rusų lietuviams ir kokiais 
melais išsirūpinti, idant per- 
skelta Prūsų ir Didžioji Lie- 
ti va vėl butų j krūvą sujung- 
a j vieną laisvą ir neprigul- 
ningą viešpatiją. 

Komitetas, kuri pirminin- 
ku yra p. Tonas Ilgaudas— 
°rusų Lietuvis — žada žiti 
Įeidų programą susirinkimo 
janiarginimui.— 

IŠ WEST SIDE. 
V'kar pasiųsta Washing- 

onan $55.50 aukų, surinktų 
lapkričio 14 d. 1918 atsibuvu- 
siame McCormick Club sve- 

tainėje Aušros Vartų parapi- 
jos metiniame vakare. 

Svečiai linksminosi šokiais, 
draugiškais pasikalbėjimais ir 
t.t. 

Išlaimėjimui buvo leidžia- 
ma šešios dovanos: $50.00, 
$25.00, $10.00, $7.00, $5.00 
ir $3.00 pinigais. Pirmutinės 
trįs dovanos likosi susirinku-1 
šiųjų paaukautos parapijos la- 
bui; ketvirtą dovaną išlošė p- 
ni Petrauskienė, penktą dova- 
ną išlošė Grasilda Ciesiunie- 
nė o šeštą išlošė parapija. 

Publikai besilinksminant, 

kornefistas sutrimitavo, pra- 
nešdamas susirinkusiems, kad 
susirinkti! arčiau estrados. 
~>tai išeina Jonas P>agdžiunas 
su prakalba i publika melsda 
iiias, kad butu malonus keletą 
ininutii paklausyti jo kailius, 

i Savo kalboje jis nupiešė da- 
'bartinį vargingą Leiluvos pa- 
dėjimu ir ragino visus aukauti 
kuodaugiausiai Lietuvos lais- 
tės reikalams, nurodydamas, 
<ad dabartiniame laike ]>ini- 
*ai fondams yra reikalingiau- 
si išgavimui Lietuvai laisvės. 

Aukavo sekanti: 
Po $5.00: Grasilda Ciesiu- 

įienė, St. Baravika. 
Po $3.50: p-ni Petrauskie 

iė. 
Po $2.00: F. Ligeika, P. 

>akis. 
Po $1.00: J. Matikonis, M. 

Caiasiuskas, A. Dačiola, A. 
Jankauskas, Aleks. Mackevi- 
:ia, Kaz. Montvydas, \Y. 
Mackevičius, Kaz. Sidlaus- 
<is, Leonas Staugvilas, Juo- 
zas Feravičius, Marijona Pc 
rauskienė, Ignas' Benediunas, 
i). Maskolaitis, Povilas Bla- 
lžius, Antanas S. Pocius, J. 
Kaupas, fonas Puikis, 1. Ai- 
;utis, A. Sniokas, S. Pavito- 
;iis, pon Kudulieriė ir J. Ber- 
žinskis. 

Smulkiais surinkta $16.00. 
Išviso $55.50, kurią sumą po- 
įas Bagdžiunaus pašinu.ė 
Pildomamjam Tarybų komite 
ui Į \Yasliingtoną. 

į Vietinis. 

•Juozapas Pupka tapo už- 
muštas Francuzijoje lapkričio 
4 d. s. m. 

Amerikoje išgyveno 7 me- 

'.us, turėjo 27 metus amžiaus. 
Dėdė*; Samo kariumenėn pa 

stojo liuosnoriu gegužio 29 d. 
šiuose metuose. 

Paėjo iš Lietuvos: Suval 
kų gub., Punsko kaimo ir pa-g 
ra])ijos. 

Pasiliekame didžiausiame! 
nuliudime s 

Brolis Jurgis, sesuo Herai 
ir švogeris su savo žmona f 
Birrjeliai. į 
ŠIMKAUS-RAKAUSKAITĖS f 

KONCERTAS. 
GrnMiio 11 tij. dieną Marks 

Whitc Squarc Parke, prie 30-tosl 
ir Halsted gat.,bus Koncertas] 
solisjės Marionos Rakauskaitės! 
ir kompozitoriaus Stasio Šim-| 
kaus> "Kalėdų Eglaitės" nauęlai.f 
Tikimasi didelio pelno tokiami 
prakilniam tiksluf. Įj 

Inžangos tikietus galima gautil 
šiose vietose: | 
Aat Bridgeporto: 

"Lietuvos" Dienraščio Rcdak-Į 
ci joje. i n $ \ 

M. J. Damijonaitis, goi W.| 
33^ St. Į 

P. K. Bruchas, 3323 Southjf 
Halsted St. | 

Mrs. Šatkauskas, 3427 Soutli| 
Halsted St. 
Ant West Sides: 

Mrs. Marg. Mickevičius, 230? E 

S. T,eavitt St. 
Ant Town of Lake: 

P-lč Mariona Bronza, 4608 S.ę 
Ashland A ve. Į 

B 

Taipgi ipas kiekviena mOerių| 
SLA. 208-tps kuopos narę. i 

Norintieji išgirsti taip garsiusĮ 
muzikus gaukite tikietus škalno.l 
nes pre durų jų negausite. 

Metinis susirinkimas SLA. 208-i 
tos moterių kuopos atsibus se įj 
kantį seredos vakarą, gruodžio! 
4 dieną, Fellovvship Holiise sve-f 
tainėje, 831 W. 33-rd PI. Pra-| 
džia susirinkimo 8 vai. vak. 

~ ! 

Amerikos Lietimy Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuvis 

kos kalbų aritmetikos, knygvedy 
stfis, iteaografijos, typewriting 
pirklybo* teisių, Suv. Valst. istori 
jos; abeJnofl istorijos j geografijo 
politikinfis ekonomijos, pilietystėf 
(SaiUarašyflUs. 

Mokinimo valandos: nno 8 ryte 
IU Ii po pietų: vak. coo 1.^0 ik! 
•:ie 

[ 3106 So; Jalsted St./ Ckicago% 111. 

PARSIDUODA puikus namas 

pu No. 3158 llnion Avc., kampas 
32-ros St. Storas ir 4 kambariai 
dėl 'gyvenimo ant pirmu lubų. 
Ant antru lubų — 2flatai: 4 ir 6 
kambarių. Neša S/i'.oo rendos 
j mėnesį, l'arsiduada už $S.ooo 
"cash." 

M. Bauer, 
6601 S. Ilcrmitage A ve. 

Telcphonc Prospecf 518. 

ANT RANDOS. J^rautiuvė dėl 
bvčernės, arkam kitam, puikoj 
vietoj, su 6 kambariais. Kreip- 
kitės del informacijų, 

Povilas Pransketis, 
700 \V. 31 St., kampas Union Av. 

Pajieškau savo brolio Mot. 
Radvinaucko, 6 metai atgal gi- 
veno Škotijoj, išvažiavo i Sliica- 
gą- 

Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
jonc.s Rfidvinauskas, 

Birzevaja ul., No. 39. 
Hai-bin, Cliina. 

Pajieškau savo brolio Adomo 
Linkauskio, tris metai atgal gv- 

,veno Lond'-nc, Anglijoj, dabar 
nežinau kur, prašau jo, ar kas 
apie žino duoti žinoti, sekančiu 
adresu: 

Liudvikas Linkauskaus, 
3249 So. Morgan St., Shicago, 111. 

Pajieškau kambario pas gerus 
žnr les- kam'baris turi buti šva- 
rus su elektrikine šviesa ir no- 

rėčiau, kad bintų N'orth Sidc pi^- 
sėj tarp Mihvaukee Ave., arba 
North Acv. 

Kas turi toki kabbari. malonė- 
kite atsišaukti laišku. Dirbu nak- 
timis. Atsišaukite; Laišku, rašy- 
dami: 

No. 1, "Lietuva", 
3253 So. Morgan St. Cbigaco, 111. 

Nesiųskite nei vieno cento 
Praktiškas ir gružus paauksuotas laikrodėlis, ant dvidešimts vieno akmens, nei didelis nei mažas, kaip tik 

tinka kiekvienam įsigyti. Su mielu noru męs išsiųsime-jums, nereikalaudami pinigų išknlno. Persitikrinsi pats, 
jog tai yra dailus ir parankus laikrodėlis ir eina taip tikrai, kad nei vienos minutos nehvyravps nupirksi jį. Iškirpk žemiau nurodytą, kuponą lr prisiąsk mums. Codėl turėtumėt mokėti brangiai už laikrodėlį, kuomet nuo 
musų gali gauti už fabrikos kainą. Kiti ima už laikrodėlius nuo $18.00 iki ir dar už tokius, kuriems toli- 
gražu prilygti prie m ubų laikrodėliu. Nelaukdamas neibiskj ilgiau, iškirpk šį kuponą' ir prisiųsk mums tuo- 
jaus, nes šis pasiūlymas tvers tik 30 dienų. • • 

n» 

21 Je wels.j 

Hapoleon 

MUS DIDELIS UŽSAKYMAS ŠIU LAIKRODĖLIŲ-.... 
Męs neisimt j smulkmenišką aprašymą, šio laikrodėlio, nes jame yra tiek daug geru pusių, kad aprašinė- 

jant viską luinitų daug laiko ir vietos, todėl męs manome užteks jeigu męs nurodysime tik svarbesnes pusos. 
Qis laikrodėlis turi gražų paauksuotą apdarą, 21 jt«wels (akmenj), <>ina gerai neskubindamas nei vėlindamas nei 
truputj; todėl, kad turi tam tikrą reguliatorių, kuris laiko vienocmą eisenos ir turi gerą mechanizmą. Męs 
gvarantuojame apdarus (case) ir mechanizmą ant* dvidešimts meta; Sis laikrodėlis yra žinomas visose Suv. 
Valstijoje. Kanadoje ir Europoje. Veik kiekvienas žino, kad tai yra gtriausis laikrodėlis, kuomet nors pada- 
rytas; vis tik gali persitikrinti, kuomet nusipirksi. Pa-klausk by ko. Mek kainuoja laikrodėlis aut 21 jewols 
(aUnrnu). gvarantuotas ant dvidešimts mttų ir pamatysi, jog toks laikrodėlis sau mažiausiai kainuoja $25.00. 
Jus galite> gauti nuo musų tok!'laikrodėlį net už $13.95, kartu su 19 kitų naudinpni daiktų, kurie yra sekami: 
1. Nauja patentuota britva, galandama ant*abiejų pusių; 2. Pustas; 3. Plaukams kirpti mašinėlė; 4. foutaninė 
plunksna; 5. lenciūgėlis ir grandko dėl rakto; 6. špilkutė dėl kaklaraiščio; 7. Pypkė; 8. Kombinuouta muilinyčia 
su veidrodžiu ir šepeCiuku; 9. Plaukams šukuoti šepečiukas; 10. Portsigaras; U. Portemneta su sekretu, kurią 
ęali atidaryti tik tas, kuris žino kaip; 12. Mašna dėl tabako laikymo; 1.1. Lenciūgėlis dėl laikrodžio; 14. Ci- 
ęarnyfia; 15. Kombinuotas įrankis atidarymui konų ir butelių, Ištraukimui kumščių ir galandimui peilių; 10. 
žiedas* su antspaudą; 17. Kombinuota grandėl dėl rakto,buteliu atidarinėtoja, šriubasukj, cigaru apipjaustymui 
peiliuką ir Presto-Litt raktą. ,/'• 

18. Skurinis portfelis dėl popierinių pinigu ir brangpo- 
pierių su kalendoriumi vienoj pusėj ir kortele dėl vardo 
ir pavardės kitoj pusėj; 10. Stovyla Ijiuosybės, padaryta 
iš metalo. Kiekvienas kas nuo musų pirks laikrodėli, 
gaus tuos 10 daiktu dovanai. Nesiųskite mums pinigų 
kada orderiuosito laikrodėli, tik iškirpę šj kuponą pri- 
siųskite mums tuojaus. o kada bus jums prisnųstas laik- 

rodėlis su augšeiau minėtais 10 daiktų, tada jus užmo- 
kate $13.95. Jeigu esate neužganėdinti su laikrodėliu ir 

daiktais, grąžinkite mums, o męs sugrąžinsimo jums 
pinigus. Jus nieko nerizikuojate, taigi siųskite savo 

orderi tuojau. T'lĘf 

ŠIS KUPONAS GERAS TIK PER 30 DIENŲ 
UNION NOVELTY CO., Dept. 21, 

671 Carpenter St., Chicago, III. 
Gerbiamieji:—Malonėkite man prisiųsti pa 
auksuotą laikrodėli ant 21 jewels, kurį jus 
pardavinėjate nužeminta kaina, kartu su 19 
daiktų, kuriuos jųs siunčiate dovanai kartu 
su laikrodėliu. Kuomet laikrodėlį su daik 
tais gausiu, tuomet užsimokėsiu $13.95. Jeigu 
man nepatiks laikrodėlis, jųs sugrąžinsite 
man pinigus atgal. 
Vardas 
Adresas 
Dept. 21, Chicago, 111. 

UNION 'NOVELTY CO., 671 N. Carpenter St., Dept. 21 Chicago, IH. 

Atydai tu kurie dar neturi 
"Lietuvos" Dienraščio Šeru: 

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. 

v 

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

Lithuanian Publishins Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, UI. 

Gcbiamieji:- 
Su šiuomi prlsiųnčiu $ kaipo pilną užmokesti už 

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

Malonėkite prisiųsti man šėrus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St. 

CHICAGO, ILL. 
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