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Petrogradas badauja 
Kronprincas abdikavo 
Lenkų "Kultura" Galicijoj. 

TALKININKAI XARIAUS 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Paryčius, gruodžio 7 d.-- 
Talkininkai skubiai rengiasi 
prie serioziško įsimaišymo Ru 

sijoj. Nežiūrint, kad talkinin- 
kai turi išsodinę kariumenę 
Archangelske ir Anglijos ka- 
riumene randasi Finliandijoj, 
Anglija Šiomis dienomis išso- 
dino daugiau kariumenės Lie- 

K POjuj. 
Rytuose rrancuzijos, gcn. 

Janiri, kuris talkininkais liko- 
si pasiųstas komanduoti Če- 
cho-Slovakų armiją, kuria boi 
šcvikai nustumė atgal net iki 
rubež'aus, randasi pakelyje \ 
Omską. Jo tikslas bus suor- 

ganizuoti liuosnorių rusų ar- 

miją, kad pagelbėjus Čecho- 
Slovakams pradėti šiame fron 
te ofensyvą. 

A^ietuose talkininkų laivy- 
nas užėmė Odessą ir Sevas- 

topoli, o Anglijos kariumenė 
užėmė Batuma ir Baku. 

Ant galo, pietų-vakaruose, 
pakol francuzų-anglų kariume 
nė užėmė Bucharestą, Rumu- 
nai p&ėjo rubežių į Bessara- 
bija, grąsindami užimti Uk- 
rajiną, tuomi pagelbėdami tal- 
kininkams užimti strategiškas 
vietas apie Rusijos bolševikus. 

PETROGRADAS BADAUJA. 

Stockholmas, gruodžio 7 d. 
Pabėgėliai iš Rusijos pasako- 
ja, kad gyvenimas Petrograde 
pastaruoju laiku pablogėjo iš 

priežasties stokos maisto. Žmo 
nes tiesiog miršta badu. Bran 

genybe neišpasakyta, taip mil- 

tų svaras kaštuoja 23 rubl. 
Sviestas ir cukrus 75 rubl. 
Silkės tai vienatinis maistas, 
kokj galima gauti Petrograde 
ir tai viena silkė kainuoja 5 
rublius. 

t 

Viduriniosios klasos žmonės 

yra neprileidžiant prie publiP 
kų valgomų vietų ir jie tūk- 
stančiais miršta'nuo bado. 

Iš normališko skaičiaus gy 
ventojų, kurie sudarė du ii 

pusę mil'jono, dabar Petro 
grade randasi tiktai apie pu 
sė milijono, kiii visi apleidc 
miestą. 

Valgyklos, viešbučiai ir ki 
tos panašios įstaigos uždary 
tos ir miestas atrodo tuščias 
Žinios apie tolimesnę talkinin 

lai intervencija dar labjaus 
suerzino bolševikus ir jie be 
pasigailėjimo žudo ypatingai 
vitlurinę kliasą. 

KROtfPRTNCAS ABDIKAVO. 

Amsterdamas, gruodžio 7d. 
Kronprineos Fritdrich Wil- 
lielm Prūsijos formališkai at- 
sisakė nuo visų teisių prie Pru 
sijos ir Vokietijos sostų gruo- 
džio 1 dieną. 

LENKŲ "KULTURA" 
GALICIJOJ. 

Stockholmas, gruodžio 7 d. 
Krakovo lenkų laikraštis N o- 

w y D z i e n n i k praneša, kad 
Lemberge, Galicijoj, šiądien li 
kosi palaidoti 966 lavonai žy- 
dų, užmuštų lake pogromų. 
Pranešimas priduria, kad dar 
daug lavonų randasi gatvėse, 
tarp griuvėsių. 

KIEVAS PAIMTAS. 

Gcncva, gruodžio 7 d. — 

Gen. Skoropadski, hetmanas 
Ukrajinos, likosi užmuštas ir 
visa valdžia toje šalyje ran- 

dasi unionistų rankose. Po 
baisaus mūšio, kuriame likosi 
užmušta bei sužeista apie 10,- 

i 000 kareivių ir 500 aficierų, 
nionistų kareiviai užėmė Kie- 
vą, sulyg žinių, kokias aplaike 
Ukrajinos biuras Lausanne. 

SUOMIJA BADAUJA. 
New Yorkas, gruodžio 7 d. 

Tūkstančiai suomų randasi di 
džiausiam pavojuje, nes mai- 
sto trukumas gręsia jiems 
mirtį. Finliandijos valdžia 
atsišaukė prie vyskupų Epis- 
kopai ų bažnyčios, kad jie pa 
vartotu savo įtekmę, kad mais 
tas btuų pasiųstas badaujan- 
čiai Suomijai. 

JUGOSLAVAI SUSIVIENYS1 
SU SERBIJA. | 

Paryžius, gruodžio 7 d. —; 
Jugo-Slavų Tautiška Taryba) 
pasiuntė delegaciją pas princą 
Aleksandrą Serbijos, kuri į- 
teikė jam memorandumą, ku- 

'• riame prašoma, kad visi ser- 
1 bai, kroatai ir slovėnai, buvu- 

sieji Austrijos pavaldiniais, 
■ butų sujungti su Serbija. 

Princas Aleksandras ant to 
sutiko, kaip praneša žinios iš 

■ Berlino. 

>us noragai m 
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Kanuolės, ir kardai, ir kiti ginklai nebus reikalingi po šios kares, jeigu Dėdė 
Šamas pervarys savo principus Taikos Konferencijoj. Tuomet ginklai butų at- 
gal j noragus, plugus ir mašinas sulieti. & 

PADALINIMAS TAIKOS 
KONFERENCIJOS. 

Paryčius, gruodžio 7 d. — 

Dabartiniame laike viskas nu 

rodo, kad Amerika bus at- 
skirta nuo talkininkų savo pro 
granui ateinančioj Taikos 
Konferencijoj. Kada Ameri 
kos Taikos delegacija pribus 
Europon, jie ras talkininkus 
Angliją, Prancūziją ir Italiją 
galutinai nutarusius apie svar 

biausius klausimus, kokie gali 
kilti Taikos Konferencijoj, 
nes talkininkų premierai lai- 
kė ypatiškus pasikalbėjimus 
beveik kas dvi savaites. Vie- 
nas iš tokių pasikalbėjimų ką- 
tik užsibaigė šiomis dienomis 
Londone. 

Dipliomatiškas koresponden 
tas laikraščio Lohdon Daily 
Mail aprašo šiaip: 

''Nebuvimas Col. House ar- 

ba kitų narių Amerikos Tai- 
kos delegacijos, Suvienytos 
Valstijos nebuvo atstovauja- 
mos, bet Prezidentas \Vilsonas 
bus pilnai supažindintas su 

nusprendimais, kada premie- 
ras Lloyd George sutiks jį." 

Delegacijos Taikos Konfe- 
rencijos galima padalinti į ke- 
turias kategorijas: 

1. Priešo delegacijos iš Pru 
sijos, Bavarijos, V engrijos, 
Austrijos, Bulgarijos ir Tur- 
kijos. Tos delegacijos turės 
mažai ką sakyti, nes jos tik 
turės priimti tą, kas nuo jų 
bus reikalauta. 

2. Atstovai mažesnių talki- 
ninkų—Belgijos, Grekijos, Ju 
go-Slavijos, Rumunijos, Por- 
tugalijos, Lenkijos, Slovaki- 
jos, Japonijos ir gal but Bra- 

zilijos. ^itos delegacijos var- 

giai galės išreikšti savo nuo- 

mones, jos tik atsakys ant 

klausimų, paliečiančių jų rei- 
kalus. 

! 3. Atstovai didžiausių vtl- 

—Anglijos, Francuzijos ir 
Italijos — paskutinioji užėmė 
tą vietą per paskutinius me- 

tus, pirmiaus tą vietą turėjo 
užėmus Rusija. 

4. Visai atskirai Suvienytos 
Valstijos. 

MILŽINIŠKI LAIVYNO 
NUOSTOLIAI. 

Londonas, gruodžio 7 d.—• 
Oficiališkas pranešimas AngJi 
jos admiraltijos parodo, kad 
nuo pradžios karės iki lapkri- 
čio mėnesio, 1918 m. vokiečių 
submarinos paskandino 15,- 
053,786 tonų laivų įtalpos. 
Per tą patį laiką likosi pabu- 
davota 10,849,527 tonų ir prie 
šo laivynas paimtas talkinin- 
kais sudaro 2,392,675 tonus, 
kas išviso sudaro talkininkų 
nuostolius 1,811,584 tonus. 

VARTOS 24 KALBAS. 

Paryžius} gruodžio 7 d.— 
Grig.-Gen. VVilliam W. Harts, 
kuris tvarko apšarvavimą A- 
merikos Taikos delegaciją, 
reikalauja vertėjų 23 kalbose, 
kurie bus reikalingi Taikos 
Konferencijoj. Žinovai šių 
kalbų reikalingi: francuzų, 
italų, grekų, japonų, ispanų, 
montenegrų, norvegų, bulga- 
rų, vokiečių, vengrų, turkų, 
kinų, portugalų, lenkų, švedų, 

,cechų, rumunų, danų ir ara- 

bų. Viršminėtos kalbos ir 

anglų sudaro išviso 24 kal- 
bas. 

YANKIAI ŽENGIA PIRMIN. 

Washingtonas, gruodžio 7 
Gen. Pershingo raportas į ka-j 
rės departamentą apie veiki- 
mą. Amerikos okupacijos ar- 

mijos Vokietijoj skambą, se- 
kančiai : 

"Trečioji Amerikos armija 
tęsdama savo žengimą Vokie- 
tijon, šiądien užima liniją. 
Gl*idt-WallenbQnvRin$elkof- 

TALKININKAI NEPRIPA- 
ŽĮSTA SOVIETŲ. 

Paryčius, Gruodžio 7 d.— 
Pranešama, kad talkininkai 
užimdami Vokietijos miestus 
ir atradę ten Darbininkų ir 
Kareivių Tarybas atsisako 
juos pripažinti. Sakoma, kad 
vienoje vietoje Darbininkų ir 
Kareivių Taryba prašalino 
burgomistrą, kuris atsižymėjo 
didelių brutališkuinų, bet tal- 
kininkai užėmę tą miestą nu- 

vertė Darbininkų ir Kareivių 
Tarybą ir išnaujo padarė val- 
dytoj um tą patį burgomistrą. 

TALKININKAI GELBSTI 
ČECHO-SLOVAKAMS. 

Parytus, gruodžio 7 d. — 

Žinios, ateinančios iš Pragos, 
Bohemijos, praneša, kad M. 
Hoberman, apšvietos ministe- 
ris, pranešęs buk legijonas 
Čecho-Slovakų, Italų aficierų 
vadovaujant, greitu laiku pri- 
bus Pragon, kaipo dalis talki- 
ninkų militariškos įstaigos. 
Taipgi pranešta, kad daug 
drapanų ir valgomų daiktų 
atvežta į Bordeaux iš Ame- 
rikos dėl Čecho-Slovakų. 

DARBAS DEL LYGOS 
TAUTŲ. 

Paryžius, gruodžio 7 d. — 

Svarbus žmonės čionai mano, 
kad geriausia metodą įkūnyti 
Lygą Tautų yra praktiškas ir 
greitus prie to žengimas tal- 
kininkų. Su tuo tikslu Suvie-1 
nytos Valstijos, Anglija ir 
Francuzija turi kuogreičiau- 
siai pasiųsti reikalavimą Chili 
ir Peru, kad tos dvi valstijos 
pavestų visus savo nesutiki- 
mus išrišti per arbitraciją. 
Jeigu jos ant to nesutiktų ir 
rengtųsi prie karės, tai talki- 
ninkai turi pagrūmoti, kad jie 
paskelbs blokada, toms valsti- 
joms. 

NESUTIKIMAI UŽ MAŽA- 
JĄ AZIJĄ. 

Paryžius, gruodžio 7 d.— 
Žinios iš amerikoniškų šalti- 
niu parodo, kad larp Anglijos 
ir Prancūzijos nėra sutikimo. 
Priežastis yra tame, kad abi 
šios tautos nori miestų Da- 
mascus ir Aleppo, kurie ran- 

dasi Mažojoj Azijoj. Sulyg 
pagarsintos Rusijoj apie pasi- 
dalinimą Mažosios Azijos 
slaptos sutarties 1916 m. tarp 
Rusijos, Anglijos ir Prancū- 
zijos, parodo, kad, anot tos 

sutarties, Anglijai teks Me- 
sopotamija ir Svrijos portai 
Akka ir Haifa, Alexandretta 
gi turi but liuosū portu. Fran 
cuzijai gi platus žemės plotai 
pakraščio nuo Haifos iki Ada 
nos ir tesėsi iki Armėnijos. 
Miestai Damascus ir Aleppo 
tenka Prancūzijai. 

Priežastjs dėlei kurių Ang- 
lija savinasi tuos miestus yra 
nežinomos. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
UŽIMS BERLINĄ. 

Kopcnhagcnasf gruoudžio 
7 d.—Amerikos ir talkininkų 
kariumenė laikinai užims Bei 
liną, sulyg Berlino laikraščio 
Deutsche A11 g e me i n e 
Z e itun g pranešimo, kuris sa 

ko, kad Amerikos bevielinio 
telegrafo depeša likosi perim- 
ta vokiečiais, kuri patvirtina 
šj pranešimą. 

Laikraštis sako, kad mies- 
tas Mannheim ir-gi liks už- 
imtas talkininkais. 

Sakoma, kad priežastis to 
kio talkininkų elgimosi buk 
esanti tame, kad "apgailėtinas 
incidentas ištiko, laike kurio 
vokiečių belaisvių stovyklos 
aficieras nušovė tris Prancū- 
zijos belaisvius. 

EIKALAUJA MIRTIES DEL 
4 VALDONŲ. 

Londonas, gruodžio 7 d.— 
Premieras Lloyd George iš- 
leido pranešimą, kuriame ji:> 
išreiškia savo pažiūras, kas- 
iink nubaudimo kaltininkų ir 
sako, kad žmonės kalti suren 

gime šios karės negali išveng- 
ti bausmės, nors jų galvos ir 
buvo apvainikuotos karūno- 
mis, bet jie turi but teisiami 
tarptautišku teismu. 

Sir Auckland Geddes ])asa 
kė, kad tokie žmonės, kaip 
Yokietijo. imperatorius, En- 
ver Pasha .Turkijos ir buvu- 
sieji valdonai Bulgarijos ir 
Austrijos turi buti teisiami ir 
jeigu atrasti kaltais, turi. pa- 
nešti mirties bausmę. 

REIKALAUS 1814 M. RU- 
BEŽIAUS. 

Paryčius, gruodžio 7 d. — 

i Amerikos dipliomatiškuose ra 

teliuose kalbama, kad Francu- 
zijos atstovų butas nutaręs, 
kad rubežius Alzaco butų to- 
kis pat, kaip jis buvo 1814 
metais, kuris sulaikė savyje 
turtingas anglių kasyklas Sar 
re, bet pranešimai skelbia, 
kad Sarre apygarda yra ap- 
gyventa ne lorrainiečiais, bet 
prūsokais. 

.i 1 

PRAŠO PASKUBINTI 
TAIKĄ. 

Berne, Šveicarija, gruodžio 
7 d.— Šveicarijos komitetas 
pastovios taikos pasiuntė ka- 
blegramą į VVashingtoną, Pre- 
zidentui \Vilsonui, kuriame jis 
prašo, kad butų laikoma Tai- 
kos Konferencija kuogreičiau 
sia, nes prailginimas tokio pa- 
dėjimo, gresia Europai anar- 

chija. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ KA- 
REIVIAI SAUGO KASIKLAS. 

Suchan, Sibiras, gruodžio 7 
Korespondentas Panl \\'right 
laikraščio Daily N e \v s 

praneša, kad Amerikos karei- 
viai saugo anglių kasyklas Su 
chane, Siberijoj. Banga bol- 
ševizmo perėjo čionai ramiai 
be mušiu. Senasis prižiūrėto- 
jas kasyklų likosi sugrąžintas 
atgal ir darbas eina normaliu 
keliu. 

SUVIENYTOS VALSTIJOS 
NESIUNTĖ LA v ;NO 

Į PERU. 

U'asliingtonas, gruodžio 7 
Valstijos laivyno departamen 
tai oficialiskai pranešė, kad 
Suvienytų Valstijų kariški lai 
\-ai nėra pakeiiuj j Peru ir 
kad nebuvo duoti tam prisakv 
mai. 

Vakarykščios žinios iš Li- 
ma pranešė, kad tenai yra lau- 
kiama Suvienytų Valstijų ka- 
riškų laivų iš San Francisco. 

MŪŠIAI BERLINE. 
Londonas, gruodžio 7 d.— 

Amsterdamo laikraštis E x 
c h a n g e T e 1 e g ra p h pra- 
neša, kad Berline iškilo di- 
džiausia betvarkė iv kad šau- 
dymas eina miesto gatvėse. 

Betvarkę sukėlė vokiečių 
bolševikai. 

MOTERIS — KONDUKTO- 
RIAI PRALAIMĖJO. 

Clcveland, Ohio. Gruodžio 
6.— 2,400 konduktorių kurie 
apskelbė streiką utarninke iš- 
ryto, todėl kad kompanija lai- 
kė moterįs už konduktorius, ir 
nuo to laiko nei vienas gatvė- 
karis ne vaikščioja, turbut su- 

grįž atgal, } darbą ši vaka- 
rą, nes kompanija prižadėjo 
prašalinti visas moterįs—kon- 
duktorius iki kovo 1 dienai. 

MARVVITZ PERSERGSTI 
NUO BETVARKES. 

Groves, G.uodžio 6 d.—Gen. 
Von der Mar\viu išleido pro- 
klamaciją, kurioje jis perserg- 
sti nuo betvarkęs, ir baigia 
šiai žodžiais: "Talkininkai 
nutarė nedaryti taikos su bo1- 
ševikų valdžią. Jeigu ramy- 
bė ir tvarka negali but už- 
laikoma Vokietijoj, talkinin- 
kai įžengs i "faterlandą" ir 
padarys tvarką ginklais. 

Draugai, per ištisus yietus 
jus laikėt priešą toli nuo mū- 

sų namų ir tuom jus išgelbė- 
jot nuo karės baisenybių savo 
moterįs ir vaikus. Jus pa- 
žįstate karę gerai ir žinote 
kokius pedsakius ji palieka. 
Kas trokšta, kad dabar mūsų 
brangi tėvynė liktų nuterio- 
ta? Kas turi įvesti tvarką 
priešas ar mes ?" 



Pasekmės Dideses Kares. 
Artinasi laikas, kuomet Pa-' 

ryžiuj susirink/ karę vedusių 
tautu kongresas, turintis su- 

tvarkyti Europoj prietikius po 
karei. Nuo jo laukiama labai 
daug, be abejones daugiau, 
negu jis jstengs ispi'dyti ir 
negu jame veikianti veikėjai 
žada. Kongresan jau is \Va 
shingtono iškeliavo Suvienytų 
Valstijų Prezidentas Wilsoii, 
tik nežinia, ar jis tarybose da- 
lyvaus per visą kongreso lai- 
ką, kuiis gal; but ilgesnis, ne- 

gu Prezidentas, pildydamas 
Prezidento pareigas, galėtų 
svetur išbūti. Apart Prezi- 

dento, Taikos Konferencijon 
norima pasiųsti Paryžiun ir 

Suvienytų Valstijų usienių mi 

nisterį Lansing. Talkininkai 
Taikos Konferencijon atsiųs 
savo ministerių pirmininkus. 

Apart sutvarkymo Europos 
reika'ų, tvėrimo naujų nepri- 
gulmingii kraštų Europoj, 
kongresas dar turės nuspręsti 
ir kokia bausmę uždėti ant su- 

kėlusių karę Vokietijos kaize- 
rio ir jo sosto įpėdinio. Se- 
niau tokių karės kaltininkų, 
nei pralošus jiems karę per- 
galėtojai bausti negalėjo, jei 
bent tąsyk, jeigu juos priimti 
atsisakė jų locni piliečiai. Na- 
poleoną anglai išgabeno ant 

salutės Šventos He'enos, bet 
jis buvo jc.u savo žmonių nu- 

baustas, kuomet jis buvo nuo 

sosto nuverstas. Dabar jau 
ir valdonams blogiau, kuomet 
jie neturi laimės karės lau- 
kuose. Anglijos ministerių 
pirmininkas Lloyd George, 
aiškindamas Anglijos politiką, 
tarp kit-ko apreiškė, kad kalti 
sukėlime šios mPžiniškos ka- 
rės: Vokietijos kaizeris, Tur- 
kijos karės ministeris Enver 
Paša, Bulgarijos ministeriai 
ir karalius, taipgi tuli Vokie- 
tijos ministeriai bus atiduoti 
karės teismui ir jeigu pasiro- 
dys kalti, bus kaipo žmogžu- 
džiai mirtim nubausti. Taigi 
jie bus nubausti ne tiek už 
karės sukėlimą, kiek už jo.s 
pralaimėjimą, nes jeigu butų 
karę laimėję, juos bausti nie- 
kam nei mintin nebūtų užėję; 
tąsyk ir vokiečių tauta butų 
už juos užstojusi, o dabar ir 
ji nori bausti buvusį savo kai- 
zerį, kadangi jis, karę, sukė- 
lęs, tautai duoto pažadėjimo 
neįstengė išpildyti, todėl be 
reikalo visą jo valdomą kraš- 
ra neiaimen Įtraukė. 

i'os visos dėl karės pa 
siekusios Vokietiją dar dabar 
nei permatyti negalima. Ji 
aikštėn išeis taikos tarybose, 
bet jau ir dabar galima žino- 
ti, kad Vokietija turės priim- 
ti sunkias išlygas, kurios gal 
ne visame sutiks su laikraš- 
čiuose garsinamoms, ypač kad 
jas kas laikraštis kitokias pa- 
duoda. Francuziški laikraš- 
čiai paduoda, kad Vokietija 
Prancūzijai turės ne tik atly- 
ginti visus karės nuostolius, 
sunaikinamus krašto, bet taip 
gi atlyginti už užmuštus ir 
sužeistus kareivius. Laikraš- 
čiai apskaito, kad vien Pran- 

cūzijai Vokietija turės užmo- 
kėti mažiausiai 25 milijardu.-* 
vloliariti. Už francuzų užmo- 
kėtus 1871 m. pinigus Vokie 
tinjoj padaryta daug pageri- 
nimu: tą dabar galėtų pada- 
ryti francuzai už vokiečių pi 
nigus, jeigu jie tiek užmokėti 
galėtų, kiek norima. Daug 
svarbių darbų sumanyta Fran 
cuzfy>j, bet dėl pinigų stokos 
neišpildyta: senai sumanyta ir 

plianai padirbti padarymo Pa- 
ryžiaus juriniu portu; sujun- 
gimas didelių laivų plaukimui 
punktu Atlantiko su Tarpže- 
minemis jūrėmis, nuvedimas 

*eležiknelio per jūres iš Fran 

cuizjos Anglijon. Klausimas 
vien, ar Vokietija galės Rie- 
šams mokėti, kiek nuo jos 
priešai pareikalaus. Ką talki- 
ninkai darys, jeigu ji- nega- 
lės tiek mokėti, kiek nuo jos 
pareikalaus? Nors talkinin- 
kai nenori griebtis užgrobimų 
svetimų kraštų, nes jie nie- 
kam naudos neatgabęna, bet 

negalėdami gauti pinigų, tu- 

rės griebti atlyginimą žemės 

plotais, nors ypač tie plotai 
vakaruose vien vokiečių ap- 
gyventi, koki Francuzijai vi- 
sai netinka. Vokiečių užgrob- 
tus, ne vokiečių apgyventus 
kraštus jie po karės turės pa- 
liuosuoti, nes nėra pasaulyj 
ne vokiečių apgyvento krašto, 
kurio žmonės sunku vokiečiu 
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jungą nėšti norėtų. Nors tal- 
kininkai ir nenorėtu perdaug 
apsilpninti Vokietiją, bet jie 
negalės jai palikti ne vokiečių 
apgyventų kraštų, nes ne vo- 

kiečių valdžia niekur nemo- 

kėjo užganėdir'.i; daugelis to- 

kių kraštų atsiskyrė nuo Vo 

kietijos. Lenkai jau atsiėmė 
tvirtovę Poznanių, kur į jų 
rankas teko daug ginklų, amu- 

nicijos : maisto; užėmė taip 
gi visą lenkų apgyventą Poz- 
naniaus apskritį. Žinoma, 110 

rėtų ir puikų jūrinį portą Dan 
zigą paimti, bet su io užėmi 
mu pasivėlino, gal pavedė jį 
anglams, kad lenkus užva- 
duotų, nes jame visgi buvo 
dar o-atia didelės vokiečių pa 
jiegos. Danzigą užėmė ang- 
liškas kariškas laivynas. Ang 
lų laivynas užėmė ir kitus 
Baltiko portus. Jeigu kokį is 
jų lenkai norės gauti, turės 

talkininkų prašyti, maldauti. 
Prie Danzigo lenkai nei di- 
delių pretenzijų turėti negali, 
nes miestas tas, nors kada tai 
Lenkijai prigulėjo, dabar 11c 

lenkų apgyventas, kaip ir Ka 
raliaučius. Nei jų aplinkinės 
ne lenkų apgyventos. .Di- 

džiausia lenkų nelaime, kad 
visą žemės kamuolį savo glo 
boj turėti norėtų, nors pats 
žemai stovėdami, kitiems vien 
nelaimę suteikti tegalėtų, bei 
to nepaiso. J>et laimė žmoni 
jos, kad ateinančiai T .enki jai 
rubežius skirs ne pats lenkai, 
bet geriau juos pažįstanti tal- 
kininkai. Daug jie sau už- 
kenkė talkininkų akyse .su- 

rengdami tuluose Rytinės Ga- 

licijos miestuose, tame ir ru- 

siniškosGaličijos sostinėj Lem 
berge (Lvove) žydų skerdy- 
nes, o žydai apie savo skriau 
das netyli, o kad didesnė tla 
lis spaudos yra jų rankose, 
tai turi kur pasiskųsti ir kur 

parodtyi lenkų dorumą (šla- 
chetuose, kaip jie pats sako), 
Lenkai vienok per am ims ne 

laisvės neišmoko nieko geres- 
nio, kaip buvo iie užgrobimų 
tauta, tokia pasilieka ir dabar, 
tik išmoko be p" v:afo save 

girti, o grobti svetimą. Ir da- 
bar dar lenkai, suviršum šimt- 
metį išbuvę pats nelaisvėj, dar 
norėtų kitas nelaisvėj laikyti. 
Dar ir dabar nenori" išsižadėti 
rusiniškos Galicijos dalies ir 
rusinu apgyv 21U0 Clielmo ap- 
skričio. Todėl talkininkai Tai 
kos Konferencijoj, kuri pra- 
sidės gruodžio 20 d., ne tiek 
turės darbo su privertimu vo- 

kiečiu pasiduoti savo norams, 
'cick sumažinimui palnosuotų 
tautų godumo, o jau daugiau- 
sia, turbut, reiks darbo maži- 
nimui lenkų godumo. Kuo 

vokiečių dar* talkininkai gali 
sau kokios nors naudos laukti, 
tai nuo paliuosuotų iŠ vargo- 
vės talkininkai pats sau nei 
jokios naudos tikėtiesi negali, 
reiks juos vien taikyti, kad 

,tarp savęs jie nesusispeštų; Į 
daugiausiai darbo reiks pa- 
švęsti mažinimui lenku godu- 
mo; su kitais vargo bus ma- 

žiau. 
Danai jau paėmė su talki- 

ninkų pagelba, jų tautos ap- 
gyventa Šlazvvigo dalį; fran- 
cuzai užima atimtas 1871 m. 

provincijas Alzatija ir Lota- 
ringija. Gyventojai Luxem- 
bergo nubalsavo susijungti su 

Prancūzija, tuom tarpu Bel- 
gija reikalauja, kad ta kuni- 
gaikštystė už vokiečių pada- 
rytus nuostolius butų jai ati- 
duota. 

Nelengva bus Taikos Kon- 
ferencijai sutvarkyti Austri- 
jos riekalus, nors Austrija, 
kaipo vokiška ir magyariška 
viešpatystė, jau galutinai griu 
vo ir tokios jau nieks nesu- 

tve;*o. Ten kilo jau vaidai 
slavų su italais už buvusios 
Austrijos kraštus. Talkinin- 
kams, vietoj palikti patiems 
išliuosuotiems nus[ "esti, kaip! 
ateityj tvarkytis buvusioj Aus 

Irijoj, reiks patiems ją su- 

ivaikyti taip, kad tarp išliuo- 
suotų nekiltų nauja karė. 

Lenkų kariumenė veržiasi 
Lietuvon, apvaldė jau tvir- 
čiausią buvusios Rusuijos tvir 
tovę Lietuvišką Brastą. Norį 
jo aplinkinėse lietuvių nėra, 
bet lenkų ten atsiradimas gali 
ir Lietuvai nemažai blogo pa 
daryti. Ir čia turės talkinin- 
kai sutvarkyti reikalus ir len- 
kų godumą sumažinti, nuro- 

dyti jiems tikrus Lenkijos ru- 

bežius, 
Ir pačioj Vokietijoj apsi- 

reiškia net tarp pačių vokie- 
čių nesikentimas tarp vokiečių 
katalikų ir protestonų. Kata- 
likiškoji Bavarija atsiskyrė 
nuo protestoniškų Prųsu, nie- 
ko su jais bendro turėti neno- 

ri; be abejonės su Bavarijos 
katalikais susidės ir Austrijos 
vokiečiai katalikai. 

Per karę Vokietija nužudė 
ir visas savo kolionijas, ku- 
rias talkininkai pasidalįs. 

Lietuvos Atstatymo Bend- 
rovės Kampelis. 

Karei jau užsibaigus, mūsų 
žmonės vis labjau pradeda 
įdomauti, kaip LIETUVOS 
ATSTA'i VMO BENDRO- 
VE pradės .savo darbą Lie- 
tuvoje. \ i c: i i spėja, kad visa 

1 įstaiga persikels į Lietuva cū- 
vis apleidžiant Ameriką. Ki- 
ti—ko d nors organizacija ir 
pasiliks čionai,—bet visi su- 
rinkti čia pinigai bus Lietu- 
von perkjlti ir ten pradės va- 

ryti savo darbą. Ir kyla iš 
to visokie nesusipratimai. Tie 
kurie mano pasilikti Ameri- 
koje nerimauja, kad jų pini- 
i?:'i veiks taip toli nuo jų. Gi 
.viii bijosi tai bolševikų tvar- 
iais, kuri galės atimti visa L. 
A. B-vt:s turtą,—tai to, kad 
mainant dolarius ant Lietu 
vos pinigų, galės atsitikti 
nuostoliai. 

Visos los baimes—-nepama- 
tuotos. LIETUVOS AT- 
ST AT"Y AIO BEN1)ROV E,— 
visu pirmiausia, eis labai at- 
sargiai prie savo darbo Lie- 
tuvoje. Pirm negu bus įdėtas 
Lietuvon bent vienas centas, 
LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES komisija tu- 
rės nuvažiuoti j Lietuvą, iš- 
tirti ten visa padėjimą ir jei 
pasirodys, kad jau galima 
Lietuvoje be. jokios baimės 
pradėti biznį,—Lietuvos At- 
statymo biznį,—tai tuoj 

į įsteigs Lietuvos sostapylyj— 
Vilniuje,—savo šaką, t. y. nu- 

pirks (ar pasamdys) tinkamą 
ofisui butų, pasamdys tinka 
mus išmanančius apie Lietu- 
vos reikalus žironės—lietu- 
vius, išsirūpins iŠ Lietuvos 
valdžios užtikrinimą, kad vi- 
sas reikalas bus po valdžios 
prižiūra, kontrole ir globa,— 
ir tuomet tiktai bus perkelta 
kapitalo dalys į L. A. B-ves 
šaką Vilniuje, kame tarpiniu 

|kaus dideli Amerikos bankai. 
Fotam, jei pasirodys, kad biz 
nio reikalas p^tojasi ir auga. 
—ir reikalinga daugiau pini- 
gų—L. >A. B-ve siųs, sulyg 
reikalo kas-kart daugiau pi- 
nigų,—taip, kad perkeliamas 
tokiu bud:: kapitalas niekuo- 
met negulės be darbo. j ^ 
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Tuo-gi tarpu, L. A. B-ve 
laikys visą laiką, visuomet, 
savo vyriausį ofisą Ameriko- 
je Now \orke ir, kaipo Ame- 
rikon įstaiga bus ir toliaus po 
globa Suv. Valsui jų valdžios, 
Negana to,—L. A. B-vė ne- 

išleis viso savo surinkto kapi- 
ta'o į Lietuvą. Jojo dalys, 
apie 20 ar 25 nuošimčiai,— 
visuomet veiks čia Ameriko-I 

je tarpe lietuvių, remiant 
Amerikos lietuvių pirklybą ir 
pramonę, kaip lygiai palai- 
kant reikalingas visam bizniui 
rezei vas. 

Taigi, dviejų valdžių— 
Amerikos ir Lietuvos,—glo- 
boje, veikiant atsargiai, įves- 
tinant savo kapitala j tokius 
LIETUVOS ATSTATYMO 
pirklybos ir pramones reika- 

! ius, kuriuose nesimatys pra 
j žūties pavojaus,—atpenč,- 
;matvsis didelis pelnas,—LIE- 
TUVOS. ATSTATYMO 
BENDROVE ir varys save 

naudingą dafrbą. tarpe lietuvių 
—atstatymo, pirklybos ir pra- 
monės srityje. Rus tai—pel 
ningas biznis. Užtad Ame- 
rikos lietuviai,—dėkitės prie 
r Tirruvos atstatymo 
BENDROVES! 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES LENKTYNES, 

Lapkričio 2 0(1. L. A. B-vės 
Lenktynės stovėjo kaip seka; 
—Tarpe 1 ir 20 Lapkričic 
Įgaliotiniai pardavė išviso 

616 šėrt 
Tiesiog į L. A. B-vės ofisci 

atėjo 150 šėr1. 
Išviso per 20 dienu lenkty 

nin L. A. B-vė pardavė 
9*6 šeri; 

VERTES $9660.0Č 
Pirm lenktynių L. A. B-vė- 

je buvo $60030.0C 
Taigi, (Lapkričio) 20 d. L 

A. B-vės kapitalas buvo 
$69,690.0C 

B E N L) KOI li AUGA K AI F 
ANT MĖLIU! 

Sulyg įgaliotiniu pasidarba- 
vimo, lenktynės atrodė šitaip: 

K. Abyshell, Detroit, JMidi. 
pardavė 05 šėrų 

K. Aksomaitis, Alliance, O. 
pardavė 15 šėrų 

J. Ąlenskas, \\ ilkes-Barrc, 
Pa. pardavė 5 šėrų 

J. M. Baltrukoniutė, Cleve- 
land, O. pardavė 5 Šerų 

J. M. Biliūnas, Sioux City, 
lovva pardavė 30 Šerų 

L. Braskis, G r and Rapids, 
Mieli, pardavė 20 Šerų 

J. Butkus, New Haven, 
Conn. pardavė 5 Šerų 

P. Gudas, Brooklyn, N. Y. 
pardavė 40 šerų 

J. Janulis, Pittsburg, Pa. 
pardavė 15 šerų 

M. Kasparaitis, Racine, 
Vv'is. pardavė lr' šerų 

V. Kerševičius, Scranton, 
Fa. pardavė 5 šerų 

B. Kundratavičia, Plains, 
Fa. pardavė 5 šerų 

P. J. Lalas, Amsterdam, N. 
Y. pardavė 70 Šerų 

J. Lingis, Chicago, 111. par- 
davė 15 šery 

J. Lietuvninkas, Baltimore, 
Md. pardavė 10 šerti 

J. O. Lukauskas, So. Bos- 
ton, Mass. pardavė 20 Šerų 

A. P. Osteika, Waterbury, 
Conn. pardavė 65 Šerų 

K. A. Orlauskas, Roches- 
ter, N. Y. pardavė 5 Šerų 

P. Rimkus, Cleveland, Ohio 
pardavė 20 Šerų 

W. Shauklis, Ansonia, 
Conn. pardavė 25 Šeru 

J. Wise, Brooklyn, N. Y. 
pardavė 20 Šerų 

J. Žemaitis, So. Rethlehem, 
Pa. pardavė 25 Šerų 

A. S. Trečiokas, Newark, 
N. J. pardavė 296 Šerų 

J. J. Nienius, Wilkes-Barre, 
Pa., pardavė 5 Šerų 

J. M. Pozarskis, Clairton, 
Pa. pardavė 10 Šerų 

M. Daunis, New Britain, 
Conn. pardavė 10 Šerų 

Tiesiog per L. A. B-vės ofi- 
są pardavė 150 Šerų 

Išviso per 20 dienų lenkty- 
nių parduota 966 šėhi. 

Newarkas vis stovi pryša- 
kyje,—su 296 Šerų, parduotų 
Albino S. Trečioko. 

įuojaus užpakalyje netikė- 
tai pasirodė nauja spėka,—tai 
Amsterdam, N. Y. kur įgalio 
tinis p. J. Lalas vienu žygiu 
prisiuntė j Bendrovės ofisą 
visą plokštą, čekių, Laisvas 
Bondsų ir užsirašymų,—išvi- 
so ant 70 šerų. Dar porą 
tokių siuntinių—;r Anister 
dam subytis Newarką. 

To jų—eina p. K. Abyshell 
iš Detroit, Mieli, su 65 Šerais, 
ir p. A. P. Osteika iš YVater- 
bury, Conn. irgi su 65 Šerais, 
Bet eina gandai, kad Water- 
bury jau turi surinktų 300 
šėrų, kuriais vienu jygiu ža- 
da pralenkti visus! Pagyven- 
sime—pamatysime, kiek tie 
gandai turi teisybės! 

Taigi matytis kad daugely 
jv vietų Bendrovės įgaliotinai 
kol kas dar neišleidžia savo 

rezervų ir laukia progos kad 
vienu žygiu nustelbti save 

kompetitorius. Užtad jau drą 
siai galime tikėtis, kad LIE- 
TUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE s u t i les Nauju* 
Metus su $100,000 Kapitalo, 

Reikalaujant informacijų 
rašykite į Lietuvos Atstatyme 
Bendrovę. 
Lithuanian Development Cor 
poration. 
320 Fifth Ave. New York. 

[ Apskelbimas 1 

Privalote 

Žinoti 
ką Amerikonu Spauda 
sako apie Lietuvius. 

Žurnalas "Sea Povcr" yra 
puikus straipsnis apie Lie- 
tuvius ir Lietuvą. Šį 
straipsnį tiuėtų perskaity- 
ti kiekvienas lietuvis, ar- 

ba turėtu įteikti egzamp- 
liorių savo mieste ko- 
kiam įtekmingam ameri- 
konui, kad jis perskaity- 
tų ir turėtų geresnį supra- 
timą aipie Lietuvą ir jos 
žmones. 

Kaina 30c. Su prisiiinti- 
mu 35e. 

Męs turime dar keletą 
egzempliorių. 

Siųskite money orderi i 

arba štampų. 

"Lietuva" 
3253 S. Morgan St. 
C H I C A C O, ILLINOIS 

£rsT jiiiUl&iL 

Ona i/.nekiene (no lėm \ 

Steponavičiūte; pajieško savo 
brolio Juozo SteianavieiaViS; 
paeina iš Kauno gub., Rodvi- 
linkio. 20 metų Amerikoje; 
buvo anglies kasyklose Penn- 
sylvanijoj. Jei kas žino, ari 
jis pats, malonėkite pranešti 
šiuo adresu: 

Anna Lonckient', 
77 \Vall St., Elizabeth, N, j 

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

rėčiau, kad butų North Sidc pu- 
sėj tarp Mihvaukee Ave., arba 
Xorth Aev. 

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

No. i, "Lietuva", 
3253 So. Morgan St. Chigaco, Ii'. 

Juozapas Puleikis 27 metų am- 

žiaus, mirė j 3 dienas po įspy- 
rimui per arklj, mirė 4 Gruod- 

žio, 1918 m. Išgyveno Ameri- 

koje 5 metus. Paėjo iš Kauno 

gub.» Raseinių pav., Kviedainos 

parap., Anžulijos sodžiaus. Lai- 
dotuvės įvyks 7 d., Gruodžio 
8:30 vai. iš ryto, su bažnytinė- 
mis apeigomis ;š namų po nr 

914 \V. 32 Gatv., iš ten po gie- 
dulingų pamaldų bus nuleistis 
į Šv. Kazimiero Kapines. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažystamus ^šermenis 
ir dalyvauti laidotuvėse. Pasilie- 
ka nuiudime brois Franciškus T. 

Puleikis ir pusbrolis Antanas 
Puleikis. 

iMHiiFTiriTrrriTFr L.— 

Pajieškau savo pačios, Magdalciiv. 
Mišiunienės, kuęi nuo manos prt.s>- 
šalino rugsėjo 2 d., 1913 m. 

.Ji paoina iš Suvalkų gub., Mariau; 
polės pav., Marčlukinės kaimo, yr?. virš 5 pėdu augšOio, 36 metų am- 
žiaus, rudu plaukų ir akių; linksmo 
Ludo; kalba lietuviškai ir neaiškiai 
angliškai. 

Kaą man apie jį greit praneš, tai 
gaus $50.00. 

Jurgis ivusiunas, 
451 N. Tth St., Clintcr;, Iri 

Paj ieškau Domininko Riauko (;mg- 
liškai rašosi Ruka), kuris apleido 
Clinton, Ind. nesenai. 

Jis yra apie 36 metų amžiaus, rau- 
donų plaukų, lašuoto veido, 5 pėdų, 
8 colių augščio, paeina iš Kauno 
gub., Telšių pav., Raguviškių kaimo. 
Kalba daug. girdamas save arba sa- 
vo gimines Lietuvoj. 

Kas pirmas man apie jj praneš, tas gaus §50.00. 

Jurgis Misiūnas, 
451 N. 7th St., Clintou, Ind. 

Pajieškau švaraus ir šilto kamba- 
rio, Bridgeporto apielinkėj, gerai bu- 
tų su valgiu. Rašykite 

"Lietuva," No. 2 
3253 So. Morgan St. 

PARSIDUODA puikus na- 

mas po No. 3158 Union A ve., 
kampas 32-ros St. Storas ir 
4 kambariai dėl gyvenimo ant 

pirmų lubų. Ant antrų lubų 
—2 flatai: 4 ir 6 kambarių. 
Neša $72.00 rendos į mėnesį. 
Parsiduoda už $8,000 "cash.' 

M. Bauer, 
6601 S. Hermi tage A ve. 

Telephone Prospect 518. 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Lfberty Bondsai perkama už "cash,'' arba paskoli- 
nams Jums pinigu ant jųjų ant legaliu-išlygų, arba išperka- 
ma Jus Įmokė urną ant bondsų. kontrakto. 

CARL M. WHITE 
56 VV. YVASHINGTON ST., ROOfll 411 

RANKDARBIU 

..Bazaras ir Balius.. 
RENGIAMAS 

Lietuvių Moterų Apšvietas Df-jos 
MILDOS SVETAINEJE 

3142 SO. HALSTED STREET 

Subatoje, Sruodžio-Oscember 7tą, 1918 
F-rtADŽIA 7:30 VAL. VAK. INZANGA 35c (su karės taksais). 

MUZIKA GRUŠO 

šiam vakarui pasamdyta abi Mildos Svetainės, iš kurių 
vienojo (ant 2-rii lubų) bus paroda—išpardavimas įvairių gražinu- 
sių rankų darbo išdirbinių; padirbtų Liet. Mot. "Apšvietos" Dr-jos 
narių. Antroje-gt svetainėjo (ant o-čių lubų), bus pasilinksminimas 
ir įvairus šokiai. 

Taigi širdingai kviečiamo gerbiamu visuomenę skaitlingai 
atsilankyti, nes apart pasilinksminimo, šokių; kiekvienas dar turės 

puikę progų kg. nors išlaimėti irnusipirkti už labai mažą kainą, 
ar tai sau, ar savo draugams, labai gražių išdirbinių, kurie labai 
tiks net ir Kalėdinėms Dovanoms, 

Kiekvieną meldžiam nepraleisti šitos progos, nes po laikui 
gailėsitės. 

RENGIMO KOMISIJA 

Jaigu gerai pasiųtos Drapanos, 
tai nereikia Guarantee. 

Atmink, kad laikrodis gryno aukso nėra gva- 
rantuotas. Aš ir nieko negvarantuoju. bet 
užtikrinu kožnam, kas pas mane užsisakys 
siutą, ar overkotą, pilną užganedinimą, arba 
nei cento nemokėsite. 

Laisvės Bondsus priimu už darbą. 
L. GELEŽINIS 

4503 SO. WOOD STREET CHICAUO, ILL. 
TELEPHONE BOULEVARD 5669 



MUK ANT A; 
JO GYVENIMAS IR DARBAI 

raminjjimui 123 metu nuo o jim'ma dieno.*. 

Tįsa) 
nuygu isieiuintjimas. 

Knygelių spausdinimą jisai 
pats atli cdavo pas įvairius spaus- 
tuvninkus, spausdindavo Petra- 
pilyje. Išspausdinęs platindavę 
per įprašytus žmones, ues riebu- 
vo knygų krautuvių, kurios butų 
tą darbą atlikusios. Liaudžiai 
išeido kelias ūkio knygeles. 

Jisai pats nepasirašydavo tik- 
rąja savo pavarde. Užsidėdavo 
visokias sląpyvardes. 

Be abejo Daukantas pats ne- 

galėjo visko apmokėti.. Matėme, 
koks buvo jo materijalinis pa- 
dėjimas. < ) daug pinigų prary- 
davo knygų ištaisymas. Matyt, 
jo talkininkai jam padedavo» pi- 
nigais jį sušelpdavo. Iš tokių lei- 
dėjų minėtinas yra Ksaveras Ko- 
nopackis. Apyskaitų, kiek Dau- 
kantas išleisdavo kny<*ų spaudai 
apmokėti, neturime. Žinomas 
daiktas, ne sykį turėjo skolinties, 
nevisuornet buvo pinigų. Ir grau- 
zias tuomet. 

Visi Daukanto raštai išėjo iš 
spaudos Pctrapilėj_. Sunku vie- 
nok susekti, kuomet jie parašyti. 
Vieni vėliau išėjo) kiti l:ko visai 
nespausdinti. O spausdinti tuoj 
parašius vargiai buvo galima: 
pinigų jam truko, reikėjo surink- 
ti dar. Kartais jisai, parašys ir 

negalėdamas išleisti, paleidžia j 
pažįstamus rankraštį. Kai-kurie 
istorijos dr.rbai, matyt, pradėti 
Rygoje, tęsiasi toliau Peirapilėje. 
Kudamas Rygoje- arčiau Lietu- 
vos, tankiau galėjo joje apsilan- 
kyti, susieiti su -bendramaniais, 
rasti nauju pažinčių, pastiprinti 
senąsias. Jiems galėjo įteikti ii 
savo rankraščius. 

Tarp tų seniausių Daukanto is- 
torijos darbų reikia paminėti "Is- 
torija Žemaytiška." Galimas da- 
lykas, kad ji buvo skiriama, taip- 
pat mokykloms, bet taip ir neig- 

ėjo i.š spaudos, jam gyvam esant. 
'Kun. A. Pabrėža, rašydamas 

savo testamantą vas. 23d. 183* 
m. dako, jog gavęs iš Daukanto 
du rankraščiu — vieną "Istoryje 
2emaytiszka," kitą a;>ic didžiuo- 
sius graikų karvadus. Pirmoji 
paskolinęs žinomam žemaičių di- 
džiunui Vol.neriui iš Važaičių, 
kitą Daukanto giminaičiui. Taigi 
galėjo buti parašyta, esant Ry- 
goje. Yra dar nurodymas jog tas 

veikaus 'buvo anksčiau žinomas 
žemaičių veikėjams. 

Simanas Stanevičius praneša, 
jog gr. Jurgis Plater'is turįs že- 

maitišką Lietuvos istoriją iki 
Vytauto mirimo; bet tai ne jo 
darbas, kopija iš kito paskolinta. 
•Galimas dalykas, jog tai bus bu- 

vęs Daukanto darbas- nes buvo 

pažįstami ir vienas kitam padė- 
davo. 

Jisai netik pats rašydavo, bet 

ir prikalbinėdavo kitus, kad dirb- 
tu, rašytų ir platintu. Jisai veda 

pb.čią karespondenciją su įvai- 
rių liuomų žmonėmis. Iš kiekvie- 
no jisai norėtų padaryti veikėją. 
Laikraščių tuomet nebuvo, kur 

butų galima varyti agitaciją, ga- 
lėdavo susižinoti tik laiškais. 
Kiekvienam jo laiške, o jų męs 

nedaug težinome, rasi primini- 
mą rupinties apšvietimu savęs 
ar kitų. 

Daukanto Bendradarbiai. 

Jo darbavimosi vaisiai buvo 
matomi. Knygelės išsiplatino, 
vienas kitas žmogus padėdavo 
jam dirbti. Jisai gaudavo istori- 
jos medžiagos. Matyt, gaudavo- 
pašalpos pinigais, ar tik atpirk- 
davo kas iš jo raštus. Nemaž 
turi jisai korespondentų iš dide- 
lių ir mažų Lietuvos dvarininkų. 
Jam padeda, interesuojas tuo 

Volmeris, Pleteris. Oginskis, ku- 
ris 'nuo nckurio laiko pamėgo 
•žemaičių kalbą ir ėmė proteguo- 
ti provincijos lreratus. Jis visų- 
daugiausiai padėjo išpardavinėti 
Daukanto knygas. 

uau Kantas organizuoja uainų 
ir pasakų rinkimą. Jo draugai 
susirašinėdami jam prideda dai- 
nų. pasakų, patarlių. 'Dalį jisai 
yra sunaudojęs: kita tebeguli ne- 

spausdinta. 
Dainų išleido jisai 1846 m. Tu- 
rėjo vėliau eiti dar kiti tomai- 
bet išleido tik pirmąjį. 

Paskui jisai neišleido, nors bu- 
vo tokiai budii gerokai surinkęs; 
jos guli nespausdintos iki šios 
dienos. 

Jisai turėjo gana daug talkinin- 
kų ir tarp dvasininkų, kaip kun. 
Pabrėža, Valančius, ir kiti. Tarp 
pasaulinių gi yra minėtinas dar 
Maigys. 

\| ie Efaukanto santykius su 

Valančium yra daug neaiškumo.1 
Pažintis, sako, buvus tarp auti 

iš senų laikų, Kaikurie sako, buk 
pažintis prasidėjo iš univer iteto 
laikų. Vargiai jie galėjo saisitik- 
ti kartu tenai, besimokindami, 
nes laikai neatitinka. Veikiausiai 
galėjo susitikti bebūdami Petra- 
pilėje, vienas — Kunigų Akade- 
mijoj, kitas — prie Lietuvos Met 
rikos. Jisai prikalbino, Valančių 
rašyti lietuviškai, bent taip, anoi 

Daukanto, sakes patsai Valart- 
čius. Kilimas vienodas* abudu 
turėjo nemaž kliūčių savo darbe 
ir karjeroj dėl kalbos ir kilimo. 

Vėliaus pats Valančiu? nuro- 

do Daukanto nuopelnus. Jisai 
neranda reikalinga sat tuo slap- 
ties. 

Veikimas per kunigus. 
Nuolatos Daukantas prikalbi- 

nčja Valančiu padaryti ši ar tą. 
šį ar tą išspausdinti. Šisai turėjo 
didelę {tekinę kunigų tarpe. To- 
liau jisai buvo semenarijos rek- 
torium Varniuose, jo rankose bu- 
vo jaunoji kunigija. Ir jisai ti- 
krai dir: o. Jisai pats parašė pa- 
matinį, didelį veikalą "Žcmaitiu 
Yyskupistė" ir išleido 1848 m ! 

Pirm to jisai spausdino kiti. 
raštus. Būdamas rektorium, jisa: 
buvo pasirengęs išmok y L i kle:i- 
1.' "s icmaiLiii kalbos. Reikia duoti 
pavyzdžius grynos kalbos. Ir da- 
rė tat. Sykį pradėjęs, Valančius 
dirbo be perstojo. Bet męs toliau 
peržiūrėsime dar jo veikimą. 

Minėjome augšjiau, jog Dau- 
kantas rūpinos, kad gimnazijos 
virstų žemaitiškos. Bet ypačiai 
atkreipė jisai atidžią į liaudies 
mokylas. 

Čionai 'jisai tai-pat nesigaili 
raginimo. Nevisi daro tap, kaip 
jisai norėtu. Įstatymai leido lai- 
kyti prie bažnyčios parapijos 
mokyklą. Bet nevisur jos buvo 
įvesta. Tai priderėjo nuo vysku- 
po energijos ir atskiro klebono 
noro. O tuomet valdė vyskupiją 
kun. Gi n tyla, žmo'gus tuščias, 
karjeristas, kaip jj rodo mums 

Valančius. Jisai berektoriaudą- 
mas turėjo nemaž kovoti, kol 
pavyko apveikti Gintyln ir neleis- 
ti jam tapti vyskupu. Daukantas 
mato Gintylos nerangumą ir ap- 
sileidimą' ir nerimsta, kad nieko 
negali padaryti. 

Užsiimdamas daugybe įvairių 
darbų, nustojęs sveikatos, jisai 
turėjo sumažinti savo darbus. 
1848 m. Daukantas rašo, jog me- 

tęs užsiiminėti savo mylimiausiu 
darbu — istorija. Jisai nurodo 
priežasts: negalį pirkti reikalin- 
gų knygų. Todėl pradėjęs užsi- 
imti lietuvių kalbos tyrinėjimu, 
bet ir tatai metęs delci laiko 
stokos. 

Ir tikrai matome petraiuką jo 
darbuose. Xieko naujo nuo tę 
laiko nebeišleido. Pririnko rank- 
raščių, prirašė veikalų, bet ne- 

buvo kam beišleisti. 

Petrapilėj bebūdamas jisai pri- 
rengė trumpą Lietuvos istoriją. 
Buvo tai kiek mažesnė ūž "Is- 
toriją Žemaytišką,'' aiškesnė, la- 

' biau apdirbta. Tabaigta apie 1850 

Laukė jai leidėjo. Petrapilčjc 
nerado, pats gi išleisti neištiesėjo; 

nerado leidėjo ir Varniuose, 

j Ir žymi t;i istorija dar styliaus 
.lydumu, kalba išdalinta, išsidir- 
busi. 
Be to. jisai leido įvairias knygas, 
kurios yra tik vertimai iš sve- 

timų kalbų, ir reikrlavo mažiau 
darbo. 

3. Daukanto būdas. 

Petrapilčjc baigėsi energingas 
Daukanto veikimas, 'lodei ma- 

nau, kad čia butų vieta perkra- 
tyti jo budą ir jo pažiūras. 

Visą gyvenimą praleido Dau- 
kantas po raštines ir archyvus, 
kaipo valdininkas. Toksai užsiė- 
mimas turėjo paliktį gilų rui^ž.ą 
jo bude. Prie to dar prisidėjo 
jo kilimas. Be abejonės, turėjo 
jisai pergyventi nemaž, nesma- 

gumų nuo dvarininkų-bajorų. 
Raštinės išdirbo jame tvarkos, 

laikymąsi. Jo viskas būdavo už- 

rašams, numerojama laiškai pri- 
vatiniai- tai]) pat ir dokumentai. 
Daukantas ar siųsdamas knygas, 
paima kvitą, užrašo dieną, kuo- 
met tat atlikta. 

Priklausvmas nuo viršininku 
W ♦ 

stoka pečių, kuriais galėtų pasi- 
remti, mažas skaičius vienamanių 
draugų, negalėjo išdirbti jame ir 

drąsumo. Jisai velija dirbti, dirbti 
daug, bet patylomis, nes taip 
daugiau nudirbsiąs. 

spausdintuose raštuose nėr 
pas ji tos ugnies, kuri liepsnoja 
jo krutinėję ir n/orėtu sunaikinti 
vieną kita laužą. Laiškuose kas 
kita, tenai išdėsto jisai savo pas- 
lėptasis mintis. Todėl jisai nc 

syki prašo jo laišku niekam ne- 

rodyti; bijo, kad kitiems nepak-* 
liūtų ar visai žūtų, Gal Imti iŠ- 
dalies jo spausdintoji kalba sun- 

kesnė. šaltesnė- kad tverti naują 
lietuviu kalbą, turėjo tverti ter- 

minus, jieškodamas kartais se- 

novės žodžiu, kad jie neišnyktu 
ir įeitų vėl j gyvąją 'žmonių kal- 

bą. Laiškus gi rašė visiems len- 
kiškai, kur buvo išdirbti- termi- 
nai; tenai jo kalba aiški, supran- 
tama. Lietuviškai rašytu laišku 
niekur užtikti neteko. 

Vienok, nors ir varžosi labai, 
bot paslėpti savo socialių pažiū- 
rą negali, ar tai kalbėdamas apie 
uiUkus-iponus, engiau iii s liaudį 
i'F.iule), ar apie Romos užmačias 
Lietuvą pa\ergti ((Istorijoje). 

Daukantas, kaip jau minėta, 
savo pavardės po savo raštais 
nedėjo. Tik syki randame Dai- 
nose,"' bet ?t* tos buvo paskirtos 
bajorvedžio Gadono ižmonai. 

Taip-pat siusdamas kam-nors 
medžiagą* prašo neminėti jo var- 

do. Nori, kad niekas nežinotų 
iki jo gyvos galvos. Save žemina; 
jeigu kas nurodo jo nuopelnus, 
užginčija tatai, sako, jie esą men- 

ki. turjs tik gerų norų, to'del 
be reikalo ji taip augštai statą. 
Iš dalies pats Daukantas nuro.'.o 

priežastį savo bijojimo ir atsar- 

gumo. Jisai rašo sykį: '"Blog; i 
padarė 'Kraszewski's, jog mane 

pagyrė Ateneume: aš per tai gi 
liu nustoti vietos, nes ištik r ų j ii 
ne aš siunčiu, o mano viršinin- 

1 

kas, o jis man nesmagumo pada- 
rė. 

Siuntinėdamas įvairėms žmo- 
nėms savo darbus, jisai nenuro- 

do, kad tai jo darbas, Taip, t8_j5 
m. jisai išleido "Budą. Istori- 
kas Narbutas, sužinojęs, jog ji- 
sai užsiima Lietuvos istorijos 
tyrinėjimu, kreipiasi j jj šio-to 

pasiklausclamas. Daukantas siun- 
čia jam 1848 m., pasakoja apie 
tą veikalą, kaip visai svetimą 
jam, bet žinoma, nei jo girdamas 
nei peikdamas. Jisai sako tiktai: 
'"Baisiai daug spaudos klaidų, 
todėl menkai mokantiems kalbos 
sunku suprasti. Tenai yra per- 
skyrimas apie mitoligiją, kuri 
Tamstai gali būti naudinga, ypač 
pamatysi, kaip grynas lietuvis 
supranta senus padavimus, pri- 
silaikydamas -kalbos kaipę kelia- 
rodžio... 

(Toliausi 'kui) 

~ —. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje' j Į 
PITTSBURGH. PA. 

Vietos Cent. Kom. Sky- 
rius, susidedąs iš pinu. J. 
Maskeliūno, sekr. J. Virbic- 
ko, ir ižd. J. Kazlausko, 2-1 
Lapk., kreipėsi prie L. M. D. 
prašant aukų i Liet. Xepri- 
gulmybės fondą. J.. M. 1). iš 
iždo nieko neaukavo, bet su- 

teikė savo svetainę dykai dėl 
pramogų ir susirinkimu, ku 
rių penias eis "Kalėdų Lg- 
laitės" naudai. 

Ta pačia dieną Draugystė 
1). L. K. Gedimino Apdova- 
nojo Kalėdų Eglaitę 825 00. 

30tą Lapkričio, L. M. D-jo^ 
Name, buvo Jaunuolių pasi- 
linksminimo vakarėlis. Kur, 
pasilinksminus ir kiek užkan- 
dus, p. J. Maskeliūnas, pri- 
minė, kad neužmiršt ir Lietu- 
vos reikalų, taipgi kalbėjo j). 
J. Virbickas. Padaryta 1 in > 

sa kolckta, aukavo: J. Virbic- 
kas'—10.00, A. Kardonas—2.- 
00, po $1.00: J. Maskeliūnas, 
Zofija ^laskeliuniene, M. ki- 
borlas, A. Riška. l\ Gutdu-j 
skas, A. Šimkiutė. Kazimiera : 

Gutauskienč, K. Petkus, M. Į 
Saparauskas, Kast. Šimkūnas, 
M. Juozevičiutė, Kaz. Krista- 
ponis, A. Zdanktts, K. Šniuk- 
šta, K. Bartusevičius, f. Ru- 

4 
/.enskas, M. Grabiutė. M. Bal 
čiuniutė, K. Sargautas, P>. 
Paulekiutė, B. Sapbara, P. 
Balčiūnas. J. Suminskas, J 
Paleckas, j. Marazas; po 50c. 
J. Grigaliūnas, V. Šerkniutė. 
Smulkiu—$1.00. Viso $40.00. 
Vakaro rengėju buvo J. Ru- 
zenskas. Gruodžio 1 d. A. P. 
L. A. 7-ta kuopa turėjo Me 
tini susirinkimą ir iš iždo pa- 
skyrė $500.00: Tai viso jau 
1 'ittsburgiem $565.00. 

8tą Gruodžio nedėlios va- 

kare bus prakalbos L. M. i- j 
jos svetainėje 142 Orr St.,! 
dėl tos naudos. Tikimasi ge- 
ru pasekmių.- .Dainos L. M. 
1). Birutės choras, po vado 
vyste J. L. Senulio Valio J'itt 
sburgiečiai. Sulyg Kudirkos 
žodžių: "Vyrai* pa jH d iki m 

žemę." 
• Pittsburyictis. 

MONTREAL, CANADA. ! 
* Musų mieste ispaniškoji in- 
fluenza irgi nemažai aukų nu- 

nešė, dikčiai žmones Įbaugi- 
no. Jš lietuvių, kiek girdė- 
jau, tik tris mirė. ]\les iŠ 
to net didžiuotis norime, kad 
mūsiškių influenza neįgali. 
I^et ta viešnia jau išsikraustė 
iš mus kur kitur. ĮjiŠkį link- 
smiau. 

Lapkr.. 24 d. turėjome kon- 
certą ir teatrą, lošta "Geno- 
vaitę." Tą viską surengė 
Lietuvių Katalikų Vienybe." 

Lošimas nusisekė labai pui 
kia' iš visų atžvilgiu. Ypač 
p-1ė O. Keiziutė Genovaitės 

I rolėje buvo puiki. Pageidau- 
joma, kad musų lošėjai ir 
daugiau panašių lošimų pa 
ruoštų. 

Pertraukose kalbėjo keletas 
vicLw veikėjų, ka po atstovai 
nuo įvairi; draugysčių. Tar- 
pe jų p. J. P-raknis gan gra- 
žiai pakalbėjo apie įi e tu vos 

reikalus. Nuo estrados ji pa- 

lydėjo gausus de!nų plojimas. 
Kitas panašus vakaras ren 

įgiamas ant 29 Gruodžio. Vi 
įsi ji turėtų remti, nes jo pel- 
nas skiriamas kovai už Lie- 
tuvos laisve. 

Ten Buvęs. 

WORCESTER, "OVER 

THE TOP." 

Lietuvos Laisvės savaite Wor- 

cester, Mass. 

Musų kolionija darbuojasi 
išsijuosusi dėl Lietuvos labo. 

Pereita Sekmadienį, 1 d. 
Į gruodžio, pradėjo dideli "dri- 
ve" rinkime aukų, taip sakau., 
pradėjo, "Lietuvos Laisvės sa- 

vaitę." Pradžioje pasekmės 
ne tik didelės, bet milžiniškos, į 
nes vienose prakalbose para- 
pijos svetainėje, kur kalbėjo 
į). Simutis, surinkta net <v\- 

titoni tuksiančiai doliariu (<S,- 
000.00). Su pirmiau surink- 
tais jau priskaitoma apie 
$13,000.00 ir tikimasi surink- 
ti iki $25,000.00. Ir surinks, 
nes pas mus šimtinės tik le- 
kia ant tėvynės aukuro, kas 

pakloja $50.00, tą priskaito- 
Ima prie skupuolių. Kitas ati- 
duoda paskutinį doliarį, by 
tik mačius Lietuvą laisva. 

Pas mus net sergantieji au- 

kavo, prisiųsdami aukas po r 
kitus. Girdi,—nešk, brolau, ir 
nuo manęs šiokią tokią dova- 

nėlę, aš, jei Dievas duos pa 
sveikti, tai vėl užsidirbsiu; gi 
Lieutvą kas dabar sušelps. Tr 
teikia paramą tėvynei kiekvie ; 

nas. Garbė, Jums, Lietuvos 

Sunųs! 
A a. o kuri kolionija mu? 

subvtis? Gal \Yatcrburis, 
1 

Bostonas, Xe\v Yorkas 

(Brooklynas), Cliicaga ir ki- 
ti? Oi, dykeiai Jums reikia 

pasiraivyti, jei norit mus pa- 
vyti, o lenkti ne nemanykit. 
Gal didmiestis Xe\vark, X. J., 
(mat i i c kitus vadina kaime- 

liais) bandys mums priesin- | 
lis? Tikimės sėdės ausis su- 

glaudei. ; 
Tėvukas. 

DIENRAŠČIO TŪZAI. 

-v 

Juozas Virbickas. 

P-as Juozas Virbickas yra 
"l..ictuvos" Dienraščio 'tūzas' 
iš Pittsburg, Pa. 

.Iš užsiėmimo bedamas kal- 
viu, jis žino, kaip reik kalti, 
ir nukalė jis arti 40 Šerų dien- 
raščiui. 

"Lietuvos* jis yra senas 

Jraugas ir skaitytojas nuo pal 
•>11 vo atvykimo Amerikon — 

nuo 1905 metų. 
Pittsburge jis yra vienas iš 

reikliausiu darbininkų ant tau 

:iškos dirvos ir uoliai darbuo- 
jasi vietinėse draugijose. Ji 
vai priklauso prie sekančių or- 

ganizacijų: SLA., T M D., prie 
Liet. Mokslo Dr-jos, ALTS., 
\PLA., DLK. Gedimino Ko- 

>perat. Dr-jos ir LMD. "Bi- 
"Utės" Choro, kuri jis pats su- 

vėrę. Daugely j šių draugijų 
jis yra. arba lnu-o viršininku. 

Paeina iš Skirsnemunės, 
Raseinių pav., Kauno gub. 

Fajieškau švaraus kambario 

Vulpeporto apielinkėj. atsišau- 

Kas turi tokj kambarį, malonė- 
;it greitai šiuo antrašu: 

Frank C. 

\2ąC) Su. TIalsted St. Chicago, 111. 
Tol. Provcr 2840 

Julius Kirdulis. 

P-as Julius Kirdulis yra vic 
nas iš Cicero, 1 M., ''tūzų." 

Dienraščio organizavime ji.3 
buvo vienas iš veikliausių ei- 
ceriečių ir daug šiame reikale 
pasidarbavo. 

Būdamas geru lietuviu-te- 
vvnainiu, jis pusėtinai dar- 
buojasi tar.p vietiniu lietuviu 
ir draugijų. Priklauso prie 
Lietuvių Kareivių Draugijos, 
prie Cicero Pašelpimo Kliubo 

Į ir Giedorių Draugijos. 
[ Paeina iš Kauno gub., Pa- 
nevėžio pav., Malonių kaimo. 
[Amerikoj nuo 1011 metų. 

"TŪZAI r 
Kurie iki šiolei dar nepri- 

siuntėte savo paveikslų, pasi- 
skubinkite prisiųsti juos grei- 
čiaus. 

Parsiduoda 2 flatų mūrinis 

namas, geroj vietoj. Pigiai. 
Už pinigus ar už liotus. 

Stasys Draugelis, 
3261 S. Halsted St., Chicago 

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

Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiųsskite ją atgal. Jusų var- 

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

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

1. Vardas-Prayardė 
2. Adresas 

3. Pavienis, ar vedęs. Jeigu vedęs, lai kiek šeimynoj ? 

4. Amžius jūsų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gautų laisve? 

6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės? 

7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 

8. Kokion vieton grjžtute? 

9. Kuom čia užsiimate ? 

10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 

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

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

tų maž-daug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie-' 

tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų. Ši-' 
tas jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj ! 
paslaptvj, kiek tas lytisi jusų ypatos. Jeigu kartais nenorėtum < 

jo atsakyti, praleiskit ji nieko nepažymėję. 

12. Kaip greit manytute grįžti Lietuvon? 
Atsakę šiuos klausinous šitą kuponą ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui, 
adresuodami taip: Statistikos Skyrius, 

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

PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI BEI PAŽĮSTAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 
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METAI XXVI No. 1- 

"Lietu/a" eina kasdien, išskiriant nedėluienius. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Ber~>vė. Redaktorius: 

Adv. Bronius K. Balutis. Adresas visoms kareaponden- 
cljoms: 

Lithuanian Publiahing Co. 
3253 So. Morgaa St., Chicago, 111. 

Telephonas Bulevarc 4250 

Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar- 
sinimų kaina suteikiama pareikalavo. 

Prisiųsti Redakcijon ir nesunauJoti rankraščiai gra- 
žinami atgal tik tada, kada jų grąžinimo reikalaujama, 
rankrašt] Redakcijon* siunčiant, ir kuomet gražinimo lė- 
šos prie rankraščio yra pridėtos. 

Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio biznio reika- 
lais reik kreiptis laiškais J Dienraščio Administraciją. 
Korespondencijas, žinias ir straipsnius reik adresuoti 
Dienraščio Redakcijos vardu. 

Joki raštai, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar- 
dės (apart slapivardės) Ir adreso, negali buti sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 
12-tal išryto Ir nuo 5:30 Iki 6 vakare. 

Ar verti esame laisves, 
ar ne? 

Nėra nei reikalo sakyti, kad tik tokia 
tauta, gali turėti laisvę, kuri parodo, kad ji 
yra jos verta. 

Tą savo vertybę ji parodo, žinosią, ne tik 
ž<*lžiais. Žodžiai, pliki žodžiai, neparemti dar 
bais, yra nieko neverti. Tai tik tuščias "bur- 
nos aušinimas,u vertas tik tiek, kiek tas oras, 
iš burnos išeinantis. 

Tikrą tautos vertybę, — kaip ir vertybę 
atskiro žmogaus, — parodo darbai. 

Ir lietuvių tautos vertybę parodys t i k 
darbai. 

Jeigu Lietuva gaus laisvę, tai ne todėl, 
kad ji yra seniausia tauta,, kad jos kalba 
yra viena iš turtingiausių pasaulyj, kad lie- 
tuvių būdas yra geras, ramus ir meilus. 

Ne! Ji negaus laisvės nei todėl, kad ji 
turi savo istorija, negaus net nei todėl, kadji 
buvo ir yra baisiai nuskriausta. 

Visi štie dalykai yra grąžus ir geri, bet 
jie dar neduoda tautai teisės reikalauti laisvės, 
r°s jie dar neparodo, kad t(auta yra pilnai prie 
.aisvės pribrendusi ir kad ji mokės tą laisve 
išmintingai naudotis, jeigu tokia laisvė bus 
jai suteikta. 

Tautos pribrendimą prie laisvės, kaip 
jau sakėm, -parodo tiktai jos darbai, kurie nu 

piešia paveikslą ir visų kitų tautos ypatybių. 
Štai kodėl šiądien išmintingesni lietuviai 

ir sako, ir šaukia prie savo vientaučių.: "Ga- 
na, broliai, žodžių! Prie darbo! Kiekvienas, 
kurio gįslose plaukia lietuvių kraujas, — prie 
darbo!" 

Gi tas didžiausis šioje valandoje lietuvių 
amerikiečių darbas yra surinkti užtektinai pi 
nigų, nes be jų pagelbos negalima apginti Lie- 
tuvos reikaių, negalima jai laisvės užtikrinti. 

Taigi, ar atliksim męs šitą darbą? Ir 
kaip j j atliksim? Tas parodys visam pasauliui 
lietuvių tautos pribrendimą. Tas todėl ir nus- 

pręs apie Lietuvos likimą. Xui>'to šiądien dau- 
giausiai priklauso — ar Lietuva bus laisva, 
ar pasiliks vii lenkiškų, ar kitokių ponų ver- 

g'joj.kaip kad iki šiolei buvo. 
* * 

Męs aukaujame! Negalime .pasakyti, kad 
neaukautum. Vieni po doliarinę, kiti po pen- 
kinę — ir manome, kad męs gerai darome. 
Kiti aukaujame po dešimtinę ir po dvidešinrt- 
penkinę — ir manome, kad męs jau net per- 
gerai ir perdaug darome. 

Pažiūrėkime! Gal netrukus mums priseis 
truputį permainyti savo nuomonę šiame klau- 
sime. Imkime vieną povyzdį, kuris štai "švie- 
žas'' stovi prieš musų akis. 

Prancūzų tauta tik-ką užbaigė savo vals- 
tybinę paskolą. Prancūzų žmonės sudėjo save 

tautos reikalų varymui penki.; miliardus it 
penkis šimtus milijonų dalia r i ų. 

Tai yra milžiniška suma, ar ne? O jj iŠ 
rodys dar didesnė, kuomet turėsime omenyje 
kad frąncuzų tauta padarė tai po keturių meti: 

didžiausių vargų laike karės. 
Dabar patyrinėkim truputį šitas skaitli- 

nes. Šaltos skaitlines kitu syk labai įdomių pa- 
sakų mums papasakoja, — jeigu tik mokėsim 
jas skaityti. 

Francuzijos gyventojų skaitlius nesiekia 
pilnai keturiųdešimtų milijonų galvų. Pat pra- 
džioj karės, kuomet vokiečiai užgriebė šiau- 
rinę Francuzijos dalį, — o ji yra turtingiausia 
Francuzijos dalis, — jie sykiu užgriebė ir apie 
tris milijonus franeuzų, — ne visi gi suspėjo 
pabėgti. Šitie trįs milijonai žmonių viršminė- 
toj paskoloj, žinoma, nedalyvavo. 

Francuzija laikė po ginklu, turbut, ne- 
mažiau keturių milijonų kareivių, kurie ne 

pinigus, bet savo gyvastis nešė ant savo tė- 
vynės altoriaus. Apie pora milijonų, mažiau- 
siai, tapo užmuštų ir sužeistų, kurie taip pat 
minėto j paskoloj nedalyvavo. 

Paėmus viską krūvon, nepadarysim dide- 
lės klaidos, jeigu pasakysim, kad viršminėtą 
suma pus-šesto miliardo doliarių sudėjo tris- 
dešimts milijonų žmonių — skaitant prie to 
jau ir kudikius, vaikus, ir senius. 

Žingeidu dabar bus žinoti po kiek ant 
galvos išeina. Padalinus 5,500,000,000 per 
30,000,000, atrandame, kad atseina daitgiaus 
negu po šimtą aštiioniasdcšiiiits doliarių ant 
kiekvienos franeuzų tautos galvos. 

Tai yra darbas! Tai yra nebent tau- 
ta, kttii vardan savo laisvės, vardan savo tau- 
tos gerovės, po keturių metų baisiausios ka- 
res, nustojusi savo turtingiausios dalies, gali 
sukrauti tokia sumą. Kiekvienas, kas jis nebū- 
tų, turi su pasigerėjimu ir pagarba nulenkti 
galvą prieš tokią tautą, kuri tokiais darbais, 
ir tokiu budu moka gerbti ir kainuoti savo 

laisvę. 

Męs, lietuviai, dar neesame taip ištobu- 
linti laisves supratime, ir yra abejotina ar 

męs, kaipo tauta, galėsime tokio rekordo pa- 
siekti. 

Bet męs norime laisvės. Ir męs privalome 
savo dar bais tai parodyti. Kiek męs lie- 
tu vai, vardan tos laisvės sudėsim? Mus 
Amerikoj yra, sakoma, apie 750,000 lietuviu, 
— to nepamirškim. 

Pasižiūrėkim j kitus ir jų darbus, o pas- 
kui pažiūrėkim į save — ir savo darbus. Gal 
tuomet suprasim ir savo širdies gilumoj atsa- 
kysim į klausima: 

Ar verti męs esame laisvės, ar ne? 
00 00 

t 

Prezidento našta. 
Ana dien mūsų prezidentas, Woodro\v 

VVilson, išvažiavo j Paryžių, Taikos Konfe- 
rencijon. 

Sulyginamai nedaug žmonių supranta, 
kaip neišpasakytai didelė našta guli ant jo pe- 
čių. 

Xe pigios garbės jis važiuoja jieškoti, 
kaip tas kai kam gal išrodo. Jis važiuoja, 
didžius principus gyveniman įvesti vardan 
kurių Amerika stojo karėn—ir įstojimu per- 
svėrė pergalės pusėn. 

Tuos principus męs visi pažįstame. Tiems 
principams męs visi pritariam, nes tie prin- 
cipai žada padaryti visą pasaulį taip laisvu, 
kaip jis dar niekados nebuvo. 

"Teisybė visoms tautoms!"—tarė Prezi- 
dentas, išvažiuodamas Europon. Tai yra prin- 
cipas, kurį Prezidentas važiuoja iš žodžių gy- 
veniman įvykdinti. / 

0 tas darbas nebus lengvas. Ne visi Eu- 
ropoje bus tokios kiltos dvasios, kaip yra 
Amerikos Prezidentas;/nevisi už tą principą 
stovės. Męs tą gerai suprantame. 

1 Jus ir tokių, kurie griežtai priešinsis. 
Suprantame taipgi ir ui, kad paties Pre- 

zidento žodis bus tiek įtekmingas, kiek jį rems 

jo tauia. Su \Yoodrovv \Yilson, kaipo atskiriu 
asmeniu, Europos politikai nereikalauja daug 
skaitytis. J3et jie turi skaitytis su šimto mili- 
jonų laisva tauta, kuri kalba per savo Prezi- 
dentą. Jos norų negali ignoruoti ir gudriau- 
si politikai. *} , 

Iš to, ką m$ tik-ką prisakėme, ar jus ma- 

tote savo užduotį? Ji yra štai kame: l'isi 
Amerikos gyventojai—visas šimtas milijonų 
jos žmonių—šiądien privalo kai siena stoti 
sale savo Prezidento ir tarti% ''Ką jis sako- 
to męs visi norime... O kadangi jis reikalauja 
vien tik teisybės, tai TAIP IR PRI- 
VALO BUTU' 

Remdami musų Prezidentą panašiu budu, 
męs palengvinsim jam sunkią jo naštą. Męs 
taipgi pagelbėsim užtikrinti teisingą taika. C 
tik teisinga taika galės užkirsti kelią karėms 
ateityje. : 

\ 

Ar Grįžšit Lietuvon. 
Blankos su užklausimais apie grįžinų 

Lietuvon—jos tel})a kiekvienam "Lietuvos" 
numeryj—pradeda plaukti gana skaitlingai. 

Jau iš tų^kurios iki šiolei suplaukė, gali- 
ma spręsti, kad jos gali suteikti labai žin- 
geidžios—ir naudingos—medžiagos nušvieti 
mui po-karinio lietuvių ir Lietuvos padėjimo. 

Męs todėl prašome musų skaitytoju ne 

tik patiems jas išpildyti, bet ir savo pažįs- 
tamus prie to prikalbinti. Juo didesnis ju 
skaitlius bus, juo tikresnes išvadas galima bus 
padaryti. 

| TRUMPA i 

į Lietuviu Visuomenes istorijai 
| Parašė M. Š. 

(Tąsa) 
Susiėję j draugiją, įžiūrėjo gero apsiėjimo, kad 

neapmaudus savo artimui, bet draugė, kad ir seluis 
tai, ką visi daro: kad dainuot — tai dainuot vi- 
rtiems, kad .užt — tai už t visiems, kalbėt tik vyres- 
niems, o jaunesniems tik klausyti. Tokis didžiai 
išsilavinęs buvęs lietuvių draugijinis jausmas. 

Lietuvai, matyti, senovėje maižai vaidinęsis tar- 

pu savęs, negut tik "žaliu vyno," apyniu alaus ir 
giros prisigėrę, pasirisd^vę ir pasiinidavę. tarpu sa- 

vęs, gal susižeizdavę ir apsidaužidavę kartais įnir- 
time, bet negyvai retai uižsimuždavę, ir vadinamo 
giminių keršto," kaip slavai, neturėjo* nes pas lietu- 
visus niekuomet nebuvę papročio nešiotis ginklų, 
kaip po šiai dienai yra pas suomius, Kaukazo tau- 
tas ir žmogžudybė visuomet buvusi paniekoje ir 
baimėje. 

Moteris imdavęsi vyrai visur drauge su savim, 
bet apsiejime skyrę ir jos laikydavosi tarpu savęs 

drauge sau, o vyrai — sati. 
Vaikus augindavę sau namie: tėvas — berniu- 

kus, o motina — mergaites. Vaikai turč-jo tėvų 
griežtai klausyti ir viešai nesirodyti — atėjus kam 
j namus svetimam — tūnoti kur kampe ir Į kalbą 
nesikišti.- 

Ar turėjo vergų svnovės lietuviai, sunku pa- 
sakyti, bet žodis "vergas" užsilikęs lietuvių kai 

boję rodo> kad ko-nors toje prasmėje buta, nor 

šeimynose, abejotina, kad kada nors buvo laikyta 
vergai. 

Koki ryšiai ibuvę tarp tėv.uni] ir krivių ir ap- 
skritai valdžios organu, sunku pasakyti ir koki 
ryšiai ir pareigos buvV paprastų žmonių link savo 

viršininkų — ar mokėjo jiems mokesnis, ar gelbė- 
jęjiems dnnbe, ar šiaip tik klausę jų — sunku pa- 
sakyki. Bcigi aišku, kad autokratinio valdymo se- 

novės lietuviuose nebuvę, tai puikiai parodo pa- 
silikęs žodis "vyrija," kurioje matyti giminės vy- 
tai, susirinkę sprendė apie svarbesnius visuomenė; 
reikalus. Į vyriją vyrai sušaukdami Krivio ar gai 
tėvūno, kuris paleisdavo savo valdžios ženklą, laz 
dą-krivulę. Galimas daiktas, kad tose "vyrjjose" 
buvo renkami ir "Kriviai" — viršininkai. 

Buvę gal buti ir socijalių skirtumų tarp gimi- 
nių ir net pačiose giminėse: buvę didžiūnų, drąsių, 
gabių stiprių vyrų giminėse ir buvę mažiukų (nju 
žikų) si.pnesnių, menkesnių vyrų giminių. 

Sunku tikėti, kad valdžia pereidavo nuo tėvų 
vaikams. Tai įvyko, tik vėliau kada rami lietuvių 
vyrija turėjo pavirsti i "kariumenę" — j militarę 
vyriją ir jai 'buvo išrinkti nuolatiniai vadai, pava- 
dinti "kunigai" arba Kunigaikščiai iš vokiško "Koe 
nig." Mat, vokiečiai, turbut, vardu "koenigo" ka- 
riavo, tai lietuviai perstatydavo jiems savo vardus, 
kaipo lietuvių "Koeningus," tai yra "kunigus." 

įveikia manyti, kad senovės, lietuviai nebūvi, 
karingi žmonės ir savo gyvenime išvystę tik atigš- 
tą civilį gyvenimą, ir tik vėliaus, vokiečiams juos 
privertus, Įnešė į savo civilį gyvenimą ir milita- 
rių pradų. 

SENOVĖS LITUVIŲ PRAGYVENIMO 
ŠALTINIAI. 

Senovės raštai apie lietinius pilni aprašimų. 
kad lietuvių kraštas buvo klaikiomis giriomis ap 
augęs ir lietuviai gyvenę laukinių žvėrių medžiokli 
ir žvejyba. Abejotina, ar tai yra teisybė. Pirmiau- 
siai lietuvių kalbos gyvulių vardai yra t<»ki seni. 
kad jie naminių gyvulių veisimu ir ganymu užsi- 
iminėjo dar tuomet, kaip buvo Turano kalnuose 
jei tik ten kuomet-nors buvo. Žirgas, arklys ku- 
melė, jautis, avis, kiaulė, ožka, šuo yra labai seni 
vardai ir lietuviai, reikiia spėti, nuo tų laikų kuomet 
jie apsigyveno pajūryje užsiiminėjo veisimu tų gy- 
vulių, o senovės Lietuvos kraštas su tankiomis gi- 
riomis ir trąši'., žolė po jas, buvo labai patogus gy- 
vulių veisimui ir ganymui. Tai pirmiausiai senovė 
lietuviai buvo gyvulių veisėjai ir ganytojai. Lau- 
kinių žvėrių medžiojo ir žuvų žvejojo tik priedui 
prie gyvenimo iš gyvulių. 

Paskui, reikia manyti, kad lietuviai ir žemės 
arimui ir javjų sėjimui nuo senai užsiėmė, kaip pa- 
rodo seni žodžiai, arklas, žagrė, akėčios; arimas, 
pūdymas, kartojimas, plėšimas, vaga, sąvarta, var- 

snos, užuogana- dirva, laukas, velėna; miežiai, žir- 
niai, mgiai, avižos kviečiai- grikiai, kutė kluonas- 
klojimas, jauja, spragelas, vėtyklė, girnos, sąma- 
tinis, miltai, tešla- saldė; rūgštis, mielės, duona, 
ragaišis ir tt. Galima drąsiai tvirtinti, kad tais-lai- 
kais, kuomet lietuviai pirmu kartu pasirodo raš- 
tuose%jau visos jų giminės ir kartais daugiau-m'a- 
žiau arė žemę, sėjos javų duonai ir patys jais mai- 
tinos ir maitino javų liekanomis: šiaudais, pelais, 
pakratais, šienu ir tt. savo gyvulius žiemos metu. 

Reiškia senovės lietuvių pragyvenimo šaltinis 
buvo gyvuliai — jų mėsą, ir produktai: pienas, 
suris, paviršiai, sviestas, (gal Imti ir kumelpicnis)- 
javai ir jų produktai: duona ragaišis, saldė, buiza, 
putra ir tt.. miškai: šernai, briedžiai, stirnos, lūšiai 
kiškiai medžiojami giriose, žuvys ir girių vaisiai: 
riešutai, vuogps ir gal buti 1 -ūkiniai oboliai, iš ku- 
rių gaminosi gira- pasaldindi mi ją bičių medumi. 

Pagalos. minėjimas alaus kituose tų senovės 
raštuose sako tikrai, kad lietuviai tikrai auginę 
mioiių. 

Skendinys. 
■Parbėgo vaikai iš lauko, 

Išsigandę šaukia: "Tėti! 
Tėti! L'pčj lavonas plauko, 
Tik tu cikic pažiūrėti!'' 
— "Na, nerėkit jus ".'jonai!'' 
Vaikams liepia tėvi nitilti: 
Jjus kitokie jums la m: ii, 
Kaip pradėsiu kailį pilti! 
Žinau kainą šio dalyku: 
Seniai galva jau pabalo — 

Jau man stulai įsipyko: 
Pradėk su jais — tai nėr galo! 
—■ "Kur lavonas?" "Čia tėvuli!'' 
Tiesa; upėj prie karklyno 
Numirėlis baisus guli 
Arti kranto- ant smiltyno; 
Kūnas bjauriai sudraskytas, 
Mėlynuoja ir sutino. 
Ar vargdienis sukankįtas, 
Vargus savo paskandino? 
Gal prigėrė sem? žuvėjas, 

Rasi girtas jauns vaikinas, 
Ar turtingas koks prekėjas — 

Kas j} žino kaip vadinas! 
Žvejas buvo pikto budo: 
Galvą krato, kaktą rauko, 
Upėn kuną vėl įgrūdo, 
Kad išplauktų iš jo lauko; 
Neveizdėdams j jo ronas 

Irklu kuną pastūmėjo, 
Ir vėl nuplaukė lavonas, 
Ir žvejys namon nuėjo. 
Kas tai butu? Šia koks dyvas: 
Tartum buvo oras tykas, 
Tarpe bangų rodos gyvas. 
Ilgai vartės nabašiiinkas. 
Tada /.vėjys vaikams tarė: 
— ''Jeigu niekam nesakysit, 
Kas čia šendien pasidarė, 
Po ragaišį užpelnysit!" 
Naktyje audra ištiko: 
Upė bangavo nuo vėjo; 

Vėliai grinčioje mužiko 
Balanėlė dar žibėjo. 
Miega pati ir vaikučiai, 
O žuvėjas mezga maršką: 
Štai jis girdi: vėjas pučia- 
Ir už lango kas ten barška. 
"Kas tenai?" —"'Įleisk sušilti." — 

"Ar apvogti turi viltj?" 
"Tave sėbrai gal paliko? 
''Koks či:i velnias nakty trankos?" 
Taip supykęs senis tiirė, 
Nors iš baimės dreba ran1.os, 
Bet jis langą atidarė. 
Mėnuo ant dangaus žibėjo. 
Ką jis regi? Stov nuogalis 
Nuo barzdos vanduo varvėjo, 
Kuns su ii 11 ęs ir pabalęs. 
Biauru žiūrėt i tą kuną: 
Rankos žemyn nusileido, 
Vėžiai į.-isegę tuno 

Ant kriuiuės ir ant veido. 

Langą užtrenkė žuvėjas 
Ir suriko ji pažinęs: 
— "Butum skraidžiais tu nuėjęs, 
Xe teip mane išgazdinęs'' — 

Užė galvoje žuvėjo, 
Nors žegnojos porą kartu; 
liet lavoras- per nakt bildėjo 
Tai p,o k.ngu, tai prie vartų. 

Yr tarp žmonių padavimas, 
Kad lavonas pas žuvėją 
Dievas žino iš kur imas, 
Kasmets kartą vaikštinėja: 
Jau tą dieną kjla vėjas, 
Nakty audra medžius varto 
Ir baldosi jis, atėjęs, 
Tai pu langu- tai prie vartų. — 

P?"" Mm 

Kalėdų Eglaite 
Apart pirmiau paskelbtu 

aukų Kalėdų Eglaitei—> V. 
Lietuvos Neprigulmybės išga- 
vimui—aukavo dar sekantie* 
jie: 

Vincas Šliauteris, $5.00 
Jonas Bijanskas, 5.00 
Juozas K. Marozas, Ci- 

cero, 5.00 
Juozas Dargunas, 2.00 
Jonas Jonikis, per M. A. 

Sharką 1.00 
Andrius Dailida, per M. 

A. Sharką 1.00 
S. L. A. 36-tos kuopos na- 

riai savo komitetui sumetė: 
Adomas Bakucionis, 5.00 
Antanas Grabauskas, 5.00 
V. Pilkas, 2.00 
JV1. J. Domijonaitis, 2.00 
B. Valantinas, 1.00 
Adomas Micevičius, 1.00 
Jonas Sirutis, 1.00 
J. Buragas, 1.00 A 

Alb. Binotis, 1.00 
S. Valančiauskas, 1.00 
Kl. Jurgelionis, 1.00 
J. Mallela, 1.00 
B. K. Bradclutlis, 1.00 
J. Balčiūnas, 1.00 
Dr. A. Zimontas, 1.00 
J. Pajauskas, 1.00 
Dr. K. Draugelis, 1.00 
Ant. Stankus, f.00 
Al. Micevičius, 1.00 
St. Taluckas, 1.00 
Per p. M. Zolpienę auka- 

vo sekantieji: 
Dr. M. J. Stupnicki, 5.00 
G. Petrauskis, 5.00 
Per M. Rakauskaitę ir Joną 

Šileiką aukavo: 
A. Kartanas, Aptiekorius, 

$5.00 
Nathan Kanter, 5.00 

j 
t The Bridgeport Tobacco 

Co)\ 
S. Mark, 1.00 
B. Singer, 1.00 

(Parkutiniai trįs žydai). 
Niek Dangelis, gerkas 

groserninkas, 1.00 
Antanas Evonas, 1.00 % 

EI z. Evonas, 1.00 
Viso šiame numeryj $74.00 
Pirmiau paskelbta $2455.67 

Viso labo, $2529.67, 

VVORCESTER, MASS. 

Čia susitvėrė Dailės ir Dra- 
mos Draugija "Aušrelė." 
Jos tikslas lavintis dailėje ir 
išleidinėti dailės veikalus. Jau 
vienas veikalas, penkių veik- 
smų drama: "Gyvenimo Ver- 
pete," kurį parašė B. L. Ka- 
daginis, išleistas. Kurie ma- 
tė tą veikalą, visi užgiria jj, 
tad smagu nariams ir dar- 
buotis. 

Jau suorganizuota choras, 
I kuri mokina gerb. kompozito- 
rius Petrauskas, iš So. Bos- 
ton, Mass. Jaunimas džiaugia- 
si gavęs tokią progą lavintis. 

J. Galiauskas. 

TEUTONŲ PĖDOMIS. 
Talkininku kareiviai renka kulkasvaidiius, kuriuos vokiečiai pa- 

liko, traukdamiesi Vokietijon. 



PASISKAI T Y PC IT E! 

Keleiviai ir Sūnys. 
~j, • 

Per kaimą sutemus keleiviai du ėjo 
Ir meiliai tarp patyka kal'>ėjo, 
Tik st/'i iš po vartų sulojo šunytis, 
Pamatė Keleivius ir ėmė juos vytis. — 

Ir antras ir trečias išbėgo ant kelio; 
Ir teip susirinkę iojo ant žmogeliu. — 

Jau a':meniu mesti keleivis viens taikė, 
Bet antras jo sėbras jam ranką sulaikė: 
"Et broli, palaukie, ar gali tikėti, 
Kad akmeniu šunį priversi tylėti! 
Keliaukime mudu, nusibos jiems loti, 
Matys, jog nebijom, ir turės nustoti!" 
Teisybę pasakė: vos varsnas tiuėjb, 
Jau šunys mažumą nutilti pradėjo; 
Kad prieteliai verstą kokį nukeliavo, 
Jau šunys gulėjo visi namuos savo. 

Žmogeli! jei tavo yr' sąžinė gryna, 
Nepaisyk, kad šlovę tau plėšo kaimynai, 
Teisingu keliu cik — žinokic, jog .paikas. 
(Nors loja — nustoja, kaip pereina laikas. 

Vertė Petras Arminas. 

oo 00 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR 

(Tąsa) 
Šitie pinigai 'buvo jam dabar didžiausia laimė. 

/ nelyginant koks dvaras. Dabar jis apie juos tegal- 
vojo. Kaip jam buvo dabar bc galo linksma ir ramu 

glūdėti ir svajoti už kambarėlio uždangos! Tuo 
tarpu trjs keleiviai, jo geradariai, sėdėdami už pie 
tų skobnio, viduryj antrosios klasės salės, balsu 
šnekučiavo. Jie gėrė ir šnekėjo apie savo kelionę, 
apie aplankytasias šalis. Jų kalba pagaliau* apsis- 
tojo ant Italijos. Vienas vainojo jos viešbučius, 
kitas kalnus ir kelius, trečiam netiko Italijos ge- 
lžkeliai, ir taip jie visi vienu balsu ėmė visį. Italija 
peikti. Vienas sakė, kad jam esą jnieliaus butų 
važinėti Laponijos pelkės,- nekaip Italijoj; antrasi;- 
skundės Italijoje **adęs vien sukčius ir galvažu- 
džius; trečiasis — kad ten valdininkai skaityti 
nemok.į. 

— Kvaila ir tamsi tauta! — tarė pirmas.s. 
— Ir kokia nevari! — pridūrė antrasis. 
— Va... išsižiojo trečiasis. 
Šisai norfjo pasakyti "vagis," bet pabaigti ne- 

suskubo: staiga, kaip žirniai- pabiro variu kai ir 
sidabriniai pustrankiai ant jų galvų ir pečių ir nu- 

riedėjo skambėdami ant grindų ir skobnio. 
Visi tris pašoko supykę iš vietų, žiūrėdami 

augštyn. bet šit antra sauja Yariukų, jau smagiau? 
berta, kliuvo jiems j veidus. 

— Atsiimkit savo pinigus! — tarė paniekinime 
balsu vaikas, pasirodęs tarpu praskleistųjų ,kam- 
barėlio užudangų: — iš tų, kurie mano tėvynę 
šmeižia, nieko negaliu imti! 

Kaminkrėtys, 
Vakar vakare aš nuėjau mergaičių mokyklon 

kuri yra greta mr.su mokyklos, norėdamas papa- 
sakoti apie Paduos berneli mano sesers Silvijos 
mokytojai, nes jinai i.or jo tą apsakymėlį paskaity- 
ti. Tenai mokinasi septyni šimtai mergaičių! Kadis 
aš nuėjau, jos linksmai ėjo iŠ mokyklo:, džiaug 
damosi, kad jas. is priežasties visu šventės ir už 
dusinės diettos, paleido dviem dienom. Man pri- 
siėjo buti liu lininku lebai žingeidaus atsitikimo 
Priešais mokyklos durų, kitaje gatvės pusėje, pa- 

lenkęs galvą ant prišlietos prie sienos rankos, sto- 

vėjo mažitis berniukas kaminkrėtys, susuodintu 
veidu, su maišu ir šluota ant pečių, ir balsiai verkė. 
Dvi ar trįs mergaitės prie jo priėjo ir paklausė: 

— Ko tu taip gailiai verki? 
Bet jis nieko neatsakė ir dar labiaus bliovė. 
— Pasakyk gi, kas tau yra, ko tu verki? — 

klausinėjo jo mergaitės... 
Pagaliaus jis pakėlė galvą ir parodė visai v 

kišką, apašarotą veidelį. Berniukas ukčiodanr pa- 
pasakojo. kad krėtęs 'bent keliuose namuose ka- 
minus ir uždirbęs trisdešimts sodi; bet juos pame- 
tus; jie išbirėję per kišenės skylę—ir jis parodė 
suplyšusią kišenę. Dabar jis negalįs grįžti namo 
be pinigų. 

— šeimininkak mane muš,—pradėjo jisai verki 
ir vėl paguldė galvą ant rankos. 

Mergaitės stovėjo ir rimtais veidais į j j žiurė- 
jo, Tuo tarpu prie jų priėjo daugiaus mergaičių 
didelių ir mažų, turtingų ir neturtingų, visos krep- 
šiais po pažastimi nešinos. Didelė mergaitė, su 

melsva plunksna ant skrybliaus, išėmė iš kišenės 
du soldi ir tarė: 

•— As turiu tik du šokli, sumeskime .visos. 
— Aš irgi turiu du soldi, — tarė antra mergai- te, apsirėdžiusi raudonais drabužiai, — mes galinu surinkti trisdešimts soldi. 
Ir jos pradėjo šaukti: 
— Amilija! 
— Luidžija! 
— Anina! 
— Duokit soldi. 
— Kas turi pinigu? duokit čia! 
Kai-kurios turėjo .pinigų gėlėms arba sąsimi- 

niams nusiprikti, bet jos tuos pinigus atidavė. 
Kai-kurios mažutės davė po tris centeziam. Mer- 
gaitė, su melsva plunkįsna ant skrybiaus, rinko 
pinigus ir <balsiaijuos skaitė: 

— Aštuoni, dešimts, penkiolika! 
Daug dar stigo. Staiga atėjo mergai t'., kur: 

buvo už visas didesnė- ir davė pusę liros. Jį šilti 
ko ratuodamos. Stigo dar penkių soldi. 

— Tuojaus ateis ketvirtaklasės — jos daug 
pinigų turi. 

Ketvirtaklasės atėjo, ir pasipylė soldi. Visos 
sustojo aplink berniuk,'}, ir gražu buvo matyti varg- 
šą mažajj kaminakrėtį', aplik kuri spietėsi šitie 
visi varsuotieji drabužiai, margi kaspinui, plunk- 
snos ir lokonai. Trisdešmts soldi jati senai surinko, 
o pinigai vis bįra ir bira. Magiausiosios, kurio? 
pinigų neturėjo, grūmėsi tarpu didžiųjų, ištiesda 
mos savo gėles, norėdamos nors jas atiduoti. Stai- 
ga pasirodė sargienė ir suriko: 

— Vedėja eina! 
Mergaitės akimirksni i visas puses išsiskirstė 

lyg žvirblių būrys. Viduryje gatvės pasiliko vienas 
mažasai kaminkrėtys. Jis šluostėsi ašaras ranko- 
mis, pilnomis pinigų, o švarkelio kilpose, kišenėje 
ir kepurėje—visur buvo .pilna gėlių. Gėlės dargi 
gulėjo ant žemės prie jo kojų. 

(Toliatis bus) 
r\r\. 

Godus Šuo: 

Senukai mums sako, mokina kasdieną: 
Jai rasi du zuikiu, tai vykie tik vieną; 
O jei j abudu sykiu tu iššausi — 

Tikrai už godumą nė vieno negausi. 
Per lieptą sav ėjo šunytis t>u mėsa, 
O saulė lyg tyčia pražibo tą čėsą; 
Šuo savo šešėlj vandenyj pamatė, 
Labai jis stebėjos, akis tuo pastatė; 
Kaip žaibas jis šoko lyg tartum be proto, — 

Atimti iš kito mėsos antrą šmotą. 
Vienok čia nelaimė! jis norint panėrė, 
Liet antrojo kąsnio mėsos nenutvėrė; 
Vandens jis taip šalto didėi nusigando, 
Kad snukį avėr. — šmots savas nuskendo,. 

Veža Kongresan Tonus Dokumentų. ] 
Vakar prezidentas \Yilsonas ap- 

leido šią salį ir iškeliavo j Tai- 
kos Kongresą Ji lydi 23 moks- 
lavyriai — experlai istorijos, 
ekonomijr ipdlitikr ir kitu 
klausin* yjie yra i" ,udijavę po- 
litik /\x ekoir A)OS sąlygas, 

Į k / Europo' taip ir Azijoje 
j/bus pa* xjiais prie Amerikos 
taikos ^gacijos Taikos Kon- 
grese ,^vaip pranešama, kartu su 

jais gabenama keletas tonų įvai- 
riu dokumentų ir žemlapių. Sa- 
koma, kad tai didžiausias rinki- 
nis dokumentų tarptautiniuose 
klausimuose, kuriam, tautų isto- 
rijoje, nėra lygaus. 

Šie taikos kongreso patarėjai, 
po pulkininko E. M. llouse, di- 
rektiva nuodugniai ištirė kitų 
šalių politikinius ir ekonominius 
reikalu8. 

; Pradėjo turinėjimą 1917 m. 

L Dar pernai metais Amerikos 
valdžia sutverė tam tikras ko- 
misijas, kuriose nuo lapkričio 
1917 metu dirbo apie 200 žmo- 
nių. tyrinėdami įvairius Europos 
klausinius. Tam reikalui naudo- 
tasi Geografiškos Draugijos na- 

mu Ne\v Yorke.N. Y. Prireng- 
ta tomai jvairiausių dokumentų, 
kuriuos saugota dieną ir naktį. 

Žinios apie šį tyrinėjimą nebu- 
vo skelbiamos viešai. Tik pulki- 
ninką:. Ploitse, kuris yra ištiki- 
mas prezidento AVilsono patarė- 
jas šį-tą pasakė laike svarstymo 
Vokietijos nusiginklavimo išly- 
gų. Jis labai nustebino europie- 
čius sandraugų8, kurie niekoumet 
nesitikėjo, kad amerikonas galė- 
tų taip nuodugniai žinoti apie 
Europos reikalus, (ii puk. llouse 
turėjo visą medžiagą, minėtų 
komisijų surinktą. 

Laike tyrinėjimo, kaip prane- 
šama, kiekviena svarbesnė tauta 
Europoje ir Vakarinėje Azijoje 
buvo apsvarstyta- visos žinios 
apie jas surinktos ir sutrauktos 

lį tam tikrus raportus. Y'*a su- 

į rinkta daug slaptų dokumentų, ir kopijų sutarčių, padarytų lai- 
ke karės, bet nepaskelbtų iki 
šiolei viešai. 

Į pabaigų daugiau tyrinėta 
įvairiu tautų rubeiius. Daugelis 
nariu, lydinčiu .prez. \\ ilsoną* 
yra šio klausimo žinovais. Da- 
\id 11. Miller, pirmininkas teisiu 
komiteto valstybės departamen- 
to, kaip pranešama, jau Europoj. 

Prezidento Palydovai. 
Tarpe prezidento palydovu, 

kaipo tyrinėjimo komi Ai jo® na- 

rius randame sekančias ypatas: 
Dr. S. E. Mezes, prezidentas 

Ne\v Yorko miesto kolegijos. 
Dr. Isaak £)awman, direkto- 

rius Amerikos Geografiškos 
Draugijos žinovas teritorialių 
klausimų. 

Aiinyn A. Young, expertas 
ekonomistas, prof. Cornell uni- 

j versi t e to. 
Charles H, Haskins> prof. Iiar- 

wardo, universiteto- žinovas Kl- 
zaso Laloringijos ir Belgijos rei- 

| kalų. 

Clive Day. prof. Yale universi- 
teto, sunovas Balkanų klausimo. 

W. E. Lunt, prof. Hcverford 
kolegijos, žinovas šiaurių Ita- 
lijos. 

P. H. Lord, prof. Hanvardo 
universiteto, žinovus reikalų Ru- 
sijoje ir Lenkijoje. Jis be abejo- 
nės tbiis expertas ir Lietuvos 
klausime. 

Charles Seymour, prof. .Yale 
universiteto, žinovas Austro- 
Vengrijos reikalų. 

W. L. Westermann, prof. YVis- 
consino universiteto, žinovas 
Turkijos klausimo. 

I G. L. Beer, buvęs proi. Colum- 
bijos universiteto, žinovas kolo- 
nialės i stori jus. 

Mark Jefferson, kartografas 
Michigan Normai kolegijos. 

Roland B. Dixon, proi. Har- 
vard universiteto. 

Majoras D. W. Johnson, prof. 
Columbijos universiteto. 

Majoras Lawrence Martin, 
prof. Wisconsin universiteto. 

Kapitonas W. C. Farabee, 
Philadelphijos universiteto rau- 
zčjaus viršininkas. 

Kapitonas Stanley Hornbečk, 
Autorius veikao: Šiuolaikinė po- 
litika Tolimuose Rytose. 

Paskutiniai keturi vyrai yra 
nariai kariškojo tyrinėjimų biuro. 
Jie priskirti kaipo patarėjai eko- 
nomijos, strategijos ir rubežių 
klausimuose. Kiti gi nariai, bus 
žemlapių dirbėjais ir pageibinin- 
kais įvairiuose reikaluose. 

Kaip prasidėjo tyrinėjimas. 

?,Rugsėjo mėnesyje 1917 metų, 
viename pasikalbėjime prez \Yil- 
sono su ,pul. House buvo nusp- 
ėta pradėti panašius tyrinėji- 
mus. Patsai darbas prasidėjo vos 

Lapkričio mėn. Tam buvo sam- 

doma, apart viršui minėtų ypatų, 
dar į 150 iinovų įvairiose moks- 
lo srytyse. Lėšos buvo paden- 
giama iš specialio fondo, kurs 
yra pavestas vien prezidento ži- 
nion. 

Geografiškoji Draugija tuoj 
pradėjo piešimą milžiniškų žem- 

lapių. Jie sudaryti sulyg vėliau- 
sių žinių. Ten smulkiai pažymė- 
ti rubiažiai įvairiuose šalies klau- 
simuose, kaip tai: tautystės ap- 
sireiškimai, tikyba, vaizbos ir 
pramonijos centrai ir jų plėtoji- 
mąsi' šalies gamtos turtai, trans- 

portacija, strategiški punktai ir 

tt., ir tt. 

Ateina žinių, kad panašus dar- 

bai buvo veikemi ir Europoje, 
būtent, Anglijoj ir Francuzijoj. v 

Vadinasi, kiekviena šalis yri 
prisirengusi prie didžio 'dokumen 
tinio mūšio," kuris atsibus prie 
taikos stalo. 

Kaip Lietuva iš to mūšio iš- 
eis? Tas priklausys nuo to, ko- 
kios žinios apie ją. yra .patek?, 
ar dar pateks taikos delegatams. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

< HA5TER 5T5TEH } —————— 

Mes mokiname ši puikų gerai apsimokanti 
Kirpikai yra labai reikalaujami. 
imat? i trumpą iaika. 
Vietos nepripildytos taukia. 
Ateik diena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. fcasnicka 

118 N. LaSalle St., 
4th £loor, pri»-S City Hali. 

LIETUVIS RUBSIUVIS 

J. A. Globis 
617 W. 37-lh St. 

Siuvu moteriškus ir vyriškus rubus. 
Sutaisau ir išprosinu senus. 
Malonei ir greitai patarnauju. 

Telefonas Drover 7058. 

■ f 

Praktikauni Mekanikai i 
) 
i 

Męs dirbame naujus ir senus, taipgi 
taisome visokius muzikališkus instru- 
mentus. Gramafonus taisome by kokios 
išdirbystes. Visoki darbą gvarantuojam. 

Esu (a darbą Praktikavęs 30 meti) i 
Sitį Pasilaikykite dėl Atminties 

Taipgi męs turime Didelę 
Krautuvę Muzikališku Ins- 
trumentu: Victor Victrolas 
ir Records. Šimtų šimtais Lietu- 
viškų numarų, koki tik ant svie- 
to randasi dideliam pasirinkime. 

Eagle Music House 
\ 

3240 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL. ""RS?"'■ ( 

Nemeluok, Jurguti — bus gėdos truputp... 
.— 

Piešė JONAS STANKUS 

~A\ 1KUKPAU 3ED0N... Mf\NO 
MERGYTĖ DAVĖ MAN NAUJ^ KNYG^ AŠĖ PERSKAITYT IR PAS^^<YTJAR 

S.Oft^NCI NEPRADĖJAU 
EIUOSIU -NESUGAUS.. 

\ Na.JURGUTI, *R SKAITEI La0A1 GREIT 
l PERSKAITO Ui TA\ KAD HANE KLAUSAI, i TAI PATINKI MAN PA^ LABJAUS... 

Maryte,del TAvąs nors eieran į ŠOKČIAU, NETIK KNYG\SKAITYČIAU... \ Q,KNYGA,KAMAW DAVEI,'"{RA FAItl: \ 
ORESNĖS NIEKADOS NEESU SKAITOS.. / 

AR ISTiKfd ^AM\T£ MAN SAKĖ, KAD VISI VAIKINAI MELAGIAI... 
\ BET NE1INOJAU, KAplR TU.JUROUTI, TOKS PAT MELA6IS, 
j KAIP VISI... ZlURĖK: KAIP TU KNYSĄ SKAITEI, JEI6U |R 
ĮJOS LAPAI NĖRA SUKARPYTI? r "— 



VIETINES ŽINIOS 
—— — I 

PRŪSŲ LIETUVIŲ IR LIE- 

TUVIŲ LIUTERONŲ DOMAI 

"Lietuvos" redakcijai pa 
skelbus, kad rytoj, gruodžio 
X ta d. bus, Mildos svetaine j, 
Prūsų Lietuviu ir visti lietu- 
viu protestonų susisinkimas, 
tūlas lietuvis liuteronas gal 
manyti, kad tai yra koks Ry- 
mo-Katalikų sumoksiąs išnau- 
doti lietuvius-liuteronus. To- 
dėl aš, kaipo Evangelikų-Liu- 
teronų Bažnyčios kunigas, už 
tikrinu kiekvienam Prūsų lie- 
tuviui ir Didžiosios Lietuvos 
liuteronui, kad dabartinis Pru 
su lietuvių ir Didžiosios Lie 
tuvos lietuvių liuteronų tau- 
tinis judėjimas atsirado iš 

mūsų pačiu, o nc iš lietuvių 
Rymo-katali!:ų. Pirmutinį 
susirinkimą, kuris pereitame 
mėnesyje buvo p. Meklažio 
svetainėj laikytas, sušaukiau 
aš, su mano parapijos vir.'l 
ninku pagelba. Šitas busian- 
tis susirinkimas yra sušauk- 
tas, aname pirmutiniame su- 

sirinkime, išrinkto Prūsų Lie- 
tuviu ir Lietuvių Liuteronų 
Komiteto. Kiti lietuviai—n* 
liuteronai, yra pakviestais tik 
prigelbėt sutvarkyti musų tau 
tinius reikalus. 

Dalykai, kuriuos męs rytoj 

apsvarstysime neturi nieko 

| bendro nei su katalikybe, nei 
su liuterybe, nei su bedievybe. 
Tai yra mūsų tautos, mušu 

lietuviškos giminės, reikalai. 
Tie reikalai visiems, kurie sa- 

ve lietuviais vadina, yra ly- 
gus. Kiekvienas lietuvis turi 
lietuviu tautos reikalais rupiu 
fis—vistick, ar jis prie Rvmo 
Katalikų, arba Liuteronų baž- 

nyčios priklauso. Kas to ne 

daro, ir dar tam prieštarauja 
tas yra mūsų gimines priešas 

Taigi užtikrinu visiems Iii 
tuviams liuteronams, kad d? 
bartiniame Prūsų Lietuvių j 
dėjime nėra jokio pavojais 
mūsų tikėjimui. 

[ rytoj busiantj mttsų tak- 

tinį susirinkimą ne tiktai gai, 
bet ir turi ateiti visi Chicagos 
Prūsų Lietuviai, Didžiosios 
Lietuvos Lietuviai Liuteronai, 
reformatai ir latviai, supran- 
tanti lietuvių kalba. 

* Visi— 
vyrai ir moterįs—privalo a< 

eiti! 
Susirinkimas prasidės 5-tą 

vai. popiet. Svetainė vra po 
Xo. 3142 S. Halsted St.f Mil- 
dos svet., ant 2-rų lubų. 

Kuri. J. J. D. Rasokas, 
Lietuvių Evangelikų-Liutero- 

nų Bažnyčios Kunigas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Kaip jau minėjome vakarykš- 
čiam "Lietuvos" numeryje* už- 
vakar S v. Jurgio svetanėj, atsi- 
buvo vietiniu Vyčių apskričio 
va k a ra. 

Pirmas kalbėtojas kun. Kemė- 
šis ilgoj savo kalboj prirodinėjo 
reikalingumą dabartiniame mo- 

mente aukauti ir aukauti, kiek 
tik galima Lietuvos laisvės rei- 
kalams. Pirmiausiai pergėgo poli- 
tikos stovi ir dabartinį Lietuvos 
padėjimą. Jis ma/.-daug taip 
sakė: Armijos lenkų ir bolševi- 
kų artinasi prie Lietuvos rube- 

žių; tuom tarpu lietuviai netu- 

ri ginkluotos armijos, — nors 

r buvo apie 60,000, bet vokie- 
čiai ir ukrajiniečiai juos nugink- 
avo. Taigi nesistebėkime jeigu 
šgirstume, kad lenkų armija u/.- 

ms Lietuvą. Kur Lietuvos viltis 

likimas) gali atsikliuti? Išsigrl-' 
jėjimo viltis esanti tas laivas, 

kuriuo plaukia Prezidtmtas \\"i 1- 
sonas. Lietuva, kai/]) ir kitos ma- 

žo?? tautos daugiausiai turi vil- 
ties. kad prezidentas \Yilsonas, 
vardan lygios teisybės visiems, 
apgins jas visas. 

''Europos didžios valstijos ka- 
riavo savo naudai, bot Amerika 
išėjo j karę paliuosavimui ma- 

žųjų tautu. 

Kada karė pasibaigė, jie manė 
padėkavoti Amerikai už pagel'bą 
ir geidė, kad Amerika nesikištu 
daugiau j Europos reikalus: net 
.šios šalies kapitalistai priešinosi 
prezidento važiavimui i Taikos 
Konferenciją. Bet darbininkėliai 

>ios salios norėjo* l<ucl preziden-. 
tas važiuotų. Taigi prezidentui 
išvažiuojant, darbininku tūkstan- 
čiai su didžiausiomis ovacijomis 
Xe\v N orke ii palydėjo. 

"Lietuviai daug tikisi nuo pie- 
zidento \\ ilsono. Jeigu jam pa- 
sišoks pravesti visus Jo punktus, 
tai Lietuvr. tikrai bus laisva ir 

apginta nuo lenkų, bolševikų ir 
kitų mūsų priešų. 

"Musų Tarybos nariai Wash- 
inptone pasistengė prieiti prie 
Amerikos profesorių, kurie pri- 
rengė daug raštų apie Lietuvą 
ir tuos visus dokumetus jie Įtei- 
kė prezidentui \\ ilsonui, išva- 
žiuojant Į Taikos Konferenciją. 
O Lietuva netik buvo geriau (?) 
išgarsinta šioje šalyje negu kur 
kitur, bet ir simpatiją lietuviai 
Įgijo pas Amerikonus. 

Delko reikia daug aukų. 
Toliaus kalbėtojas taukė: 
"'Paryžiuje paskutiniu laiku 

pragyvenimas 3 kartus pabrango. 
Iš didelio priplaukime žmonių 

viešbučių negalima giuti. l'.eto 
reikės daugybė visokių doku 
mentų pagaminti, reikės rpak- 
vieti garsius praiesarirs, kad jie 
pagelbėtų ir t. t., ir tt. 

"Kadangi musų darbininkai 

suprato reikalą aukų. užtaigi po 
visas Amerikos kolionijas kloja 
šimtines. Rytuose vienas be ran- 

kos žiųogelis 'priėjęs prie ^talo 

padėjo šimtinę ir tarė: "Tai ma- 

no paskutinė, di '■ nią Dievas 
daugiau ..." Kitas žmogelis da- 

vė $500.00. Tr Chicaga jau pra- 
deda dėti aukas." 

"Brolau i'* Sesuo! Ateinanti 

įedėldieni be dešimtinės ncma- 

įyk a<pseiti. Tie, kurie nori išsi- 
sukti nuo mokesčiu yra lietuviš- 
ki "sliakeriai." 

"Šimtiniu, šimtiniu, šimtiniu! 
— atkartojo kun. Kemėšis. 

Priminė ir apie nora sujungti 
kataliku ir tautininku fondus, 
liet tai anot kun. Kemėšio Im- 
lu "nepraktiškas dalykas," ka- 
dangi reiktu esą išnaujo viską 
perorganizifoti. 

Tautininkus kun. Kemėšis tarp 
nagučiu patraukė: 

.\ c senai buvęs toks atsitikimas 
rytuo sc: "Dr. Šliupas, garsiau- 

sias \merikos veikėjas, — sako 
kitn. KemCšis ironiškai — turė- 
jo prakal'bas," | kokiam mieste- 
lyje nenug.rdau Report.]. "Žmo- 
nių prisirinko labai daug. Rinko 
aukas ir labai "daug" surinko... 

15.00. Paskui tam pačiame 
miestelyj rinko aukas Tautos 
fondo atstovai. Žmonių buvo 

"nedaug" ir aukų "nedaug" su- 

rinko.. vos 1100.00. Tai mato- 

te žmones tiems daugiau duoda 
kam geriau nesitiki..." — Už- 
baigė kun. Kemėšis: 

" Rinkime, kaip rinkome i at- 

skirus fondus, — sako jis — tik 
vieni kitiems nekliudydamas. 

"Bet lai ir katalmas niekas 
nekliudo rinkti aukas!" suriko 
kun. Kemėšis. Į Kad "katalikams" 

butų tautininkai kliudę rinki au- 

kas- t<» dar net'4:o girdėti, bet 
ėia pat ant B ridge portą 
"katalikų" kolektoriai, kaip gir- 
dėtis, atkalbinėja žmonės, kad 

neaukautų tautininkų fondui. 

Reporteris]. 

"Nedėliojo bus didelis truks- ^ 

mas šioje svetainėje, visos clravt- [« 
gijos ir biznieriai turi prisirengti 
prie egzamino. 

j ..sakė p. Grigaičiui. 
"\'ienas redaktorius pranešė, 

'buk Lietuvos valdžią, paėmė į 
savo rankas socialistai, Uiržiška 
ir Karys, — sako toliaus Kemė- 
šis, — aš juos ypatiškai pažįs- 
tu — tai yra ramus žmonės ir 
išmintingi, bet socialistiška val- 
džia negalės ilgai užsilaikyti, nes 

tuojaiis je susipjaus su savais 
bolševikais, tain kaip jie perei- 
tą kartą Mildos svetainėje su- 

sipjovė." 
Apie bolševiki/.mą jis išsireiš- 

kė sekančiai: 
"Holševižmas yra baisesnis 

Lietuvai priešas už visus kitu^ 
priešus. Jeigu jis teitų į Lietuvą, 
męs turėtume dar didesnes au- 

kas dėti, kad jo nusikratyti. Juk 
ir patįs socialistai,—pavyzdžiui, 
(irigaitis,—bolševikų nemėgsta, 
bolševizmas yra kraštutinis so- 

cializmas.'' 
l'askui kalbėjo "Vyčio" re- 

daktorius, p. Zujus. Jis kate- 
goriškai u/reiškė: "kad bridge- 
portiečiai "subytysią aukomis 
visas kolionijas.' 

"O kun. Kemėšis, anot p. Zu- 
inus žodžių, nors ir klojo kitose 
kolionijose šimtines, čia turėsiąs 
padėti dar šimtinę." 

Kalbėjo ir kun. Svirskas, jis 
savo graudingoje kalboje perkė- 
lė klausytojus j musų brolelių, 

[tėvelių ir sesučių krauju aplaisty 
tą Lietuvą. Skatino ir jis musų 

— 
1 — 

>ridgeportiečius prisidėti prie is 

javinio Lietuvai laisvės ne io 

l/.iais, bet gausiomis aukomis. 

Reporteris. 

DR. V IRC INI A NARBVTT V 
Prie eilės lietuvių daktarų 

prisideda jauna lietuvaitė, Dr. 
Virginia Narbut, kuri pabaigč 
mokslą pereitais metais Cliiea- 
įo College of medicine and 

Surgery, ir buvo Assistentu 
Prof. Dr. W. A. X. Dorland, 
garsaus specialisto moterišku 
ligų ir autoriaus daug medi- 
kaliskų veikalų, ir "Medical 
Dictionary." 

P-lė Dr. Virginia Nurimt 
pirm atidarymui ofiso po No. 
3001 \V. 22nd St., praleido 
kelis mėnesius dėl patyrimo 
Chicagos Post Graduate Hos- 

pital, kur speeializavos mote- 

riškose ligose. Gana ilgą lai- 
ką buvo Mihvaukee Mater- 
niti Bospital, priėmimui vai- 
ku: išdavė examiną Civii Ser- ^ 
vice Examination Dunuing 
įstaigoje dėl ligų beprotystės; 
be to dabar yra daktarų 
keturių Mokslainių: Haines, 
The \\rard, Mary Coronato ir 
St. Tames. 

Yra tai malonus apsireiški- 
mas, kad lietuvaite pabaigus 
daktaro moks'o, j ieško jo kur 
galima patyrimo, kad jos 
praktika atneštų ligoniams 
geriausią naudą. 

Samdymo Biuras. 

UŽSISAKYKITE 
• i 

Užkviečiame "Lietuvos" skaitytojus, Lithuanian 

Publishipg Bendrovės dalininkus, artimus ir pažįstamus 
tuojaus užsiprenumeruoti Dienraštį''LIETUVĄ.'1 

• 

Mes permatome dideli Dienraščio "LIETUVA'' 

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

mieji, tuojaus siųsti savo prenumeratas, kad dienraštis 

nuo pirmo numerio Jus aplankytų. Kitaip darant, gali pa- 
m 

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

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St., CUCACO, ILL 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS = 

CHICAGOJE Metams $6.00 
„ Pusei mętų 3.50 | 

In Kitus Suv. Valstijų Miestas | 
Metams $5.00 j 
Pusei Metų 3.00 

Iri Kanadą Metams 7.00 
in Kitas Šalis Metams 6.00 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 rnet. 
(aut kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas .. Pravardė 

Stubos numeris Gatvč 
(arbabox) 

Miestas Valstija 
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