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Hohenzollernus 
Išduos. 

Vokietija prieš Sovietus. 
Terroristų Darbai. 

Turkų Skerdynes Kaukaze. 

HOHENZOLLERNAI BUS 
IŠDUOTI. 

Londonas, gruodžio 9 d. — 

Jeigu talkininkai reikalaus, 
kad buvęs imperatorius Vo- 
kietijos ir kronprincas butų i.i 
duoti tarptautiškam teismui 
justicijos, Hollandija sutiks. 

I>e abejonei, Hollandija pir 
mučiausia patars, kad jie su- 

tiktu su užmanymu Hollandi- 
ios internuoti ant viso am- 

žiaus I lohunzollernus i»i«r 

Įy nos lš } ollandijos salų, kur 
j ie bus laboj am i Hollandijos 
laivynu, sulyg žinių, gautų iš 
Amsterdamo. 

VOKIETIJA PRIFŠ SO- 
VIETUS. 

Kopcnliaycnas, gruodžio 9 
d.—Wolffo pusiau-oficialiska 
žinių agentūra praneša, kad 

"Vokietijos respublik". ir jo: 
pirmutinis prezidentas" likosi 

pasveikinti organizuotų de- 

monstracijų kareivių ir jūrei- 
viu Berline. 

Pėtnyčios vakare kareiviai 
ir jūreiviai apsiginklavę šau- 

dyklėmis maršavo prieš kanc- 
lerio palocių. Jų vadai kal- 

bėjo sekančiai: 
"Vokietija stovi ant krašto 

prapulties, męs reikalaujau 
me, kad Steigiamasis Susi- 
rinkimas butų sušauktas ant 

gruodžio 20 dienos. Pildoma 
sis Komitetas neturi turėti tei 
sės daugiaus duoti kokį nors 

Spaudimą valdžiai. Ilgas gy- 
vavimas Vokietijos respubli- 
kos ir jos pirmajam preziden- 
tui, draugui Ebert." 

Kancleris Ebert atsakė, kad 
administracija turi pasilikti ir 
ant toliaus rąr.kose valdžios, 
prašė jų, kad jie turėtų kan- 

trybės, pakol kongresas Dar- 
bininkų ir Kareivių Tarybų 
nutars sušaukimą Steigiamojo 
Susirinknio." 

Jūreivis iš Kielo kalbėjo: 
'•AŠ paduosiu stačiai klausi- 

mą, ar draugas Ebert sutiks 
su riusų išrinkimu, kad jis bu- 

tų prezidentu Vokietijos res- 

publikos/' 
Ant to kancleris atsakė: 

"Ne be pasitarimo su val- 
džia." 

TERRORISTŲ DARBAI. 

Londonas, gruodžio 9 d.— 
Žinios is Petrogrado praneša, 
kad terrcristų komisija Mo- 

gileve, turėdami pretenziją, 
buk jie atidengę kontr-revo 

liuciją, nuteisė 14 žmonių mi- 
riop. Tarp nuteistųjų buvo 
princas Kristoff, kuris buvo 
nužudytas sykiu su savo dvie- 
mi seserim ir princas Sviato- 
polk-Mirsky, kuris per ilgus 
metus buvo Rusijos diplioma- 
tiškoje tarnystoje. Nekurį lai- 
ką jis buvo Washingtone. 
KAUKAZE TURKAI IŠZUDE 

40.000. 

Amsterdamas, gruodžio 9d. 
Turkijos kariumenė išžud: 
10,000 armėnų laike savo eva- 

kuacijos miestu Baku, Olti ir 
Adrahaną, Kaukaze, sulyg ži- 
nių, kokias aplaikė Berlino 
laikraštis Y o r w a e r t s. 

Mukiuose mieste Baku li- 
kosi užmušta apie 30,000 ypa- 
tų. 

c 

Nekuriose vietose visi Ar- 
mėnijos gyventojai likosi iš- 
žudyti. Turkai pavėlino tato- 

rių kareiviams apiplėšti armė- 
nus. 

POPIEŽIUS NORI IŠĖJIMO 
PRIE JURŲ. 

Rymas, gruodžio 9 d. — 

Plianai yra prirengiami įteik- 
ti Taikos Konferencijon, kad 
butų bandyta sutaikinti Vati- 
kaną su Kvirinalu. Augšti 
Vatikano prolatai patvirtino 
šiądien pranešimą, kad jau 
susitaikinimo įžanga yra pa- 
daryta, kad gavus nuo Italijos 
valdžios sąlygas. 

Popiežius Benediktas yra 
prisirengęs padavadyti, kad 
3,000,000 lyrų, kuriuos Itali 
jos valdžia buvo paskyrus Va- 
tikanui nuo 1870 m. mokėti 
kiekvieną metą ir kurių Vati- 
kanas nėra priėmęs, butų su- 

naudoti nupirkimui žemės plo 
to nuo Vatikano <ki Vidurže- 
minių jūrių, kurios randasi 12 
mylių atstu nuo Vatikano. 

Popiežius yra prisirengęs 
taipgi prašyti Italijos valdžios, 
kad ji visiškai atsisakytų nuo 

teisių patvirtinti paskirtus Ita 
lijos vyskupus. 

FRANCUZIJOS VALDININ- 
KAI IŠVAŽIAVO ALZATI- 

JON. 
Paryčius, gruodžio 9 d. — 

Prezidentas Poincare, kabine- 
tas ir didele delegacija Atsto- 
vų Buto apleido ši miestą ir 
išvažiavo j Metz ir Strass- 
burgą, kad oficiališkai užim- 
ti provincijas Alzaciją ir Lo- 
rainną. 

.Nepavojingas 

— ■■ I LiJ 

"NUGINKLAVO." * 

Fricas nusiginklavęs skubinasi tiaukti Į savo "Kitlierianuą," kad išnešus savo kaili, 
kuris, kaip matyt, dar "pusėtinai gerai" atrodo. 

KARALIAI APLANKYS SU- 
VIENYTAS VALSTIJAS. 

Nciv Yorkas, gruodžio 9 d. 
Scephanc Lausanne, redakto- 
rius Paryžiaus laikraščio M a- 

t i n, prieš išvažiavimą Fran- 
euzijon pranešė, kad netoli- 
moje ateityje Suvienytų Val- 
stijų v-aldžia turės kaipo sve- 

čius Francuzijos prezidentą 
Poincare, Anglijos karalių 
Jurgį, Belgijos karalių Al- 
bertą, Italijos karalių Yictor 
Emmanuel ir kitus valdonus, 
kurios Prezidentas \Yilsonas 
aplankys laike savo lankymosi 
po Europą. 

"Nuo senovės laikų yra pa- 
protys, kad, jeigu vienas val- 
donas kokios nors šalies ap- 
lanko valdoną kitos šalies, tai 
pastarasis turi atsimokėti tuo 

pačiu ir atlankyti pirmąjį val- 
doną"—pasakė p. Lausanne. 

rusų padėjimas blo- 
GĖJA. 

Amsterdamas, gruodžio 7 
d.—Hollandijos pasiuntinys 
Petrograde, kuris ką tik su- 

grįžo į Hollandiją, pasakojo 
apie padėjimą Rusijoj, kokį 
bolševikai padarė, ^paėmę val- 
džią į savo rankas. Jis atsi- 
šaukė j viso pasaulio darbi- 
ninkus, kad jie kovotų prieš 
bolševikiškas tendencijas. 

Ministeris charakterizavo 
bolševizmą, kaipo "pabaigą 
civilizacijos." 

Įvedus bolševizmo princi- 
pus į praktiką randame "aug- 
štas mokestis už nedirbimą, 
konfiskavimą kitų nuosavybės 
be jokios bausmės ir panaiki- 
nimą taksų. 

Rusų darbininkai, jis pridū- 
rė, randasi daug vargi ilges- 
niame padėjime dabar, negu 
kada nors pirmiaus. 

ŽYDŲ MOTERIS PRAŠO 
WILSONO PAGELBOS. 

Amsterdamas, gruodžio 9d. 
Žydiška Moterų Taryba Frank 
forte, Vokietijoj, kuri atsto- 

vauja 45,000 vokiškų žydų 
moterų, pasiuntė prezidentui 
AVilsonui bevieliu j telegramą, 
kurioje jos prašo, kad Pre- 
zidentas pavartotų savo įtek- 
mę sustabdymui žydiškų sker- 
dynių Lenkijoj. Telegramoje 
sako, kad žiauriausios skerdy- 
nės ištiko daugelyje vietų Len 

kijoj, ypatingai Lemberge, ir 
kad žydai Lenkijoj yra tor- 

tu r no j am i už jų tikybą. 

MOBILIZACIJA BRAZILIJOJ. 
Lima, Peru, gruodžio 9 d. 

Žinios, ateinančios i šį miestą 
praneša, kad Brazilija pradė- 
jo mobilizuoti savo kareivius. 
Ant kiek šios žinios yra tei- 

singos, sunku pasakyti, ka- 
dangi jos nėra oficiališkai pa- 
tvirtintos. 

PERSERGSTI NUO STREIKO. 

VVashnigtonas, gruodžio 7 
d.—Atsišaukimas į šalies dar- 
bininkus, kad jie nestreikuotu 
gruodžio 9 dieną, išreikšdami 
savo protestą prieš T. J. Moo 
ney ant viso amžiaus kalėj i 
man patupdymo, likosi išleis 
tas sekretoriaus Darbo Fede- 
racijos Wilsono. 

Savo telegramoje prie Otto 
A. Hartwig, prezidento Ore- 
gono valstijos Darbo Federa- 
cijos, Wilsonas pranešė, kad, 
jeigu visi dokumentai, kurie 
randasi jo r.ankose, bus atsa- 

kanti pertikrinimui "iurv," 
kad: ''buvo surengta konspi- 
racija nuteisti Mooney, jis 
bandys atnaujinti bylą ir jo 
kaltė bei nekaltybė bus pri- 
rodyta faktais, kurie yra ži- 
nomi/' 

VOKIETIJOS SPAUDA 
ĮŠIRDUS. 

f Haaya, gruodžio 9 d.—Yo 
kieti jos spauda jau labai įšir- 
dus už talkininkų veikimą už- 
imtose vietose. Laikraštis 
K o e ln i s ch e Z e i t u 11 g 
rašo: 

"Priešų užmanymai su kiek 
viena diena auga aiškesni ir 
\Yilsono manifestas buvo iš- 
liestas su tikslu mus padaryti 
aklais. Užbaiga karės neat- 
nešė Lygos Tautų, bet pilną 
ekonomiška sunaikinimu Vo- 
kietijai." 

Šis laikraštis atsišaukia j 
žmones, kad jie susivienytų 
politiškai, nurodydamas, kad 
tame tik yra Vokietijos išga 
nymas, ypatingai užrubeži- 
įiuose reikaluose. 

Laikraštis agituoja, kad vi- 
si žmonės vienybėje užprotes- 
tuotų prieš armistijos sąlygas, 
vpatingai gi prieš Alzatijos 
ir Lorraino uždaryma rube- J c, 

žiu ir priskaitymą prie Lor- 
raino Sar.rbruekeno ir Saar- 
louiso, kurie, kaip sakoma, 
reikš neapsakomą ekonomišką 
nuostoli Vokietijai. 

ŠVEICARIJA UŽKVIES 
V/ILSONĄ. 

Berne, gruodžio 9 d.—Ke- 
letas Šveicarijos laikraščių ag: 
titoja už tai, kad Šveicarijos 
valdžia užkviestų Prezidentą 
VYilsoną, kad jis aplankytų 
Šveicariją, laike savo kelio 
nes po Europą. 

VISASVIETINES REVALIU- 
CIJOS PLIANAI. 

Stockholmas, gruodžio 9 d. 
Užgriebti dokumentai parodo, 
kad visasvietinė revoliucija bu 
vo plianuojama ir centras viso 
veikimo randasi Švedijoj. 

NORĖJO NUŠAUTI PORTU- 
GALIJOS PREZIDENTĄ. 
Lisbonas, gruodžio 9 d. —■ 

Nežinomas žmogus šovė j Dr. 
Sidonio Paes, prezidentą Por- 
tugalijos, kada tasai ėjo gat- 
ve. Suvis nepataikė ir pre- 
zidento užpuolikas likosi su- 

areštuotas. 

GAL REIKALAUS EARUCHĄ 
IR DAVISONĄ. 

IVasbingtonas, gruodžio 9 
d.—Prezidentas \Yilsonas pra- 
šė Bernardą Baruchą, pirm- 
sėdžio kariškos komisijos ir 
1 lenry P. Davison, pirmsė- 
džio Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, kad jie butų prisi 
rengę su savo patarnavimais 
Taikos delegacijai Europoj. 
KAREIVIAI REIKALAUJA 
STEIGIAMOJO SUSIRIN- 

KIMO. 

Amsterdamas, gruodžio 9cl. 
Berlino pranešimas sako, kad 
Munichc grįžtantieji kareiviai 
po vadovyste aficierų parei- 
kalavo kuogreičiausio sušau- 
kimo Steigiamojo Susirinki- 
mo. 

Bavarijos premieras, Kurt 
Risner, buvo priverstas išeiti 
ir atsakyti demonstrantams. 
Jis prižadėjo greitą sušauki- 
mą Steigiamojo Susirinkimo. 

Herr Eisner buvo apsuptas 
leib-gvardija ir turėjo apgink 
luotus automobilius. 

Kareiviai užprotestavo taip 
smarkiai prieš buvimą gink- 
luotu automobilių, kad jie li 
cosi prašalinti. 

NEPRIIMS VOKIETIJOS. 
PREKIŲ. 

Londonas, gruodžio 9 d.— 
Sir Aukland Geddes, kalbėda- 
mas, riymouthc pranešė, kad, 
jeigu Vokietija ir negalės ap- 
mokėti visus karės nuostolius, 
jai nebus pavelyta atmokėti 
skolą jos išdirbtomis prekė- 
mis. Geriaus bus negauti da- 
lies karės išlaidų užmokesčio, 
jis pasakė, negu priimti jos 
išdirbtas prekes, kurios su 

triuškins Anglijos industriją 
ir pagelbės sumažinti darbi- 
ninkų algas. 

Vokietija mokės auksu, ko- 
kį ji turi ir ji galės užmokėti 
darbu, pagelbėdama atstatyti 
Francuziją ir Belgiją. 

"Vokietija neturės kolioni- 
ių, kada talkininkai užbaigs 
šitą dalyką"—jis priduiė. 

NESIPRIEŠINS IŠDAVIMUI. 

Zurich, groudžio 9 d.—Pra- 
nešama, kad Vokietijos val- 
džia nutarė nesipriešinti išda 
vimui buvusio kaizerio ir kron 
princo iš Ilollandijos taikiniu 
kams. 

ANGLIJOS OFICIALIŠKAS 
PRANEŠIMAS. 

Londonas, gruodžio 9 d.— 
Anglijos oficiališkas praneši- 
mas, išleistas gruodžio 7 d. 
apie Anglijos okupacijinės ar- 

mjios veikimą skamba sekan- 
čiai : 

"Pėtnyčioje mūsų kareiviai 
tęsė savo pirmynžangą ir už- 
ėmė liniją Rheinbach-Weiler.'' 

TEISMAS BERGERIO 
ŠIĄDIEN. 

Chicago, III., gruodžio 9 d. 
Teismas Yictor Bergerio, iš- 
rinkto kongresmanu iš Mil- 
\vaukee, Adolph Germer, sek- 
retoriaus Socialistų Partijos 
ir kitu žymių socialistų, ap- 
kaltintų šnipystės aktu (Es- 
pionage Act) prasidės šiądien. 

Visus juos teis federališkas 
teisėjas Landis. 

GEN. MACKENSENO 
ARMIJA NUGINKLUOTA. 

Amsterdamas, gruodžio 9d. 
Žinios is Berlino praneša, kad 
nuginklavimas gen. Macken- 
seno arimjos jau prasidėjo. 
Kareiviai nebus internuoti, 
bet jiems bus pavelyta pereiti 
rubežių Vokietijon. 

GREKIJA NORI 
KONSTANTINOPOLIO. 

Saloniki, gruodžio 9 d. — 

Grckai Konstantinopolyje rei- 
kalauja, kad talkininkai Tai- 
kos Konferencijoje nutartų, 
kad Konstantinopolis butų po 
Grekijos viešpatavimu. 

JAPONIJOS PASKOLA 
KINIJAI. 

Tokyo, gruodžio 9 d.—Li- 
kosi išleistas oficialokas pra- 
nešimas, kad Japonijos val- 
džia duos Kinijai 3 paskolas. 

Pirma paskola bus suvarto- 
ta dėl pravedimo geležinke- 
lių Mandžiurijoj ir Mongoli- 
joj, išviso apie 1,000 mylių il- 
^io ir kurie kaštuos apie $75,- 
300,000. 

Antra paskola dėl pravėdi- 
no geležinkelių Chantungo 
provincijoj, kurie kaštuos apie 
35,000,000 ir trečia paskola 
viiri sieks $50,000,000 bus dėl 
įsteigimo Kinijoj geležinių 
dirbtuvių, kurios bus po Ja- 
ponijos priežiūra, nes Japo 
įija suteiks visus ekspertus ir 
nžtniefius dėl tų dirbtuvių. 

AMERIKOS KAREIVIAI. 
ANGLIJOS LAIVAI IŠGEL- 

BĖJO LIUOSYBE. 

Lectls, Anglija, gruodžio 9 
i.—"Aš niekados neužmiršiu 
:o ryto, kada aš pasiunčiau 
vablegramą Prezidentui \Vil- 
sonui, pranešdamas jam, kaip 
lalykai pas mus stovi ir kaip 
-eikalinga butų, kad męs gau- 
tiniem amerikonišką pagelbą 
<aip galima greičiaus ir pra- 
šydamas, kad jis pasiustu apie 
120,000 kareiviu Europon"— 
)asakė Lloyd George, kalbė- 
damas Leedse. 

"Antrytojaus"—tęsė toliau 
premierad—"atėjo k,ablegra- 
na nuo Prezidento \Yilsono: 
'Pasiusk savo laivus skersai 
ir męs pasiųisme 120,000 ka- 
reivių." 

"Nors laivai buvo užimti 
gabenimui maisto ir kitų rei- 

valingiausių prekių, vienok 
nęs pasiuntėme ir musų lai- 
bais likosi atgabenta Europon 
apie 1,100,000 Amerikos ka- 

reivių.'' 



Prusai nori prie Lietuvos. 

Vakar pavakare Chicagoje, 
Mildos svetainėj, ant Bridge 
jporto, atsibuvo Chicagos Pru 
sų Lietuvių ir Lietuvių Pro- 
testonų mass-mitingas, su- 

šauktas Chicagos Prūsų Lie 

tuvuių Komiteto tuo tikslu, 
idant pasikalbėti apie Prūsų 
Lietuvos likimą. 

Buvo daug kalbų ir [vairus 
programas. Kalbėtojais buvo 
p. Jonas Ilgaudas, vedusis tą 
susirįnkmą ir sekantieji kai 
bėtojai: A. Pauliukaitis, Kas- 

j>er Gavenė, M. Naujokas, 
Lietuvių Liuteronų Kunigas 
J. J. I). Kazokas, adv. F. P. 
Bradehulis, "Lietuvos" redak- 
torius, adv. B. K. Balutis ir 
p. S. Kodis. 

Žingeidžių kalbų buvo ir 
apie tas plačiau bus pranešta 
rytojaus "Lietuvos" numervj. 
Tuo tarpu užteks paminėjus, 
kad visi kalbėtojai karštai nu- 

rodinėjo reikalą visiems lietu- 
viams' susijungti dabar kr u- 

Anglų kalboje: 
,To His Excellency, 
\VOODROW \VILSON, 
President of theiUnited States 

The Lithuanian people 
peaceiully ptirsuing their own 

happiness have, since the 
tinies immemoi ial, lived in the 
territories of the basin of Ne- 
man River and its tributaries. 

Divided, by fietitious boun- 
daries, bet\veen Germany and 
Ritssia, abused and oppressed 
by its neighbours \vho \verc 

bent on its extermination, the 
Lithuanian nation, neverthe- 
less, lias not only sttrvived un 

der these trying circuniL'.an 
ces, but nmv, as never "before, 
it feels united in spirit an 

purpose, and in its desire to 
be one, undivided, and free 
nation. 

We, the Lithuanians, novv 

residing in the United States 
o f America, formerly of the 
German province of Eastern 
Prussia (Lithuania Minor), 
and also their co-religionists, 
the Protestant Litlitianians, 
hereby do soleninly declare 
our sincere \vish and desire 
that both parts o f Lithuania, 
formerly under Russian and 
German dominations, be in- 
seperably united into one free 
and Indepcndent statė of Li- 
thuania. 

\Ve deeply fccl tliat the des- 
tiny of no nation is ,in ^uch 
ncecl of your sympathy, pro- 
tection and support as thc 
long suffering, niartyred and 
alniost forgotten nation o f 
ours. 

1 nercfore, \ve tlie under 
signed, mos t rcspcctfully ap- 
peal to you, M r. President, 
for your sympathy and aid in 
redrersing the injustice done 
10 the Lithuanian nation, and 
v/ė pray tltat Ltihuania also 
may hc a recipicnt of that 
justice vvhich has been ex- 

pressed in your inimortal prin 
ciples on the self determina- 
tion of tįie oppressed nationa- 
litics. 

von ir reikalauti prijungimo 
Prūsų Lietuvos prie Didžio- 
sios Lietuvos, o publika labai 
karštai tam pritarė,—pradžiai 
darbo sumetė arti keturių šini 

tų doliarių—kas yra labai įke- 

rai, nes Prūsų Lietuvių Chi- 

cagoj yra nedaug. 
Pagalios tapo vienbalsiai 

priimta Prūsų Lietuvių rezo- 

liucija ir peticija, po. kuria 

Prūsų Lietuviai rinks para- 
šus ir pasiųs ją Prezidentui 
\\ ilsonui j Taikos Konfercn 

jei ją: 
Rezoliucija reikalauja Prū- 

sų Lietuvos sujungimo su Di- 

džiąją Lietuva ir davimo Lie- 
tuvai pilnos laisvės, t. y. nc- 

nrgiulmybės; taipgi prašo Pre 
zidento \\ ilsono, idant jis ši- 
la Lietuvos rcikala užtartu 

U L, v 

Taikos Konferencijoj. 
Šitas prašymas, arba Peti- 

cija skamba sekančiai anglų 
ir lietuvių kalbose: 

L i c t u v i ų kalboje: 
Jo Excelencijai, 
\VOCDROW \VILSONUI, 
Suvienytų Valstijų Preziden- 

tui. 

Lietuvių Tauta, ramiai siek 
dama prie savo locnos laimės, 
nuo neatmenamų laikų gyve- 
no plotuose, per kuriuos teka 
upė Nemunas ir jo šakos. 

Fiktyviais rttbežiais pada- 
linta tarp Vokietijos ir Ru- 
sijos, skriaudžiama ir spau- 
džiama savo kaimynų, kurie 
buvo pasiryžę ja išnaikinti, 
Lietuvių Tauta, nežiūrint ,to, 
*ie tik išliko gyva prie tokių 
sunkių aplinkybių, bet dabar, 
kaip dar niekados, ji jaučiasi 
suvienyta savo dvasia- ir tik- 
slu ir savo noru bud viena, 
nepadalinta ir laisva tauta. 

Męs, Lietuviai, dabar gy- 
venantieji Suvienytose Ame- 
rikos Valstijose, gi pirmiaus 
gyvenusie Vokiškoj provinci- 
joj, vadinamoj Rytine Prūsi- 
ja (Mažojoj Lietuvoj), o taip 
gi ir jų bendratikiai, Protes 
tonai Lietuviai, šiuoini iškil- 

mingai užreiškiame musų nuo 

širdų pageidavimą ir norą, 
idant abidvi Lietuvos daljs, 
pirmiaus buvusios po Rusijos 
ir Vokietijos valdymu, dabar 
butų nepadalinamai atgal su- 

vienytos j vieną laisvą ir ne- 

priguimingą Lietuvos viešpa- 
tiją 

Męs giliai jaučiame, kad 
jokios kitos tautos likimas 
nereikalauja tiek Jūsų užuo 
jautos, apgynimo ir paramos, 
kaip kacl ilgai kentėjusi, kan- 
kinama ir beveik pamiršta 
mūsų tauta. 

Todėl, męs, žemiaus pas ir a- 

susie, su didžiausia pagarba 
kreipiamės prie Jus, p. Prezi- 
zidente, prašydami Jusii už- 
uojautos ir pagelbos atlygini- 
mui tos skriaudos, kuri tapo 
padaryta Lietuvių tautai, ir 
męs meldžiame, idant Lietuva 
taipgi galėtų g. uti to teisybę, 
kuri buvo išreikšta Ju*ų ne- 

mirtinuose principuose apie 
prispaustų tautų apsisprendi- 
mą. 

ABELNOS ŽINIOS, 
t 

TALKININKAI PERĖJO 
RAINĄ: 

Lccds, gruodžio 9 d.—l're- 
Tiieras Lloyd George kalbeda- 
msa Leedse gruodžio 7 d. pa- 
sakė: "Anglai šiame laike ke- 
liasi per uj>ę Rainą." 

AMERIKONAI COBLENZE. 

Amsterdamas, gruodžio 9d, 
Laikrastis Cologne Ga- 

z c 11 c praneša, kad penki 
Amerikos aficicrai pribuvo į 
Coblenzg, ketverge ir turėjo 
konferenciją su burgamistru, 
vietiniu vokiečių komanduoto-į 
ju ir geležinkelių valdyba. 

Amerikos kariumenč sere- 

doje užėmė imestą Mainz, sos- 

tinę provincijos Rhenisch 1 les 
se ir svarbiausią tvirtove Vo- 
kietijos ant kairiojo kranto 
upės Raino. 

SUMAŽĖJO. 
i'iciina, gruodžio 9 d.—D r. 

Clemcns von Pirguet, vaikiš- 
ku ligų specialistas, diskusuo- 
danias karės pasekmes iš įuai 
sto atžvilgio pranešė, kad Aus 
tro-Vengri jos imperijoj laike 
karės gimdymo skaičius su- 

mažėjo ant 50 procentų. 

WILSONĄ PATIKS S. V. 
ESKADRA. 

Londonas, gruodžio 7 d.— 
['rezidentas \Yilsonas bus su- 

tiktas per didelę Amerikos es- 

kadrą, susidedančią iš 9 dred- 
nautų, ir 30 nardančiu laivu 
naikintojų. 

Eskadra, vedant admirolui 
Sims, pradžioje šios savaites 
apleis Portland < Anglija.)- ir, 
sutikus laivą Goorge \Yash- 
ington, lydės ji iki P>rest, 
Prancūzijos uosio, kuriame 
daromi prisirengimai \\ ilsono 
pagerbimui. 

SCHWABAS REZIGNAVO. 

Jl'asJiington, gruodžio 7 d. 
Ch. M. Sclnval) padavė rezig- 
naciją iš urėdo generalio di- 
rektoriaus prie laivu statymo 
valdiškos komisijos. 

Prez. \Yilsonas nuo laivo 
pasiuntė bevieliu telegrafu pa 
liuosavimą nuo vietos, ačiuo- 
damas Sclnvabui už pasidar 
bavimą šalies naudai. 

* * 

Charles Piez, generališkas 
užžiurėtojas ir vice-preziden- 
tas laivyno korporacijos, pa- 
silies savo vietoje ir varys 
darbą taip pat,, kaip ir pir- 
miaus. 

ANGLAI SUNAIKINO 4,236 
VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ. 

Londonas. Anglijos karės 
departamentas oficialiai pa- 
skelbė, jog anglai sunaikino 
4,236 vokiškus orlaivius. 3,- 
062 jų visiškai sunaikino; gi 
1,174 orlaivius sugadino. 
SUSTABDO LAIVŲ DIRBIMĄ 

Garsusis II. Ford, buvo pra 
dėjęs statydinti milžinišką lai 
vu dirbtuvę New Jersey val- 
stijoje. Pastatymui jos buvo 
skiriama $15,000,000. Dirb- 
tuvė buvo jau perpus įtaisyta, 
!x 1 Karės Departamentas ra- 

do reikalingu laivų dirbimą 
sustabdyti. 

VOKIEČIŲ DIRBTUVES 
PARTUODA IŠ LICI- 

TACIJCS. 
S (vi ng field, M ass. I ioseh 

Magneto Co., kaipo priklau- 
santi vokiečiams, parduota ant 

licitacijos ponui H. Č. Grif- 
fiths iš e\v .York. Parduota 
piečiai ,dirbtuvės, įrankiai ir 
visos patentų tiesos. 

AUDROS NAIKINA LAIVUS. 

Kciv York. Prieplaukon su 

grįžo trįs laivai su pagadin- 
tais vairais. Mat didelės ban- 
gos, perdaug varžydamos vai- 
rus, sugadino nekurias jųjų 
dalis. 

Prezidento expedicija tuo 

pačiu laiku radosi jau ties vi- 
duriu Atlantiko vandenyno. 

iš Honolulu, Ha\vaii, pra- 
neašuia, kad laivas plaukęs iš 
San Francisco. Manilon (Fi- 
lipinų salos) neišlaikė audros 
ir nuskendo arti Ha\vaii sa- 

lų. 7 jūreiviai žuvo; kiti iš- 
sikelbejo. 

VAIKUI VARDAS — TAIKA 
EUROPOS. 

11 orccstcr., Mass. Ponai 
Colloro susilaukė kudikio 
"Pergalės Dienojo," t. y. ka- 
da vokiečiai paprašė taikos. 
Tėvai iš džiaugsmo, kad jau 
vėl sugrįžo ramios dienos, kū- 
dikiui davė vardą "Taika Eu- 
ropos Colloro." 

HOOVERIS IŠGELBĖJO 
GELGIJA. 

Brusscls. Miesto galva 
(burgomi^tjris), priimdamas 
M. C. lioover, Amerikos mai- 
sto administratorių, užreiškė: 
"Amerika išgelbėjo Belgiją 
dvejopu bildu. Amerikos ar 

jmija, nusvėrusi karės užbai- 
lgą, išliuosavo mus iš vergijos, 
kurion buvome patekę. P-as 
Mooveris, suteikdamas nuims 

maistą, išgelbėjo mus nuo mir- 
ties ir davė mums progą 
džiaugtis atgautąja laisve." 

PATI PERI VYRUI KAILĮ. 

John Millard Roaeh, 20 m., 
skundžiasi Icisčjui Brothers, 
Chieagoje, kad jo gražuolė pa 
ti Lorctta, 22 m., muša j j iki 
smerčiai. Girdi, jo pati yra 
pav jingiausias sutvėrimas pa 
šaulyje. 

Kas-žin kurs iŠ jų pagei- 
dauja moterims lygių tiesų. 

ioo'ooo DARBININKŲ 
STREIKUOS. 

Londonas• Šimtas tūkstan- 
čių vatos verpėjų Lancashire 
distrikte ketina eiti ant strei- 
ko. INIat darbdaviai neišpil- 
dė darbininkų reikalavimo, 
kurie varėsi už gcyeralį ver-1 

pėjams algų pakėlimą 40 nuo 

šimčiais. 

EKSPLIOZIJA AMUNICIJOS 
DIRBTUVĖJE. 

Patcrson, Y. J. Gruodžio 6 
d. Dešimts žmonių likosi už- 
mušta ir trįsdešimts penki su- 

žeista laike ekspozijos, kuris 
ištiko šiądien popiet Du Pont 
Cap amunicijos dirbtuvėje. 

Generolas Jolin J. Pershing ir aficierai Pirmosios Divizijos atiduoda garbe 
kariumenei, kuriai jie daro peržiūrėjimą. 

•KAIP ŽUDĖ CARO ŠEIMYNĄ. 

kondon, Gruodžio 5. Tele- 

gramos iš Amsterdamo pra- 
neša apie tai, kaip buvo nu- 

žudyta caro šeimyna. Smulk- 
meniškai t.-i aprašo Kievo laik- 

raštyje, buvusis caro tarnas. 

Sulyg aprašymo, visa caro 

šeimina, Jekaterinburgo kalė- 
jime. buvo laikoma viename 
kambaryje kelias savaites. 
Bolševikiška sargyba įžeisda- 
vę caro šeimina begėdiškai. 

Sulyg aprašymo, visa caro 

šeimina, Liepos 17 d., buvo 
nuvesta i kalėjimo rūsį, kur 
ir nužudyta. Juos sustatė vi- 
sus prie sienos ir peršovė vie- 
na po kitam. 

Pirm nužudymo buvusis 
caras prašė, kad butu leista 
liguistai carienei, mirti ant j'' 
rankų. Jo prašymas išpildy- 
ta. i y 

Pagaliaus, buvusis caro tar- 

nas, priduria, kad cariutė Tat- 
jana šūviais buvo tik sužei- 
sta, gi užmušta ją šautuvu 
drūtgaliais. Visų kūnai buvo 
sudeginti Ekaterinburgo prie- 
miestyje. 

TALKININKAI PASIUNTĖ 
MĖNESIO BYLĄ. 

.■hiistcrilamas.. Gruodžio 6 
d. Laikraštis D u s s e 1 d o r f 
K a c h r i c h t e n praneša, 
kad Gen. Nudant, prezidentas 
Prancūzijos delegacijos taikos 
sutarties, pasiuntė Vokiečių 
Komisijai notą kurioje reika- 
laujama, kad Vokietija užmo- 
kėtų už pirmutini, mėnesį 
Anglijos okupacijos karei 
viams $9,600,000 ir Prancū- 
zijos kareiviams 12,960,000. I 

ORIENTALAI GALI BUTI 

SUV. VALST. PILIEČIAIS. 

llonululu, Gruodžio 6 d. 
Suvienytų Valstijų teisėjas 
Horace \Y. Vaughan išnešė, 
kad japonai ir kiniečiai, ku- 
rie dabar tarnauja Suvieny- 
tu Valstijų armijoj ar laivy- 
ne turi teisę tapti piliečiais, 
sulyg kongreso užtvirtinimo 
praeituose metuose gegužio 
mėnesyje, jis pranešė, kad 
visi Orientalai, kurie randasi 
po šituom kongreso užtvirti- 
nimu, ir kurie išreikš savo 

norą tapti piliečiais liks da- 
leisti. 

GYVENO 21 m. BE PILVO. 

Sau. Froncisco, C ai Gruod. 
4 d. Poni Laura Magniui mi- 
rė utarninko naktį, 86 metų 
amžiaus. Ji, kaip užreiškia, 
vietiniai daktarai, paskutinį 
laiką gyveno neturėdama pil- 
vo. 21 metai atgal, pavojin- 
gai susirgus, daktarai, kad 
išgelbėjus jog gyvastį, išpjo- 
vė jos pilvą. 

EISNER MANO REZIGNUOTI] 

Amsterdamas, Gruodžio (> 
d.—Žinios iš Municho prane- 
ša, kad Kurt Eisen, Bavari- 
jos premjeras, privatiškuose 
pasikalbėjimuose pasakė, kad 
jis mano rezignuoti taip greit, 
kaip tik bus sušauktas Stei- 
giamasis Susirinkimas ir su- 

tvarkyta Valstijos reikalai. 
Kalbėdamas Darbininkų ir 

Kareivių Taryboje, jis pasa- 
kė, kad Bavarijos; valdžia 
priešinga yra atsiskyrimui 
nuo Vokietijos. 

Bavarijos Darbininkų ir 
Kareivių Taryba parengė 
vienbalsiai programą Vokieti- 
jos valdžios, būtent palaiky- 
mas vienybės ir greičiausias 
sušaukimas Steigiamojo Su 
si rinkimo. 

Ant Pardavimo. 

Parsiduoda 2 fialų mūrinis 
namas, geroj vietoj. Pigiai. 
Už pinigu* ar už liotus. 

Str s; Draugelis, 
3261 S. M sted St., Cliicago 

PARSIDUODA puikus na- 

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

pirmų lubų. Ant antrų lubų 
—2 f lutai: 4 ir 6 kambarių. 
Neša $72.00 rendos į mėnesi. 
Parsiduoda už $8,000 "casli." 

M. Bauer, 
6601 S. Hermilage A ve. 

Telephone Prospect 518. 

PASIRŪPINK LAIKU, 
Laike praėjusiu dviejų sa- 

vaičių. nekuriuose miestuose 
miesteliuose Suvienytų Valsti- 
jų ir KanAcloš, pritruko Tri- 
nerio American Elixir of J »it- 
ter \Yine (Trinerio Kartaus 
Vyno) ir nebuvo galima gau- 
ti aptiekose. Nepaprastas rei- 
kalavimas tų puikių gyduolių, 
kurios pasirodė geriausiu gin- 
klu nuo ipsaniškos influenzos, 
išbaigė visą ant rankos laiko- 
mą skaitlių bonkų ir aptieko- 
riai negalėjo greitai gauti nau 

jų. Nors mūsų laboratorija 
padvigubino produkciją, nežiu 
rint to, kaipo pasekmė dide- 
lio reikalavimo laike ispaniš 
kos influenzos, męs vargiai 
paspėjome su užusakvinais. 
Kiekvienas turėtų pasirūpinti 
išanksto ir turėti namie ant 

kiekvieno priepuolio. Trine- 
rio Amerikoniškas Klixiras iš 
valo vidurius, pagelbsti virš- 
kinimui ir sustiprina visą kū- 
ną prieš visokias ligas. Vi 
sosc aptiekose po SI.00.—Tri- 
nerio Linimentas geriausias 
nuo reumatizmo, galvos skau- 
dėjimo, dieglių strėnose, su- 

narinimo, nikstelėjimo, ir ki- 
tokių negalėjimų: 35 ir 65c. 
aptiekose; 45 ir 75c. per kra- 

įsa. Tosepb Triner Companv, 
1333—1343 S. Ashland Avė.. 
C hieago, 111. (Apgars. 

SKAITYKITE IR 

PLATINKITE "LIETUVĄ." 

«Reikalauja: patarnautojos 
(vaiterkos) valgykloje; turi 

^ 
mokėti lietuviškai ir a: liškai 
kalbėti. Pastovus darbas, ge- 
ra mokestis. Taipgi reikalin- 
gas virėjas. Atsišaukite 

P. Lozo\vski, 
2421 S. Leavitt St., Chicago 

ujimai. 
Ona Lonckienė (po tėvu Steponai- 

čiutč(, pajieško savo brolio Juozo 
Stofnnavičiaus* paeina iš Kauno gub., 
Rodvilnkio. 20 metų Amerikoj; buvo 
anglies kasyklose Pennsylvanijoje. 
Jei kas žiino, ar jis pats, malonkite 
pranešti šiuo adresu: 

Anna Lonckienė, 
77 Waal St., Elizabeth, N. J. 

Pa j ieškau švaraus kambario 

Briilgeporto apielinkėj. atsišau- 
Kas turi toki kambarį, nialonG- 

kit greitai šiuo antrašu: 
Frank C. 

3246 So. Halsted St. Cliicago, 111. 
Tel. Drover 2840 

I 
Pajieškau savo pačios, MagduIcM, 

Misiūnienės, kuri nuo mruos 
šalino rugsėjo 2 d., 1918 m. 

Ji paeina iš Suvalkų gub., Mariam 
polūs pav., Marčiukinės kaimo, yr*s, 
virš 5 pėdų atigščio, 36 metų am 
ziaus, rudų plaukų ir akių; linksmo 
budo; Kalba lietuviškai ir neaiškiai 
angliškai. 

Kas man apie ją greit praneš, tas 
gaus $50.00. 

Jurgis Misiūnas, 
451 N. 7th St., ClintoL, Iri. 

Pajic-škau Domininko Riauko (ang- 
liškai rašosi Kuka), 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., Kaguviškių 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., Clinton, Ind. 

Pajieškau švaraus: ir šilto kamba- 
rio, Bridgeporto ap'elinkėj, gerai bu- 
tų su valgiu. Kasykite 

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

Spanish Influenza 
"Atakuoja pirmiausiai tuos, kurie 

turi katarą." štai vienas gydymas, 
ant kurio kiekvienas kenčiantis gali 
pasitikėt. Jeigu tu nori prašalinu 
katarų ir visus jo bjaurius sympto 
mus iš savo systemos trumpiausiam 
laiko, gali tai padaryti su musų "Au- 
tomatic Inhaler" (automatišku jkvė- 
puotoju. Gydo Spanish Infiuenza, 
Katafit, Dusulį, riaudulj. Kosulius, 
Šalčius ir KurtulJ. Išgydo ir būna 
išgydyta. Tęsa visam amžiui. Pri- 
siusime šj gydymą, pačta apmokėta, 
už $2.00 popieriniais. 

Mažiausiai dvi kvortos nuodingoj 
gleivių nuteka iš gavlos i pilvų k;V. 
dvldesinitsketurios valandos blogam<r% 
atsitikime kataro, ir tas yra irie- 
žastiinl daugumo pilvo nesmagumų. 
Vienatinis būdas jų pagydymo tai— 
sustabdyti tų bėgimų. Nekentėk nei 
vienos dienos su tuom kataru. Ta 
liga yra pavojinga ir dažnai užsibai- 
gia džiova. 

Užsisakyk tuos gydymus šiądien. 
HERB REMEDY CO., 

503 Trust Bldg., Galveston, Texas. 

LIBERTY BONDS 
Jei jtjs priversti esate parduoti, mes mokamo N. Y. Exchanse kai- 
nas, bo komiso. 
Bondsus galima siijsti regia- EDVVARD P. GARRITY CO., 

13ankers truota — 

108 So. T*i Salle St. 
C-o Lithuanian Dept. Atdara Nedčliomis 10—12 dicn.7. 

Stasio Šimkaus fizikos Mokykla 
MOKINAMA: 

1 Pianu Skambint 
2 Muzikos Teorijos 
3 Daiuoti iš gaidų ir t.l. 

Kreipkitės: Utarnintkaij, 
Ketveriais ir Subatomis, 
nuo 3 iki 10 vi. vakaro 

3249 S o. Morgan Street Cliicago, 111. 
"Birutes" Svetainėje bale 'Lietuvos" Dienraščio 

* 



SIMANAS DAUKANTAS 
/ 

JO GYVENIMAS IR DARBAI 

Paminėjimui 125 metų nuo io gimimo dienos. 

(Tąsa) 
BUDAS. 

Rašinėdamas laišku3, jisai ne- 

sigiria savo darbais. Pasako, jog 
turįs daug darbo- neturįs laiko 
užsiimti tyrinėjimais, negalįs 
apdirbti tos medžiagas, kurios 
turįs apsčiai Nurinkęs. Bet nenu- 

rodo' kuo jisai šia valanda užsi- 
imąs. Matyt, papratęs dirbti vie- 

nas, nesidalija mintimis, tik duo- 
da užbaigtą darbą arba suteikia 
žalios medžiagos, lai tasai pats 
moka, kaip reikia ją apdirbti ir 

suvartoti. 
.\Cieikia vienok manyti, jog 

Daukantas nevertino .savo dar- 
bo/Jis nori, kad jo darbu vaisiai 
pasiliktų, nenori, kad jo triūsas 
veltui praeitu. Syki rašo jisai su 

priekaištais Narbutui, kuris nfc- 

grąiino jo rankraščiu: ''Nusto- 
jęs sveikatos, turto ir karjeros 
per tą. mano darbą, nė nematau 

jokios naudos iš jo, bet kad iš 
kruvino mano triūso nustočiau 
visko, gali Tamsta pats suprasti,, 
kas dedas mano širdyje." "Jeigu 

•jau viskas pražuvo, tai lai pasi- 
lieka bent ženklai pas gimines, 
jog dirbau, nelaidokavau. 

Bet kol gyvas 'Daukantas ne- 

norėjo, kad apie jį rašytų, Tos 
pačios nuomonės jisai 'buvo ir 
daugelį metų vėliau. Vienas jo 
pažįstamas paprašė atsiųsti są- 
rašą jo parašytų knygų ir jo pa- 
ties ibijografiją; jisai atrašyda- 
mas, išskaitęs «avo :šytus dar- 
bus, taip sako: "tik susimilda- 

mas, pasirnpink, kad apie tat ne- 

būtų spausdinama nė vienam 

laikraštyje. Mane didei nutebino 
(Tavo reikalavimas bijografijos 
ir darbų sąrašo, lyg pats jų ne- 

žinotum. Tik, meldžiamas, nie- 
kam nepratiešk apie juos, tegul 
patys jieško, jei nori ko žinoti, 
nenorėčiau, kad imtų jau surašy- 
tas žinąs ir girtųsi jomis laikraš- 
čiuose. 

N'evejzdint į tokį slėpimąsi, jo 
vardas buvo žinomas atgimstan- 
čios Leituvos veikėjams, kurie 
su juo susirašinėdavo. Jo vardas 
•buvo plačiai žinc.uas. Akelaitis 

jau tuomet vadina jį greta su 

iValančium 'Lietuves žvaigždė- 
mis. 

-Netrokšdamas tuscios garbės- 
jis ragina prie darbo kitus. Dar- 
įbas — gyvenimo tikslas. Reikia 
!dirbti kiek ir kas gali. Šiądien 
•gyvename, rytoj mirsime; nerei- 
kia manyt, jog Matuzabs am- 

ziaus sulauksime; neriekia ma- 

nyti, kad kas pavaduotų darbe. 
Visas tas minti^ jisai atkartoja 
savo laiškuo8e, rašytuose jau 
Narbutui. 

O ir sunkiai .prisėjo dirbi r)a\t- 
kantui. Fanatiškai buvo atsida- 

vęs tam pasirinktam darbui. Ži- 

nome, kiek laiko užimdavo, jam 
tarnystė, o po tokio raštinės var- 

ginančio darbe dar rinkimas me- 

džaigos istorijai iš tos pačios L. 

Metrikos ir iš kitų versmių. Vie- 

noj vietoj jisai nurodo, kaip jis 
nuėmęs kopiją. Rašinėjo, "vedžio- 
damas pirštu po eile; punktų, 
taškelių ir didžiųjų raidžių nėra 

ir originale, o kokie tarpai buvo 

originale, tokius ir aš išla'kiau. 

Suprasime dabar, kodėl jis tu- 

rėjo prisirišti prie kiekvieno raš- 
telio' kuris jam buvo taip bran- 

gus, nes tiek daug darbo padėjo. 
Gal but tokį prisirišim.,, galė- 

jo padiuinti ir jo šeimyniškas 
stovis: visą laiką buvo viengugis 
šeimynos savo neturėjo. Tik raš- 
tai, jo tvariniai, buvo jam viskas. 
.Nebuvo lačiau tai aklas prisiri- 
šimas prie popiergalių. Lyg šyk- 
štuolis nelaikydavo uždaręs tų 
brangenybių. Jis sutc'kdavo sa- 

vo medžiagą kitiems, siųzdavo 
savo surinktus dokumentus, jei- 
vo tiems vi9iems, kurie užsiim- 
gu jis matė ką dirbant. Padėda- 
davo Lietuvos is'oriia. lietuvių 

literatūros palaikymu. Duoda sa- 

vo surinktuosius dokumentus, 
nurodo, kur galima gauti, ir ste- 

1 !>i.si iš tu, kurie nepadeda bend- 
ram darbui, kuri jisai stato aug« 
ščiau už savo gerovę. Bendrama- 
niai buvo jo prieteliai; pataisyt 
nevydonai — kitaip maną ir dir-! 
bą, bet asmeniškų priešu neturė- 

jo. Petrapilėje karšinosi jo buvu- 
sis mokytojas, Vilniaus universi- 
tete profesorius Onacevičius Dau 
kantas rūpinosi palengvinti jo 
dienas. Siclvartuoja dėl šio rin- 

kinių Ji nukaršino. Buvo piie )'■), 
jam mirštant, rašė testamentą ir 

palaidoja. N'eiimavo, jeigu žutų 
jo rankraščiai. 

BRANGINA SAVA TRIŪSĄ 

Kaip jisai brangino savo su- 

rinktus di k.imeittus, matyt iš 

jo santykiu su Narbutu. Šisai iš- 
girdęs, jog Daukantas tyrinėja 
Lietuvos istoriją, kreipiasi į ji, 
klausdamas apie įvairius daly- 
kus. Prasidfijo ilgas tarp jų su- 

sirašinėjimas. Žinome visus tik 
Daukanto laiškus, 19 išviso. Pir- 
mą syki atrašė Daukantas 22 bal. 
1842 m., paskutinį iš Varnių 15 
gegužės, 1854 m. Laiškuose kal- 
bama apie medžiagą Lietuvos is- 

torijai, apie veikėjus, nagrinėja- 
ma vienas-kitas dokumentas. <Ki- 
ti laiškai yra tokie dideli- kad 

panėši j didelius straipsnius. Te- 
nai jisai išrodo gyvu polemistu- 
jieškotoju teisybės ir žinios. Nar- 
butas rašė tuomet Lietuvos isto- 
riją ir, kaip žinoma, parašė di- 

deij apie 10 tomų veikalą. Dau- 
kantas apsidžiaugė tok j žmogų 
radęs. Jisai duoda savo medžia- 
gą jam. 1943 m. siunčia Narbu- 
tui Kojalavičiaus Ilerbyną ir 2 

knvgi nuorašų. Tam negalint iš- 
leisti, Daukantas, bijodamas, kad 
nepatektų j negeistinas rankas, 
nuolatos reikalauna jų atgal. Pet- 
rapilėje būdamas, nesulaukė tos' 

knygos. Važiuodamas Lietuvon, 
norėjo pasimatyti su Narbutu, 
bet patvinys neleido. Rašo dar 

apie tat iš Varnių,, 1851 m., nu- 

stodamas vilties: "Rašau vien 
dėlto, kad žinotumei, kur gyvenu* 
del lengvesnio susinėsimo, o pod- 
raug ir del persiuntimo Kojala- 
vičiatis Herbyno ir kitų mano 

raštelių, kurių būtinai reikalau- 
nu; nužemintai meldžiu duoti 
man žinią kada Tamsta gali man 

atsiųsti, kitaip busiu prispirtas 
Tamstos lėšomis keliauti j Tam- 
stos dvarą, kas, be abejo, ir įvyks 
šįmet, baiger.tis birželiui arba 
liepos pradžioje." Tų rankraščių 
taip ir negavo, matyt, patsai ne- 

keliavo, nors ir gązdino. Trejus 
metus tylėjęs, vėl primena: "Iki- 
šiolei laukiu nekantriai geresnės 
žinelės, negu ta, kurią gavau ge- 
gužės 18 d. 1851 m. iš Tamstos 
apie mano rankraščius, Tamstai 

pavestus, vis laukdamas atvyks- 
tant Tamstos \ musų butą, kaip 
buvo žadėta minėtame laiške. 
Bet veltui aš laukiau; taigi esu 

priverstas, atkartodamas prašyti 
duoti man žinią, ar neteko kur 

anų rankraščių surasti; šitokia 
žinutė butų man labai maloni." 

Po kelių metų, matyt vėl bandė 
priminti ir išreikalauti atgal, bet 
sulaukė keistą atsakymą per Xar- 
■buto sunų, jog neatmenąs, ką ir 

kuomet Daukantas jam siuntinė- 

jęs; ITerbyną grąžįsiąs, bet ne 

pati, o tik kopiją, ir tai, jeigu bus 
kas perrašytą. 

•Daukantas taip ir nesulaukė 
grąžinant jam tų savo raštų. 

Daukantas brangino savo su- 

rinktus dokumentus. Jis man^ 
jog tuo galima pakelti lietuvių 
sąmonę. Nevienas siūlė jam pi- 
nigus, kad jis parduotų, žadėjo 
dargi išspausdinti. Bet jis žiurėjo 
j tai, koks tat žmogus, ar laiko jj 

-s 

prielankiu lietuviams. Neprielan- 
kiems nė nž pinigus neatiduoda- 
vo, ') jam pinigai taip buvo rei- 
kalingi; saviškiems <luodavo dy- 
kai: imk ir naudokis. 

4. DAUKANTAS IR BAŽ- 
NYČIA. 

Vargingame savo gyvenime 
Daukantas razdavo paguodos 
viename Dievuje. Pasaulio tvar- 
ia vedama ir laikoma visagalin- 
čio Viešpaties priima'viską, iš Jo 
rankų — ir ligas, ir vargus, ir 
nelaimes. 

Kun. A. I'urba, aprašydamas 
Daukanto gyvepimą, naiviai sako 
apie tat: "tikėjime buvo tvirtas, 
geras katalikas, nors Vilniuje 
universitetą labai pagirtinai pa 
baigt". -Vienok 'bedieviu niekados 
nebuvo," manydamas, jog tikėji- 
mas netinka gabiems mokytiems 
žmonC-ms. 

Daukantas neatsilikda o nuo 

viešpatavusiu tuomet pažiūrų ir 
papročių. Mirus niotynai (1847 
m.), siunčia jisai paprastame laiš- 
ke kun. Pabrėžai 2 rub. pinigų 
mišioms už jos vėlę ataikvti. Tie 
pinigai, be rodos, Pabrėžos nepa- 
siekė — paštas juos konfiskavo, 
kaipo siųstus paprastame laiške, 
dargi prisėjo užmokėti pabau- 
dos. liet aišku viena jog Dau- 
kantas mišias pripažino, .užprašy- 
dama3 jas atlaikyti. 

Vėliaus jisai rašė maldaknygę, 
galėjo padėt rašyti vysk. Valan- 
čiui aplinkraščius. 

Bet anaiptol jisai nebuvo kle 
rikalu dabartinėje to žodžio pras-1 
mėje kaip nebuvo ir ipats M. V a- 

lančius. Aną gadynę klerikalų 
lietuvių tarpe nebuvo, nebuvo 
susiskaldymo Į klerikalus ir anti- 
klerikalus. Juk galėjo be jokios 
baimės M. Valančius, 'būdama8 
seminarijos rektorium, savo "Že- 
maičių Vyskupystėj," taip rašyti 
apie vyskupus ir kunigus, kaip 
dabar retas iš ;,u tarpo beišdrjs- 
tų parašyti, o politikas niekuomet 
to nepadarytų. Vėliam perspaus- 
dinant tą veikalą, Valančiaus 
rašto leidėjas Suminkštino kai- 
kurias vietas. Tuomet ir cenzo- 

rius, kun. Chodani, viską pralei- 
do, nieko peiktino joje nerado, 
tik išbraukė vietą," kompromi- 
tuojančią galingą tuomet vieną 
Lietuvos bajorų padermę. Valan- 
čius galėjo tapti vyskupu, neveiž- 
dint to viso. 

Daukantas buvo tikinčiu, bet 
nebuvo kunigu, kaip tokių gar- 
bintojų; jisai matė juose neretai 
politikus, kuriems reikią pasi- 
priešinti. Jeigu jie kuonors ken- 
kia, ar gali kenkti Lietuvos reika-, 
lams, jisai eina prieš juos, ar tai 
kalba apie Lietuvos kritiką. \Iin- 
claugio atkryti, apie LeičĮ, pakė- 
lusį maištą prieš Jogai,-j, ai apie 
popiežiaus politiką Lietuvoje Ge- 
dimino laikais. Sakydamas, kodėl 
graikų tikyba labiau platinos 
Lietuvoje, jis taip prasitaria: 
''Graikų kunigai kartu gėrė kar- 
čiamose, silkinos gerai, buvo pri- 
einami ir paparasti, o Romos 
kunigai — puikus, nuo žmonių 
atsiskyrę, pilni noro viešpatau- 
ti, liepti visiems- baidė lietuvius, 
ir jų Lietuvoje nekentė. 
mas, jo nuomonė, augštai stovė- 

jęs, kaip ir apskritai anos gadynės 
mokslininkai gyrė savo pratėvių 
tikybą, laikydami ją doros žvilg- 
sniu lygią su krikščionyste. 

•Buvo tailietijvis-ipatrijotas, po- 
draug tikįs, neleidžiąs painioti 
politikos prie 'bažnyčios. 

Jis taip pat žiuri ir j protes- 
tantus. Nerasi jų peikiant, tankiai 
juos gina. 
Rašydamas Valančiui apie lietu- 
vių kalbos raštus, giria kalvinu 
bibliją, Britų draugijos išleistą 
1844 m, delei kalbos tyrumo. Ją 
galima skatyti jeigu ne del moks- 
lo, tai bent del kalbos, ir tat nu- 

rodo, kaipo medžiagą klerikalams. 
Savo gimines nesidrovi siųsti 

ir siuntė mokinties pas Rucavos 
pastorį. gyventi pas jį. nes tikė- 
jos, kad gali gerai mokyti. Ne- 
besvajoja apie savo tikybos mo- 

kytojus.. 
Jisai buvo prirengęs lietuviš- 

ką maldaknygę ir gavęs cenzūros 

leidimus. 

(Toliaur &us)' 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje' 
KUNIGAS NORI ATIMTI 
AUKAS IŠ L. N. FONDO. 

Bridgeport, Conn. Kuomet 
praūžė karės vėsula> mūsų k<»- 

luonijos lietuviai, kiek tik turėjo 
jiegų. subru/.do veikti, rinkdami 
atikas Lietuvos politikos reika- 
lams. J'asirįio dirbti Tautininkai, 
ir kartu leidosi darban klerikalai. 

Tautininkai pamatę, kad dirba 
ir dešinioji sriovė nuiuntė savo 

atstovus pas kunigą M. I'ankaus- 
ką. kaipo vadovą dešiniųjų, kad 
rinkimą aukų Lietuvos laisvės 
reikalams- subendrinti ir dirbti 
iš vieno. Kunigis nesutiko, at- 

sakydamas, "kad dorbsime kas 
sau ir lenktiniuosime." Musų 
atstovai u/reiškė, kad panašiai 
elgenties reikia nekenkti vieni 
kitiems. Kunigas pasakė, "kad 
taip nedarys." 

Tautininkai, kaip visados, taip 
ir dabar savo žodį išlaikė- ir 
elgėsi, kad niekam nepakenkus, 
bet kad kuociaugiausia surinkus 
pinigu, ir visus ragino aukauti 
j tą fondą, kuris jam geriau pa- 
tinka. Su kunigu kas-kita. Jis 
iš sakyklos nušvietė vidurinės 
sriovės aukų rinkimą tokioje 
šviesoje, kad kunigu pasitikintis 
bijotų aukauti, bet viską leistų 
per kunigo rankas klerikalų Fon-' 
dan. Daėjo iki to, kad iš sakyk- 
los paliepė sunešti kvitas, kurias 
išdavė Neprigulmybės Fondo rin- 
kėjai, o jis atims auką iš Nepri- 
gulmybės Fondo ir perduos Tau- 
tos fondui. 

'Nepaisant tokios agitacijos i^. 
kunigo pusės, žmonės aukavo, iš- 
sireikšdami: "Tautininkai daug 
triūso pridėjo .prie Lietuvos iš- 
luosavimo ir pesistengs sutvar- 
kyti musų šalį tai]), kad kiekvie- 
nam butų prieinamas gyvenimas. 
Jeigu pasivesime kunigams, tai 
turėsime tokią tvarką- kaip dabar 
turime musų parapijose." Tau- 
tininkai turį tokią didelę paspirti 
iš visuomenes, pasirįžo stumti 
larbą pirmyn neatsižvelgdami Į 
nieką. 

Lapkričio 24 d., 1918 m., va- 

kare taut'ninkai surengė .prakal- 
bas, kad kuoplačiausiai nušvie- 
tus dabartinio ląiko svarbumą 
ir pastūmėti aukų rinkimą pir- 
myn. Kal'bčtojum pasikvietė in- 
žinierių Vinikaitj iš New Yorko 
ir advokatą E. Bukinham, ame- 

rikoną. Susirinkimą atidarė J. 
Sagevičius. g 

Pirmiausia kalbėjo adv. E. IUi- 
kinham angliškai, nurodydamas, 
kad tik dabar atėjo valanda pasi- 
liuosavimo iš svetimų vergijos 
ir stoti lygiai su kitoms tauto- 
mis. Ragino. 1 ad šiuom laiku 
lietuviai teiktųsi vienybėn ir kiek 
nors skirtų savo tautos reika- 
lams. Trumpoje ateityje to dar- 
bo vaisiai pasirodys, kuomet pa- 
matysite savo vėliavą plevėsuo- 
jant kartų su visų tautų vėlia- 
vomis. 

Paskui kalbėjo imž. Vinikaitis. 
Jis aiškiai nušvietė visą lietuviu 
politiškąjį veikimą nuo pat karės 
pradžios iki dabar, nurodydamas 
kaip sunki buvo pradžia. Nurodė, 
kad dabar lietuvos reikalai yra 
tarptautiniu klausymu, ir yra 
viltis, kad. trumpoje ateityje, 
Suvienytos Valstijos paskelbs 
Lietuvą neprigulminga valstybe. 
Nu-odė reikalinkurną siųsti sa- 

vo atstovus taikos konferencijon 
ir siuntimą kitu įvairių komisi- 
jų Lietuvon, taip greitai, kaip 
bus galima. Prie užbaigos para- 
gino kiek nors paaukauti. Pub- 
likoje pakilo didelis upas. Pakvie- 
tus aukauti pasipilė tokios gau- 
sios aukos, ko negalima buvo 
tikėtis. 

Pirmiausia išėjo su auka p. 
Janonis, paskirdams $50.00, ant- 

ras, p. K. Ambraziunas — $50.00, 
p. M. Vilkas — $50.00 ponai 
Kairys ir Kairienė po — $50.00, 
per abudu sudaro šimtą, Ponas 
Z. Smilingis — $200.00, J. Lat- 
vys — $50.00, K. Andriušis — 

$50.00, M. Sagevičienė — $50.00 
A. Stankevičius — $50.00, J. 

Kazlauskas — $50.00, Al". Makū- 
nas — $50.00- poni Kagickieni 
— $25.00. S. Pikturna — $25.00 
M. J. Yinikaitis iš Xe\v York — 

$25.00, I'. M atakas — $25.00, P. 
Mileris — $25:00, S. Vaitkuns- 
kienė — $10.00, P. Novo d verskis 
— $10.00. A. Šimėnas — $15.00. 
J. Jasialiunas — $5.00, J. Ma- 
sialiunas — $5-°°, K. Tamulevi- 
čius — $5.00, J. Dailidauskas — 

'$5.00, J. Černauskas — $5.0, A. 
Matulevičiūtė — $5.00, P. Adž- 
gauskiutė — $5.00. Ad. Plenta- 
vičiutė — $5-00, A. Andriuške- 
vičius — $5.00. J. Mileris — 

$5.00, P, įSagevičius — $5.00, 
Didžio Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto Draugystė — $100.00, 
S. L. A. 51 kuopa $25.00, Ap- 
švietus Draugija — $10.00 

Yra daug aukavusių ir mažes- 
nėmis sumomis, kurių vardai bus | 
paskelbti kartu su aukomis. 

Laike prakalbų socialistai- bol- 
ševikai pakėlė baisiausi "skan- 
dalą," kad tik kuomažiausia su-j 
plauktų pinigų Lietuvos reika- 
lams. Pirmas pradėjo F. AksinasJ 

įpirmsėdis liepe nustoti, laukti 
su diskusijomis pabaigos, 'bet jis j 
neklausė. Neturėdamas nieko 
prieš nieką užmesti ir nesugebė- 
damas kaip pridera kokią nors; 
minti išreikšti, tai nors apšaukė 
nekurtos vidurinės sriovės vei- 
kėjus vagimis ir tam panašiais 
epitetais, būtent suvogė Lietuvių 
Dientfs pinigus. Karštai užpro-i 
testavus .prieš tokj išmislytą ir Į 
neteisingą šmeižtą p. J. Krama- 
nauskui, J. Skuibui ir kitiems, 
kurie dirbo Lietuvių Dienoje, 
ir žino visą reikalą, F. Aksinas 
nusiramino. Po jojo atsistojo be 
jokio daleidimo kitas jojo sėbras. 
M. -Adomonis, ir pradėjo šaukti 
visa gerkle savo visiems žinomą. V 

nuobodžių pasaką: "kapitalistai, t 

buržujai u* taip toliaus. Publika j 
jamačiusi, kad vakaro vedėjai) 
jokiu budu negali nustabdytij 
tuos "proto milžinus," neturin- 
:ius ir nesiliaujančius jokio man- 

dagumo, pradėjo rankomis plo- 
ti ir švilpti girdėjosi balsai: "sės- 
kis bepr..." Tik tokiu budu tapo 
pasodytas. 

Kuomet pradėjo plaukti taip 
gausios aukos, nelaimingi pavy- 
do ir keršto žmonės, vienas po 
kitam išėjo laukan. Publika vi- 
siškai aprimo- ir Lietuvos išliuo- 
savimo darbas tęsėsi toliaus. 

Pats kalbėtojas paaukavo .$25 
kurie prigulėjo buti apmokami 
už sugaištą liaką ir prakalbą. 

Po aukiį rinkimui kalbėtojas 
prabilo antru kartu, nupiešdamas 
vienybės reikalingumą, ir nuro- 

dė priežastis delko nesueinama 
vienybė n. 

Tą pačią dieną, tuojaus po 
mišių, kunigas taipgi surengė 
prakalbas, kad kaip nors užbėgti 
antininkams už akių, nes mat 

enktynės aukose. 
Lapkričio 19 d., 1918 m., atsi- 

>uvo Centralinio Skyriaus susi- 
inkimas. Vienbalsiai nutarė vi- 
sas jiegas sujungti L. N. Fondo 
;kvriumi. Turtas kokj turėjo C. 
•C. skyrius, tapo perduotas L. N. 
7ondan, ir visi nariai stopo dar- 
>an. 

Pradžia pasirodė gera. ir bus 
sietuvai didelė nauda, bet dar- 
ias dar nepabaigtas. Pasirįžimas 
r stipri valia ima viršų, ir dar- 
ias Lietuvos išliuosavimo stu- 
niamas pirmyn. 

Šauliu6. , 

CATALIKAI NENORI VIE- 
NYBĖS. 

Ansonia, Conn. Amerikos iie- 1 

uviai sujudo gelbėti Lietuvą. | 
Insoniečiai neatsilėka. Lapkričio 
4 d. viešame susirinkime, viso- 
ių pažiūrų žmonių, tapo išrin- 
ta komitetas ir kolektoriai su1 
ikslu pradėti darbą, susirinkime 

sumesta daugiau šimto dol. 
Bet kur tau, argi su kunigu su- 

sitaikysi. Lapkričio 28 <4. jis su- 

rengė prakalbas ir pats pirmas 
pasakė, kad rinks kitą komitetą, 
nes katalikams su tautininkais 
neapsimoka sykiu darbuotis. 

Paskui kalbėtojas Česnulis už- 
rciškė: "mus vienybėje su tau- 

tininkais surišęs nesulaikytų. 
Męs dirbom sykiu Lietuvių Die- 
noje, o kas atsitiko? Pinigai vie- 

!ton šelpti badaujančius guli Rau- 
donamjame Kryžiuje." 

Nemažai panašių dalykų pri- 
pasakojo, net Atstatymo B-ve 
,neišsitenka, tai girdi, laisvama- 
niška. 

/ 

Sulyginus šia prakalbas su Dr. 
Šliupo kalba lapkr., 17 d. matai 

milžinišką skirtumą. Dr. Šliupas 
kalba moksliškai, ragina visus 
prie vienybės, Česnulis — pilnas 
keršto, laikos davatkinės takti- 
kos. Pavyzdžiui: Raud. Kryžius 
iki šiol neleidęs siųsti aukų ir, 
tikiuosi, Česnulis tą gerai žinąs, 
bet jis vis tiek juodina tautinin- 
kus. Ponas Česnulis ir kiti toki, 
sakoma su laiku bus Lietuvos 
stulpai. Yra kuo džiaugtis, bet 
deja... ne Lietuvai. J. M. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

I MA5TER 5Y5TEn™ * \ \ ■ y' 
I>fc3 mokiname Si puikų gerai apsimokanti Sirpikal yra Labai reikalaujami. 
imat) i trumpį laiką. 
/irtos nepripildytos laukia. 
\teik dieną ir vakare. 

Mastcr Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. LaSalle St, 
4th floor, Driei City Hali. 

B| — m — ^ 

Į 
DR. O. C. HEINE 

DENTISTAS 
OFISAS: Kaap. 31 ir So« Halttt<St. 
(8ym bu viri iptiaku). 6HI6I9Q. 

Ar čia busit, ar Lietuvon Grįžšit? j 
\ [Lietuviams yra svarbu ir žingeidu žinoti, kiek Lietuvių žada po 

šios karės grjžti atgal Lietuvon. "Lietuvos" Dienraštis ncrrętų 
! šitas žinias surinkti, kad 3rtą klausimą išrišti. 
! Todėl išpildykit šitą blanką ir pasiiisskite ją atgal. Jusų var- J 
dai ir jusų čia paduotos žinios bus užlaikomos ,vien tik Redak-! 
.cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinamos» nei niekam iš-1 
duodamos. Todėl galite rašyęi atvirai ir su pilnu oasitikėjimu. < 

1. Vardas-Pravardė 
i x 

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

8. Kokion vieton grįžtute? 

9. Kuom čia užsiimate ? \ 

10. Kuom Lietuvoj nor^tut užsiimti? 
11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigai su 

savim parsivežtut .....' 

Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima bu- 
tų maž<laug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie- 
tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų, Ši- 
tas jusų atsakymas btte Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj 
paslaptyj, kiek tas lytisi jusų ypatos. Jeigu kartais nenorėtum 

jo atsakyti, praleiskit jį nieko nepažymėję. 

12. Kaip greit manytute grįžti Lietuvon? ... • • 

Atsakę šiuos klausimus šita kuponą ir sugrąžinki* "Lietuvos" Dienraščiui, 
adresuodami taip: Statistikos Skyrius, 

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

PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI BEI PAŽĮSTAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 
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Versailles, 
Versailles y r? nedidelis miestelis, apie 18 

verstu aistu nuo Paryžiaus. Tai yra vienas i> 
gražiausių, Paryžiaus priemiesčių, pagarsėjusis 
dar nuo tų laikų, kuomet Prancūzijos karalius 
Ludvikas XIV išstatė jame vieną iš gražiau- 
sių palocių, architektūros žvilgsniu. Tarp dau 

gelio minėtinų dalykų, jame randasi vienas ^ 

puikiausių danes rinkinių, vertinamas apie 
penkis milijonus doliarių—rinkinių, kurie pa- 
žymi didžius atsilikimus franeuzų tautos isto- 
rijoj, Ant vieno iš šio palociauš namų yra 
parašas "A toute les gloires de la France' 
.(Visoms Prancūzijos garbėms). 

Atmintina tarbuvo iki šiolei vieta fran- 
euzams ir—vokiečiams. Atmintina francu- 
zatns, nes čia franeuzų tauta buvo liudininku 
didžiausios savo nelaimės ir paniekos; atmin- 
tina buvo vokiečiams, nes ;;1buvusio3 
Francuzijo? didybės ir galybes griuvėsių, vo- 

kiečiai sutvėrė naują imperiją—galingą Vo- 
kietijos imperiją. Nes čia, Versailles palo- 
ciuje, po neiaimingos franko-vokiškos karės 
1871 metais, vokiečiai, paėmę Paryžių, iš- 
plėšę Fiancuzijai dvi jos provincijas—lilzasą 
ir Lotaringiją,—tarsi didesniam franeuzų pa- 
niekinimui, suvienijo visas savo atskiras iki 
tam vokiškas valstijėles į didžią Vokietijos 
Imperiją ir sausio 18 <\. 1871 m. Prūsijos 
Karalių \\ ilhelmą Pirmą apšaukė pirmuoju 
Vokiškos Imperijos Imperatorium. 

Atmintina šita vieta t>us nuo šio laiko ir 
visam pasauliui. Štai dar nepraėjo nuo to 

laiko' penkiųdešimtų metu; dar yra gyvi tie, 
kurie buvo to negirdėto Francuzijos panieki- 
nimo ir Vokietijos išdidumo liudininkais. 
Šiądien jau renkasi į ta pačią vietą iš viso 

pasaulio pasiuntiniai į Taikos Konferenciją, 
idant palaidoti—tikimės ant amžių—tą mili- 
tarišką gal}uę, kuri čia gimė 1871-ais metais. 

Versailles, buvusis lopšiu, kuriame krikš- 

tyta naujai gimusi militariška vokiškoji galy 
bė, dabar rengiasi prie jos šermenų. Ver- 
sailles, buvusis liudininku didžiausios fran- 
cuzų skriaudos ir paniekos, dabar rengiasi 
prie didžiausio savo istorijoj triumfo. Sykiu 
su ja ir visas pasaulis rengiasi šioje vietoje 
pertvarkyti tautų ir viso< žmonijos gyveni- 
mą ant naujų pamatų, r 

Prieš nepilnus 50 metų Bismarkis, Vo- 
kietijos "Geležinis Kancleris," iŠ šios vietos 
davė suprasti pasauliui, kad tik kardas, "gele- 
žies ir kraujo" politika užtikrina tautai gyvy- 
bę ir laimę. Šiądien prie tos pačios vietos 
artinasi musų Prezidentas, idant, sykiu su 

kitais didžiais vyrais, paskelbti pasauliui kitą, 
naują ir vienatinį vobalsį, kuris gali pasaulį 
padaryti ramiu ir laimingu ateityje. Tasai 
obalsis yra: 

"'Teisybė visoms tautoms!" 

UU KJKJ 

Musų Draugijos. 
Amerikoj yra daug lietuviškų draugijų. 

Kiek jų tikrai yra—lo niekas nežino, nes to- 
kių žinių iki /iolei niekas nesurinko, nors tas 
butų žingeidu žinoti. Vienok jeigu pasaky 
sini, kad lietuviai turi Amerikoj apie du tuk- 
siančiu draugijų, tai šita skaitlinė bus grei- 
čiaus permaža, negu perdidelė. 
j 9 Kam jos tvėrėsi ir tveriasi? Ta šiądien 
jau beveik kiekvienas supranta. Tam, idanl 
>*iens kitam geriaus galėtų gelbėti, nelaime 

atsitikus, ar reikalui esaut; tam, idant atlikus, 
tokius darbus, kuriuos pavienei ypatai yra 

, sunku, arba ir visai negalima atlikti. 
Žmonės suprato vienybės ir bendro dar- 

bo galybę ir pradėjo rištis j tokius burius— 
draugijas. Kol jie to supratimo neturėjo, tol 
ir draugijų nebuvo. 

Mūsų draugijos atnešė iki šioiel, ir lie- 

sa dabar didelę nauda mūsų žmonėms, nes 

aprūpina jų reikalus, kuomet nėra niekam ki- 
tam jų aprūpinti; nes jos ištiesia paguodos ir 
pagelbos gailestinga ranką našlei ir našlaičiui, 
—ir dažniausiai tuomet, kola jie yra nuo visų 
apleisti, kuomet ateina sunkiausia jų gyve- 
nimo valanda. 

Prakilnus yra darbas, kuri musų drau- 
gijos atlieka. Jis liudija apie lietuvių žmo- 
niškumą ir apie jų pribrendimą prie organi-l 
zuoto, visuomeninio darbo. Jis liudija, kad, 
reikalui ištikus, musų žmonės nesijaučia be- 
jiegiais, jieškančiais svetimos pagelbos, bet 
žino, kaip patiems apsirūpinti, kuomet reika- 
gu lietuviai kada nors iki šiol turėjo. Lietuva 
las ateina. 

Šiądien atėjo didis reikalas—didesnis, ne 

vrą toji našlė, kuri šiądien reikalauja pagel 
bos nuo visų savo vaikų—nuo visų lietuvių. 
Ii nori išsiliuosuoti iš amžių nelaisvės, ji nori 
pasikelti ir įstoti į laisvų tautų būrį. 

Joks atskifas žmogus jai tokios pagel- 
bos suteikti negali. Nėra jokios tokios musų 
draugijos, kuri pati viena galėtų ją iš tos 

nelaimės išvaduoti. Tai yra perdidelis reika- 
las. 

bet mūsų visos draugijos,—keli tūkstan- 
čiai j ii—gali Lietuvą,—tą mūsų A ašlę-Motina, 
—dabar išgelbėti iš didelės nelaimės ir iŠ di-, 
Ižio vargo lygiai taip, kaip atskira draugija 
išgelbsti iš vargo pasilikusią savo nario našlę. 
Ir tas yra jų didžiausia užduotis šioj valandoj. 

IŠ visų šalių ateina žinios, kad daugelis 
mūsų draugijų supranta tą augštesnę savo 

užduoti, .skirdamos Savo tėvynės laisvei Šim- 
ais doliarių. Reik tik pasirūpinti, kad jos 

risos tą savo augščiausią užduotį suprastų; 
reik, kad jos visos suprastų nuodugniai ir 
cad stotų prie šios pagelbos su visomis savo 

>ajiegojuis—ne tik su "trupiniais nuo stalo," 
)et su tiek, kiek tik jos gali panešti iš pasku- 
tiniosios. Tuomet bus atliktas vyriškas dar- 
bas,—darbas, kuriuomi mes patįs, ir mūsų 
vaikai galės pasigėrėti; darbas, kurį istorija 
užrašys auksinėmis raidėmis savo rekorduose; 
iarbas, kurį Lietuva pasitiks su džiaugsmo 
ašara... 

Nes ji turėjo vertus pasididžiavimo šu- 

nis, kurie nutrenkė nuo jos rankų nelaisvės 
retežius. 

Ar tavo draugija, prie kuriop pats pri- 
klausai, atliko jau tą didžią pareigą? 

•> \ 

Apsisprendimas. 
Nekurie laibai navatniai supranta reikšmę 

obalsio'"Apsisprendimas,"'—obalsio, sitlyg ku 
% 

rio žmonės galėtų "apsispręsti," t. y. išreikšti 
savo norą, kur jie nori priklausyti ir kaip 
jie nori valdytis. 

Sakysim, lenkai. Nespėjo dar juodylas 
uždžititi ant parašų apie mušiu pertrauką, o 

lenkai ant savo loenos rankos jau pradėjo tris 

gražias kariukes: vieną su ukrajiniečiais, kitą 
su vengrais; trečią su vokiečiais,—kol kas dar 
negirdėti apie ketvirtą su lietuviais, bet ir 
šitos galima bus netrukus tikėtis, jeigu tuom 

tarpu nebus užmautas lenkams apinasris. 
Lenkai mat nei nelaukė, kol žmonės 

Lenkijos pakraščiuose apsispręs kaslink to, 
't jie nori but. Lenkai, ilgai laiko negal- 
imi, patįs nusprendė juos "apspręsti"— 

su ginklo pagelba. 
Tas tik parodo, kaip nepaprastai yra jaus- 

lus apsisprendimo obalsio klausimas ir kaip 
yra reikalingos nepaprastos atsargumo priemo 
riės, idant žmonės ištikro turėtų tikrą progą 
apsisprendimui iš savo liuoso noro. 

Ir gal niekur nebus šis klausimas taip 
sunku išrišti, kaip vidurinėj Europoj, aplink 
Lenkiją—ir labjausiai todėl, kad Lenkijos ape- 
titas ant svetimų tautų yra tiesiog lygus ži- 
nomo gyvulio ėdrumui. 

iJc abejonės, su šituo apsisprendimo klau 
siniu Taikos Konferencija turės nemažai dar 
bo. Jau dabar jieškoma budų, kaip geriau? 
jį butų išrišus. 

Paskiausios žinios iš Paryžiaus praneša, 
kad tarp įvairių plianų yra ir sekantis: kad 
Amerikos kariumene užimtų buvusias Rusijos 
provincijas, kaip Lenkiją, Lietuvą, Latviją, 
Baltgudiją ir Ukrajiną, iki tol, kol ten dalyku 
stovis susitvarkys. 

Kiek stiprus toks plianas yra—tuom tar- 

pu sunku apie tai pasakyti. Kad jis turi geras 
puses—tas aišku. Apsispren- imas privalo 
buti padarytas po priežiūra trečiosios, neuž- 
interesuotos pusės—kitaip jis butų tik kome- 
dija. Tokia "trečiąją" puse galėtų buti bilc 
Europos viešpatija. Bet ir ios turi perartimus 
ryšius ir perartimus interesus vienoj, ar ki- 
toj iŠ 'sprendžiamų" tautų. Amerika, ne- 
turinti savo interesų, kariaujanti ne dėl pasi- 
pelnijimo, bet vardan idealo, butų bešališkiau- 
siu ir teisingiausiu apsisprendimo pridabotoju. 

Nieko geresnio, kaip to, Lietuviai nepa- 
geidautų. Xes jįe tuomet žinotų, kad jie 
"gaus teisybe." • 

Kas yra "Kalė'lų Eglaitė " V Taip męs pavadiname 
šį skyrių, kuriame garsiname visas aukas, prisiųstas iš- 
gavimui Lietuvai laisvės. Kiekvienas prieš Kalėdas ren- 
gia Kalėdų Eglaitė savo namuose. 

Tėvynę mylintieji lietuviai, kurie nori savo tėviniai 
laisvės, rengia šiuosmet prezenh), — Kalėdų Eglaitę — 

siųsdami savo aukas jos laisvės išgavimui. 

Jau pervare per f»20,000 * 

"Kalėdų Jiglaiterper vi- 

sus laikraščius suplaukė jau 
virs $20,000 aukomis. Iš vi- 
su tautiškųjų kolionijų geriau- 
sia pavyzdį davė Waterburis. 
Ten surinkta $3,000. Gerai 
pasirodė su aukomis Brotrkly 
nas, paskui Shcnandoali, CJe 
velandas, Chicaga, Detroitas. 
Mažesnėse vietose taipgi smar 
kiai dirbama. Daugelyje vi c 

tų, sulyg vėliausių raportų, 
(iar tik pradedama organizuo- 
tis, vienok nežadama atsilik- 
ti net nuo didesniųjų kolioni- 
jų Valio, broliai dabriilinkai, 
pjaukite šienelį kol aštri dal i 

gelė! 
Chiciujojc. 

Chieagos tautininkai pama- 
ž.ii raivosi ir gal neilgai tru- 

kus pradės raitoti rankoves. 
Tiesa, stinku čia pradėti tin 

kainą darbą aukų rinkime. 
Pirmesni du dienraščiai čia 
išdirbę dir \ i i pasėjo grudus, 
iš kuriu vien patkingėse ir kep 
loje naudos laukiama, bet ne 

Lietuvoje. Naujam dienraš- 
čiui "Lietuvai" prisieina sun- 

kiui padirbėti, kol ehieagiečiai 
atsibus ir paregės Lietuvos 
Liuosybės Aušrą patekant. 
Gal ir daug praeiti laiko, o 

čia darbas laukia. 
Laikykimės' ehieagiečiai! 

Štai "Vienybės Lietuvninkų" 
Kalėdų Eglaitei suplaukė att 

komis jau $5,448.28. "San- 
daros" Kalėdų Eglaitei su- 

plaukė $2,676.62. Aplinkiniai 
komitetai turi gerokai surinkę 
ir vis smarkiau už darbo ima- 
;i. Taigi, matote, kad rytie- 
čiai smarkiai dirba, o dar 
smarkiau aukoja. 

Per "Lietuva" Kalėdų Eg- 
laitei lig šimn laikui įplaukė 
$2,948.59. Jei čia nebutu pri 
sidėję tokios kolionijos kaiį» 
Shenandoah, Clevclandas, De 
troitas ir kitos, tai męs chica- 
giečiai neturėtume kur akių 
dėti. Pačioje Cliicagoje su- 

aukota vos $827.22. Taigi, 
pradėkime dirbti. 

* * 

Apart pirmiau paskelbtų 
aukų Kalėdų Eglaitei, prisidė 
jo su aukomis Lietuvos lais- 

įves išgavimui dar sekantieji: 
Chicagojc: 

Aleksandra Mačiulienė $5.00 
Pranas Mačiulis 5.00 
Kaz. Mikolaitis 1.00 
Pranas Gedvilą 1.00 
(surinko p-ia Zolpienė) 

.Benediktas Gricius .... 5.00 
Jonas Valinčius 10.00 
St. Mileraitė 1.00 
Katrė Jucius 1.00 
Marion Grandaitė 1.00 
Jono Šileikos išlošta .... 1.00 
(surinko Jonas Šileika) 

Kitur: 
A. Singley, Carbonadle, 

111 S10.0C 
Motiejus \ aliušis,, Dar- 

iem, O $5.0C 
Juozas Bratėnas, Suni- 

mit City, Mich 1.0C 
J. Misevičius, \Yyano, 

Pa 5.0' 
Antanas Andrius, Phila- 

Philadelphia, Pa. .4.2č 
Iš Rosc Bud, Pa. 

Boleslovas Gedgaudas S10.0C 
Martynas Čėpulionis ...5.0, 
Pranas Čėpulionis 5.0( 
Jonas Čėpulionis 3.0C 
Mykolas Bagdžiunas ...3.0( 

Adomas Ragoža 2.00 
Kazimieras Vitkevičius .2.00 
Antanas Salias 1.00 
Adomas Sinkevičius .... 1.00 
Antanas Palšisv 1.00 
Pranas Grajauskas .... 1.00 
V. Štukauekas 1.00 
Juozas Maroza 1.00 
Pranas Berdnota 75 

Viso.... $36.75 
Iš Aiisonia, Cunit. 

P p $10.00: A. F. Gudžiū- 
nas, St. Gudžiunas, Al. Arba- 
čiauskis, VI. Arbačiauskis, Vt. 
Šauklis ir A. Navakauskas. 
Viso $00.00. 

Jš Dctroit, Mieli 
Po $10.00 Mikas Aleksy- 

nas, Marijona Urboniutė, Sta 
sys Povilaitis, Antanas Rad- 
zevičius. J. Kinderis $3.00. 

Po $1.00: P. Balpiunas, M. 
Mozūras, \ \ ardunas, J. 
Hinkus, V. Urušėnas, J. Ar- 
minas^ \ Keveža, M. Ove- 
raitienė, J. Kairvs, V. Povi- 
laika, J. Urbantas, P. Mak- 
nauskas, P. Kavakevieius, J. 
\ ilis, K. Nausėda, J. Sitkaus- 
kas, J. Dambrova, A. Kni- 
sius, J. Savickas, J. Gricius ir 

Ši vokas.' 
Smulkesniais ij-9.35. 
\ iso $76.60. 
Per p-lc Aį»*. Aksomaieiutę 

aukavo: 
Po $5.00: K. * Aksomaitis, 

Alliance, ()., Y. Galeckas, 
Grėsliam, O.. J. Yenckus, Lin 
dale, O. 

Po SI.00: A. Samulaitis, J. 
Bakaitis, J. Macaitis, 1). Dau- 
aaka M. Meškinis ir A. Kir- 
kilas. 

Viso $21.00. 
Iš Clcvcland, Ohio. 

Per p-lę, Ag. Aksomaičiulę 
aukavo: 

Po $1.00: K. Valaika, L. 
Yalaika, Y. Siniitas, A. Gri- 
niulauskas, I\. (irimulauskas, 
S. Janulionis, J. Kučinskas, 
A. Vaičekevičius, J. Yaiči- 
kauskas ir M. Yarušaitienė. 
Smulkesniais $3.25. 

Viso $13.25. 
Iš Clcvclcind, Ohio. 

(Prisiuntė p-lė J. Al. P>al- 
trukoniutė. Surinkta Dr. Yin- 
co Kudirkos moliniame susi- 
rinkime). 
pr. V. Kudirkos Dr-ja $100. 
K. Yarakojis 3.00 
P. Sereika' 2.00 
J. Levickas 2.00 

Po $1.00: -L. P. Baltruko- 
nis, F. Kaminckas, P. Ra- 
moška, \ Geciavičius, A. Ki 
beika, K. Grinius, J. Alekna. 
A. Šimkunuas, S. Paliulionis. 
I. Bendokas, J. Čornauckas, 
J. Kudirka, Z. Alotiejaitis, J 
Ulaza, Šimanckas, F. Slan- 
kus. P. Šliakis, j. Lenkaitis, 
I7. Skleris, M. Kalasiunas, A. 
Senkus, N. Augustinas, B. 
Vaitkevičiūtė, J. Savickas, J. 
Pačkevičius, ~S\. Šmitas, M. 
Rndrikas, Y. Šatuna, N. Ka- 
disa, A. Šūkis, F. Juškevičius, 
P. Abr'omaitis, P. AkŠys, i). 
Geldauckas, F. Samuolis, J. 
Pūkelis, J. Skleris. Smulkiai. 
$6.09. 

A. Šukys, J. M'. Baltruko 
niutės namuose $5.0C 

Viso SI55.05. 
\"iso aukti šiame numeryje 

yra ". $418.6/ 
Pirmiau paskelbta $2,529.5' 

•Viso labo ... .$2,948.5* 

PAKLOJO $100.00 ANT KA- 
LĖDŲ EGLAITĖS. 

Dayton, Ohio. S. L. A. 105 
kp. susirinkime lapkr. 24 d., raš- 
tininkas perskaitė Pildomosios 
Tarybos atsišaukimą* raginanti 
gelbėti tėvynę. įnešimas aukauti 
ant Kalėdų Eglaitės, vienbalsiai 
priimama. Aukauti, bet kiek? 
Rekomendojama mažesnė suma, 
bet vėliau pasiūloma paaukauti 
bondsą už $100.00. Visi sutinka, 
tik du susilaikė nuo balsavimo. 
Ir taip, jis kovojęs už Amerikos 
laisvę, dabar lai kovoja už Lie- 
tuvos laisvę, Pažiūrėsime, kaip 
čia jam seksis? 

Pirmininkui užklausus ar kfc- 

tinas kas aukauti tėvynės reika- 
lui, iš mažo būrelio .pasižadėta 
net $89.00,kurie ir sumokėta se- 

kant} vakarą prakalbose. 
Vakare lapkr. 24 d., įvyko 

prakalbos. Kalbėjo ,p. Dambraus- 

kas, M. Mockieviėius ir -J. Dom- 
•brauskas Lietuvos reikaluose ir 
P. Sakatis Lietuvos Atstatymo 
]>-vės reikale, ragindamas dėtis 
prie šios naudingos įstaigos. 

Prakalbose rinkta aukas, ir 
kur surinkta $112.00. Viso jau 
turime aukų surinkę $294.50 ir 
tik'mės neužilgo $300.00 turėti. 
Matote ir daytoniečiai moka dar- 
buotis del tėvynės. 

P. Sakaitis. 

(Daugiau bus) 

ANGLIJOS KARALAITIS BELGIJOJ. 
faunas Anglijos sosto įpėdin: s, Vali jos princas nuo pat pra- 

džias karės yra su anglų armija Prancūzijoj. Čia jj matome (prie 
akyti, truputį kairėn), įeinant į paliuosuotą Belgijos miestą. 

Sutikimas Visų Tautų. 
Nors karė yra blogas diaktas, kurs atneša su savimi 

neapsakomas kančias, nuostolį brangių ypatų, širdgėlą ir 

palieka paskui save skaudžias žaizdas, nelaimse, visgi ji yra 
priežastimi kai-kurių ir gerų pasekmių. 'Nors šitos geres- 
nės pasekmės niekuomet negali atsverti tų nelaimių, kurias 
atneša karė su savimi, bet visgi tai yra nors mažos dalies 
atlyginimas tų nelaimių. 

Nedaugelis meniu interesuojasi ekonomija, politika ir 
visuomenišku'padėjimu, todėl jie abejoja, jog karei pasi- 
baigus, kuomet visi sentikiai bus prielankiai išrišti, jog žmo- 
nija ves geresnį, protingesni ir laimingesnį gyvenimą. Daug 
neteisybės ir skriaudų turės būti atitaisyta, nesusipratimai 
tarpe kliasų bus taikomi, civilizacija, liuosybė, demokratija 
ir kiti turtai dvasios taip brangus žmonijai, kurie kainuoja 
lidelų aukų, bus daugiau mylimi ir branginami žmonėmis. 

Ir dar daugiau. Tarpe pavienių tautų bus broliškas 
ryšis, gimęs iš supratimo ir atjautimo kitos tautos ir daug* 
ir.ksmesnis gyvenimas. Nepredaug senai daug buvo ne- 

adkainuota, daug blogo daroam, neapykanta, kurstymas tar- 
pe tautų ir gyventojų skirtingų tautų ir viskas tas kilo iš 
nežinojimo. 1 

Si kare parode, jog tautos, i kurias buvo žiūrima su 

panieka, išjuokiamos, turi daug" gražių pobūdžių, kurie už- 
sitarnauja pagodonės. Nežiūrint mušu pačių tautos, kuri 
patyrė daug blogo ir nedoro ir kuri prirodė savo dar- 
bais; kaip entuziaztiŠkais ir pasiaukaujančiais apgynėjais 
iuosybės jie buvo, net kankiniais įiž liuosybę. Nesunku pri- 
siminti, kaip dažnai tuli neišmanėliai, juokus krėsdavo iš 
francuzų, bet *>iurėkite, ši tauta pasirodė apgynėja civiliza- 
cijos. Kiek žmonių tik su paraka sutraukdavo pečiais kal- 
bėdami apie italus. Šiądien kiekvienas iš jų persitikrino, 
po tokių atsitikimų kaip Talmino, Piave r Italijos Alpose, 
Karst ir Kalnuose pietinio Tyrolio, jog tie "daigos" kovojo, 
kaip levai už savo tėvyne ir už ])asaulio demokratiją ir taip- 
pat labai daug prisidėjo prie pergalės su daug epokiŠkų iš- 
radimų. Ir taip męs galėtumėm begaliniai tęsti informaci- 
jas, surinktas šioje karėje. 

i ic pamokinimai bus labai verti, ypač šičia Amerikoje, kurios gyventojai yra tokie kosmopolitnai, kur be sustojimo 
pirmieji gyventojai kitu tautų, maišos kasdiena, ar tai prie darbo, ar tai ant gatvės, ar tai pasilinksminime. 

Esama tokiu dirbtuvių, kur tiek įvairių tautų randasi 
darbininkuose, kiek tautų gyvena Amerikoje. Nelabai se- 
nai turėjome progą, apsilankyti \Yilson ir Ko. skerdyklose, kur išrodė kaip Babilionas. L'žveizdėtojas, kurs nurodinė- 
jo įvairius daiktus, buvo italas; eidami per dirbtuvę sutikta 
lenkų, slovakų, lietuvių, vokiečių, grekų, turkų, ska* Mnavų, airių, žydų ir kitų ir kuomet buvome nuvesti į Dailininkų Geroves' Departamentą mes radome, jog prižiūrėtoja šio 
skyriaus buvo čekė. 

Tokioj" dirbtuvėj, kaip \\ ilsono, visos tautos, dirbančios kartu, sugyvena sutikime, todėl, jog užžiurėtojai nedaro jokio skirtumo tarpe tautų, ir nežino jokio partyviškumo. Žinoma, tokiu budu ir darbininkai viens kitą daugiau go- doja. 
lie abejonės, tokia metodą apsiėjimo augštesnių atsi- liepia ir ant žemesnių. Kaip vyresnysis elgiasi, taip ir me- nedžeriai įvairių skyriųir "furmonai." Tokia taktika, gra- žumu, švelnumu ir teisybe ponas Tliomas E. \Vilsonas gva- 1 rantuoja ne tik reikalaujaumą apsiėjimą su darbininkais, ) bet taip ir viens kito godojimą—Apgars. 



Ką Kolektoriai Girdėjo. 
J vairiu dalykų prisiklauso 

nuo žmonių kolektoriai, kurie 
dabar vaikščioja, rinkdami 
aukas išgavimui Lietuvai lai- 
svės. 

Kolektorium būti ir po j vai 
į'ius žmones vaikščioti, viso- 

kių šnektų, išsitarimų ir jaus- 
mų išreikštų nuo jų prisiklau- 
syti—tai vis vien, kai nfcly- 
giant vodcviliuje sėdėti ir žiū- 
rėti, kai geras, linksmas pa 
veikslas eiliuojasi su rotten 

sliovv." 
Taip ir dabar atsitinka, 

kuomet kolektoriai Lietuvos 
laisvei renka aukas. Žemiaus 
paduotus atsitikimus Cliisagę 
je papasakojo viena pora ko- 
lektorių: Jie nušviečia musų 
lietuvių gyvenimą, jų Imdą, jų 
palinkimus. 

— Kolektuoti,—sako jie,— 
tai, nelyginant, kai miške 
grybauti. Vieną syki po visa 
mišką gali vaikščioti ir nei 
prakeikto "šungrybio" nerasi; 
kitą syk pasitaiko, kai užeini 
namą, tai, kai ui baravykų 
lizdą: tik rink aukas i Lie- 
tuvos laisvės kiebę... 

Tokių gerų lizdų užėjome 
ne vienoj vietoj ir ant 

Ilridgeporto, Chicagoje. Nors 
keletą tuo tarpu paminėsim. 

Tokių "gerų vietų" nžejo 
nie ne vieną. Tarp jų verto? 

paminėjimo sekančios: 
1. Jono Budriko namas prie 

3254 So. Morgan st. P-as 
Budrikas, kaipo namo savi- 
ninkas ir 'i)ry Goods" krau 
tu\rės savininkas, priėmė mei- 
liai ir, gerą rekomendaciją sa- 

vo namui duodamas, su. pen- 
kine savo namą pradėjo. 

— Kaipgi—sako jis—rei- 
kia duoti, kad tik greičiau 
gauti Laisvą Lietuvą. Jeigu 
męs, lietuviai neduosim, tai 
kas duos ? 

"Kur geras gaspadorius, 
ten ir gera šeimyna"—sako o 

patarlė. Taigi taip išėjo ir 
p. Budriko name. Čia yra 
^eletas flatų, vienų lietuvių 
apgyventa. Ir kuomet kolek 
toriai juos perėjo, tai Lie^u 
vos laisvei apie $50.00 sudė 
ta. 

Tarp jų minėtinas ypatin 
gai p. Juozapas Budreckis, 
darbininkas, kuris tuo sykiu 
duodamas penkinę, sako: 
"Dabar esiu truput j "trum- 
pai" su pinigais, bet po Ka- 

lėdų duosiu cielą šimtinę, nes* 

čia nereikia nei didelio mok- 
slo, kad suprasti, jog dabar 
visi turi duoti, ba yra kruvi- 
nas reikalas... 

P-nai Pusinskiai yra kita 

pavyzdinga lietuvių šeimyna, 
suprantanti reikalo svarbumą, 
"Ne lietuviai kiba butum, jei- 
gu neduotum—duodam su 

^ mielu noru, kiek išgaliu ir dar 
daugiau duosiu." 

Prikėlė burdingierių: "Duok'' 
— sako. 

•Prtmas Dartašius, iš tų pa- 
čių namų, tuoj aus išsitraukė 
penkinę. 

— Pranai,—sako p-nia 
Paulina Bartašienė,—na-gi, 
o kas bus nuo manęs? Tu 
nori Lietuvai laisvės, o ar a^ 
tau tokia pačią turėti, kuriai 
Lietuvos laisve nerūpėtų. 
Duok kitą penkinę nuo ma- 

nęs,, 
— Uerai tu sakai, mamyte, 

—sftko .p. Bartašius,—lygiu, 
tai lygųsj—ve, dar penkinė ir 
už tave. 

Ir tai dar ne viskas. Pas 
UartaMUS vra burdingierius. 
Tasai tuo laiku miegojo. 

— Palaukit,—o ar jis- tai 
ne lietuvis?—sako p-nia Pair- 
ta ienė. —Prikelsiu. 

Nuėjo vyrą keH. 
— Kelkis,—sako—ve čia 

reikia paaukauti.... 

— Ką aukauti?.. Aš jau 
aukavau... stena vyras nega- 
lėdamas iš miego prabusti ir 
kaip reik suprasti, apie ka da- 
lykas eina. Aš jau, gaspa■ 
din, daviau, o dabar baisiai 
noriu miego.... 

— O mat tave kalakutai, 
'kad tu cavei, bet dabar turi 
duoti... Koman su savo do- 
liarine!.. 

Ir vyras turėjo krapštytis 
akis, kol nesurado savo kiše- 
niaus... 

Kitas toks namas buvo p. 
K. S. Jokūbaičio namas, prie 
.U40 So. Morgan, kur keletas 
asmenų irgi duosniai aukavo 
ir visur žiurėjo ant kolekto- 
rių ne su paniekei, kai]) kartais 
pasitaiko, bet su padėkzf, kari 
pasišvenčia toki svarbų, bet 
sunkų ir nemalonų darbą 
dirbti. 

— Tikimės važiuoti Lietu- 
von—sako nekurie,—tai kož 
nas bile vienas norėtum nu 

važiuot j savo "try kontrę.' 
i Duodam dabar, ir duosim dar. 

Biznierius Biznieriui Nelygus. 
Girdėtis pora biznierėlių 

—kurie paprastai niekur su 

aukomis geriems darbams ne- 

pasirodo—užsigavo, kuomet 
"Lietuva" apie tokius šykš- 
tuolius paminėjo, liet "Lie- 
tuva" padarė skirtumą tarp 
gerų biznierių ir netikusiu 
šiuo žvilgsniu biznierių. Ir 
tokiu "gerų biznierių tarp lie- 
tuvių yra daugiai* negu tų 
"blogųjų." Męs visi šaukia 
me "savi pas savuosius,'' tai 
ir dabar kur gi eisi—juk nei- 
si ir nelauksi, kad svetimtau- 
čiai biznieriai aukautų reika- 
lams Lietuvos, kurios jie ne- 

pažįsta. Nors net jie,—todėl, 
kad savo biznį bizniškai su- 

pranta—aukaui i neatsisako, 
kaip matom iš atskaitų, ku- 
riose pažymėta žydai, grekai 
ir kitokie biznieriai-svetim- 
taueiai .kaipo aukavusie—jie 
mat bizni su lietuviais daro, 
tat ir aukauja, nes "ranka 
ranką plauja, kad abidvi bal- 
tos butų." 

Taigi ir su mušu biznie- 
riais. Vra tarp jų šauniu vy- 
ru, geru lietuviu-tėvynainių, c-' O C c J c" 

kurie ateina dabar su mielu 
noru Lietuvos laisves išgavi- 
mo pagelbon. 

Sakysim, toks p. A. Ma- 
salskis, graborius, laikantis 
s.ivo įstaiga prie 3307 Auburn 
Ave. Jis duoda visur—bile 
tik reikalas yra geras, bilc 
aukos eina Lietuvos laisvės 
išgavimui.' Ir šiuo sykiu, ir 
jau nepirmu sykiu, jis paklojo 
tėvynės laisvei dvidešimts 
penkinę. 

"Tik žmogus tamsus, kaip 
taboka tabakerkoj—sako p. 
Masalskis—gali šiuo laiku at- 

sisakyti nuo aakavimo. Pa- 
žiūrėkit, salg>, kaip kitos tau- 

tos, eechai ir kiti, duoda sa- 
vo rautos, reikalams. Ar męs 
visi lietuviai aršesni, ar męs 

į mažiau už kitus suprantam? 
i\rDa paimkim tokį p. A. 

Pošką, aptiekorių ant kampo 
31-os ir Morgan st. Jo vien- 
vardis, didis Dionizas Poška, 
dar pereita šimtmetį darba- 
vosi, kad Lietuvą butli laisva. 
Mušu gi p. Poška taip pat 
nepraleidžia nei vienos pro- 
gos, lietuvių reikalams nepa- 
gelbėjęs. 

Arba n. j. Lesczinskas, ap- I • 

tiekorius ant Morgan ir 33- 
čio place—senas aptiekorius, 
bajoras, o nuo Lietuvos ne- 

atsisakys ir savo auka gelb- 
sti jos laisves išgavimui. 

Ant saliunininkų daugelis 
nusiskundžia, bet ir jie, kurie 
geresni, labjaus susipratę, au- 

kauja gal mažiau už kUus, 

bet aukauja. O yra ir visai 
gerų saliunininkų, kurie au- 

kauja lygiomis su kitais, arba 
dar ir geriaus. 

Sakysim toks F. P. Sabas- 
tinas, nuo 18-tos ir Halsted 
st. \ ieta jo ant pat kryželio 
ir nuo visokių kolektų, sako, 
apsiginti žmogus negali. O 
čia, sako, nežinia, kaip ir su 

saliunų bizniais bus, bet Lie- 
tuvos laisvės išgavimui au- 

kauti reikia—jau tik gi butuni 
ir išgama, jeigu neaukautum 
—ir Jo penkinė be jokių ilgų 
prašymų, išsirito ant stalo ir 
nuėjo už Lietuvos Laisve pa- 
kovoti. 

Arba paminkim tokj, ]). 
Kiellą, nuo \Yest Sidės. Ki- 
tam saliune jeigu kolektoriaus 
"neišgina." tai bent žvairai 
pasižiūri ant .jo. Susitikęs 
kolektorių ir sužinojęs, kad 
renka Lietuvos laisvei, jis sa 

ko: 
— Tai jus, paukšteliai, net: 

nuo Bridgeporto čia pas mus 

atkeliavote ant \Yest Sidės. 
Męs turėsim :;avo kolektorius, 
kurie pas mane su vizitą taip- 
gi ateis. Tai jau tiems, žino- 
ma, reikės duoti, kaip reikia. 
Bet ačiu jums kad storo ja 
t ės dėl Lietuvos ir vargstate. 
Męs,visi negalim eiti Į žmo- 
nes. J u s ir už save ir už mus 

tai padarote, tai ačiu jums už 
j u su darbą, tai še penkinė 
Lietuvos laisvei, o kaip mū- 

siškiai \Yest Sidės kolektoriai 
ateis, tai ten eis mano "Re- 
gulai*" auka—matai, męs ne- 

norim, kad jųs bridgeportie- 
čiai sumuštut aukomis nuo 

\\ est Sidiečius...—pridūrė p 
Kiella, nusišypodamas. 
Pats užsiprašo kolektorius. 
Kiti bijosi kolektorių, kaip 

kokio "maro." Netoks yra p. 
Mačiulis, darbininkas, gyve- 
nintis prie 938 W. 34tli St. 
Jis pats užsiprašė kolektorius, 
kad ir jo stubelės neužmirštų 
atlankyti. Atsilankius, gra 
žiai juos. priėmė, pasikalbėjo 
apie Lietuvos reikalus ir iš- 
leido su dešimtine. 

— Štai, sako, po penkinę 
nuo manęs ir mano žmonos 
Aleksandros Mačiulienės—kad 
tik Lietuva butų laisva.... Vė- 
liaus storosimės dalvginti iki 
čielai šimtinei, nes kaip svar- 

bus reikalas yra, tai visi tu- 
rim i' paskutinio kailio ner- 

tis, bile tik mūsų žemelė butų 
laisva ir ncprigulminga. 

Verkia paskutinį doliari duo- 
damas. 

O štai dar vienas atsitiki- 
mas. Pranas Gedvilą, darbi- 
ninkas gyvena prie 3317 Au- 
burn Ave. 

Atlankė ir jį kolektoriai. 
Paaiškino. 

— Mano mieli broliai ir se- 

sytės,—sako Pranas—nei ne- 

kalbėkit man, nes aš labai ge- 
rai žinau. Mano tėveliai po < 
lenkiškais ponais ėjo baudžia- 
va; žinom, kas tada buvo lie- 
tuviams. Tai ar męs ir mušu 

vaikai vėl dabar eisim po Len- 
kų jungu. Dieve neduok! Aš 
dar ir pats kaip lyg ir matau 
asaras, kaip mano tėveliai pa- 
sakodavo, kaip jie ėjo lenkams 
baudžiavos... Kad męs nei mu- 

šu vaikai jau to niekados ne 

sulauktu... 
Ir vyrukui pradėjo ašaros, 

kaip žirniai per veidą byrėti... 
Padavęs doliarį,—sako: "Tai 
paskutinis... Daugiaus netu- 

riu, bet ir paskutinį savo do- 
liarį duodu, kad mūsų brangi 
Lietuva butų laisva....—užbai- 
gė jis, ašarą nuo veido brauk- 
damas. 

Štai yra pavyzdis tikro lie- 
tuvio, gero tėvynainio. Kaip 
pigiai išrodo prieš t<»kį žmogų 
tie, kurie statosi save "aukš- 
tesniais" ir dar zurza pakam- 
pėmis. kuomet jiems kas nors 

apie jų pareigas primena. 
r 

—— ■—cf—————■ 

MARGUMYNAI. 
KAIP Sl'U JU PRAVARDĖMIS? 
MERGaNOMS PATARIMAS. 

W a t c r b u r y, C o 11 n.— 

Gerb. Redakcija:—Kadangi 
šiais laikais, kaip matome, 
jau daugelis lietuvių, kurių 
pravardes buvo sudarkytos, 
dabar taiso jas atgal, j lietu- 
viškas ir nukerta nuo jų len- 
kiškas galūnes, tai tarp mū- 

sų buvo ginčų kaslink tokių 
pravardžių, kaip ve: Paulau- 
skas, Lukauskas, Kazlauskas 
ir t. t. Kaip gi butų geriau- 
sia iš jų padaryti lietuvi š- 
kas pravardes? 

K. J. Paulauskas. 

Atsakymas: O kaip 
Jums patiktų šitokios: 

Paulius, Paulvs, Paulaitis 
1 Alkis, Lukas, Lukius, Lu- 

kai t i s 

Kazlas, Kazlius, Kazlys, 
Kazlaitis? 

MERGINOMS PATARIMAS. 

P h i 1 a d e 1 p h i a, .1' a.— 

Geri. Redakcija:—Mergelės, 
sesytės! Ar norit gerą vyrą 
gauti? Šiuri.. Na, tai pa- 
klausykit, ką aš jums "papo 
rysiu." o paskui man gal ir 
;erą ačiu pasakysit. 

Dabokit bernyčius dabar, ir 
tėmykit! Tėmykit, kiek jie 
dabar aukauja, idant savo 

motina-tėvynę paliuosavus iš 
vergijos, idant jai laisvę ga 
vus? \ isi geri vyrai, visi ge 
ri tėvynainiai dabar kloja de 
šimtinėmis ir šimtinėmis tam 
tikslui. Kiek jūsų vaikinai 
tam duoda? Tas geriausiai 

l parodys jo charakterį* budą.1 

Tas vaikinas, kuris savo se- 

sutės nemyli, kuris savo tė- 
veliams ir giminėms nepa- 
gelbsti—nekoks yra žmogus. 
Jis ir savo busiančios pačios 
nepaguos, nepaisys. Gi da- 
liai" šaukiasi savo vaikelių pa- 
gelbos ne kas kitas, kai]) mū- 

sų brangiausi močiutė—I*ic- 
tuva. Tėmykite, kaip jųsų 
vaikinas išgirs jos balsą, kaip 
jai gelbės. Tas parodys, kaip 
jis ir tave, mergyte, gelbės, 
kuomet už jo ištekėsi. 

Jeigu jis dabar šalinasi nuo 

aukų savo motinai-Tėvynei, 
arba jeigu jis tik centais me- 

ta jai, kaip kokiam ubagui, 
lai atmink, mergyte, velnio 
vertas bus iš jo ir vyras. Ne- 
paguodžia jis Tėvynei—Lie- 
tuvai, nepaguos, jis ir tau po 
vestuvių. 

Dabok, įpergele, dabar vai- 
kinus! Žiūrėk, kiek kuris au- 

kauja už Lietuvos laisvę. Su 
lyg to ir sau vyra rinkkis! 

r. K. 

APIE GRĮŽIMĄ LIETUVON. 

R o s e 1 a n d, I 11.—Gerb. 
Redakcija:—Aš esu Ameri- 
kos pilietis, t. y. turiu pįlnas 
\merikoniškas popieras. Ar 
galima bus tokiems, kaip aš," 
t. y. piliečiams grįžti Lietu- 
von? Ar Amerikos valdžia 
nesipriešinu tam? Rusijos 
valdžia tokius bausdavo. Ar 
Lietuvos valdžia priimtu? 

V. K. 

A t s a k y m a s: Rusijos 
seni įstatymai, buvusie dar 
prie caro, drausdavo Rusijos 
pavaldiniams pereiti į kitos 

šalies pavaldinystę, arba pi- 
lietybę, be Rusijos valdžios 
tam tikro leidimo. Lietuviai 
Amerikoj tokių leidimų nuo 

caso valdžios niekados nerei- 
kalavo ir todėl rusai paskui 
kabinėdavosi ir jeigu toks su- 

grįždavo iš Amerikos, tai j j 
bausdavo, kaipo sulaužusį 
Rusijos įstatymus. 

Amerikos įstatymai yra vi- 
sai kitoki. Tai yra laisva ša- 
lis ir kiekvienas yra jos pi- 
liečiu is savo liuoso noro, o 

ne iš prievartos. Amerikos 
įstatymai nereikalauja jokių 
leidimų, jeigu Amerikos pilie- 
tis nori pereiti į kitos šalies 
pilietystę. Sulyg Amerikos 
įstatymų kiekvienas Ameri- 
kos pilietis, išvažiavusis is 
šios šalies su Amerikos paŠ- 

Iportu ir neatnaujinęs jo į tam 

tikrą laiką, tuo pat jau pasi- 
liauja b' vęs Amerikos pilie- 
čiu. 

Lietuvos valdžia negalėtų 
bausti, nes jos įstatymai ne- 

bus "cariški/" bet laisvos ša- 
lies įstatymai. Pagalios už 

ką turėtų bausti? Ar už ca- 

ro valdžios | išsižadėjimą: 
Amerikos Įstatymai jokių 
kliūčių grįžimui nedaro. Ne- 
darys ir Lietmos įstatymai. 

Adv. D. K. Balutis. 

Dr. K. Drangeils 
Dentistas 

-j 

3261 So. Halsted Street ,mi 
Ph»ne Drover 8082 H 

Į Chic.go^^jjHĮ) 

"Lietuviškas 
Išradėjas". 

šituo vadru išdaviame nauja 
knygute dėl išradėju, talpinanti 
20 paveikslųir iliustracijų, vi- 
sokiu išradėju ir išradimų, su 
aprašimais ir paveikslais miestų 
New York'o ir Washington'o. 

šią, brangią knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti kiek 

turto žmonės prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos namdingos knygutes. 
Kaipo žinovai (ekspertai) pa- 
tentų, — bandame išradimus 
DYKA. I. Rašykite: 

mAericsn European Patent 
Oifices, Inc. 

256 Broadway " (LA.) 
NEVV YORK, N. Y. 

CASH UŽ BONDSUS 
4 

Valdžios Liberty Bondsai perkama už "cash,'' arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant jųjų ant legaliu-išlygų, arba išperka- 
ma»Jųs įmokėjimą ant bondsų, kontrakto. 

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

kurie dar netari 
vos" Dienraščio seru: 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

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

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

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

Gcbiamicji"-- 
Su šiuomi prlsiųnčiu $ kaipo pilną užmokestį už 

ščrus "Lietuvos" Dieurašcio Bendroves •• Lithuanian Publishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man šėrus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: \ 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan St. 

* 

CHICAGO, ILL. 

t 



VIETINES ŽINIOS 
IŠ BRIDGEPORTO. 
Surinko per $5,000.00. 

Šv. Jurgio parapija šturma- 

vojo aukų rinkime. Tas štur- 
mą vojin*is yra geras dalykas, 
bet kam prie to tautininkus 
bjauroti? O be to ir šį va- 

karą neapsiėjo. Vietinis kle- 
bonas, kun. Kruša, ragino, 
kad neduoti arkų j jokį kita 

foncią, ka:p tik j kunigų val- 
domą Tautos Fondą. 

Kun. Krušas savo kalboje 
sakė: "j kitus fondus-fonde- 
lius neužsimoka duoti, duoki- 
te tik j Tautos "katalikišką 
fondą. 

"Vaikščioja"—tvaukė toliau 
šis kalbėtojas—''po stubas ko- 
ki ten rinkikai, dalydami ko- 
kias ten kvitas. Neduokite 
jiems,— sako kun. Kruša,— 
nes tie, kurie neina į bažny- 
C:ą, tai ir savo Tėvynės ne- 

myli. [Čia kunigėlis turėjo 
mintyje Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondo rinkikus, kurie iš- 
duoda tam tikrus paliudijimus 
už jų aukas.] 

Toliaus jis dar ir taip pri 
dėjo: 

"Męs. galėtume surinkti len- 

gvai iki $10,000, bet gaila 
mūsų gerų katalikų, nes jų 
širdįs [ar gal kiseniai ?] gali 

'sprogti, o tautininkai iš ;)ik 
t tuno dar pasiųstų. 

[Pasiųsti iš piktumo jie nc 

pasiųs — pasigerės dar, jeigu 
duosit Tėvynės reikalams, ls- 
rodo, kad siunta tie, kurie at- 

kalbinėja kitus, kad neduotų 
aukų tiems patiems reikalams 
tik per kitus, ne per kuni- 

gus. R e po r t.] 
Viena y na t a pasižadėjo dar 

pridėti S5UO.OO. 
Žmonės aukavo duosniai. j 

Pavyzdžiui, 16-ta kuopa "V\ 

čių." turinti tik 25 narius, au- 

kavo $614. Šv. Onos drau- 
gija $231. SLA. Rvmo-Kai. 
kuopa $100. Kun. Krušas 
$100 davė ir $100 žadėjo 
duoti. P. Daugėla $100. i-\ 
Biu eckis $100. 

Reporteris. 

RIS'. INĖS CHICAGOJE. 
Lenku Tauta Pralaimėjo. 

Gruodžio 8 d. Šv. Jurgio parap. 
svetanėję, ant Bridgeporto Įvyko 

ristynės. Chicaga jau senai ma- 

te tokias ristynės. 
P'rmoj poroj išėjo J. Pisnius 

su Dudinsku. Ši pora tai sma- 

gus ristikai. Jie viniojosi raitėsi 
vienas apie kitą ir negalėjo nei 
vienas paiimti viršų. Bet atsiti- 
ko nelaimė Pisnius užsigavo ran- 

ką ir ristynes prisėjo pertraukti, 
tia'la, žingeidu butų būvi; ma- 

tyti, kurs but laimėjęs. 
Antra pora — garsusis St. 

Lottis'o drutuolis A. Aras su 

lenku Rolevičia. i'ia tai buvo 
svarbus susirėmimas. Mat risti- 
kai išstatė obolsį: tauta prieš 
tauta, t. y. "brat poliak prieš 'bra- 
tą litviną." lik žiūrėkime kas 
čia dėsis. Ar lenkiškas ėrelys 
vanagas, anot Dr. Draugelio dras- 

kys lietuviškam žirgvaikiuiu akis, 
ar žirgvaikis ereliui sparnus nu- 

kapos. Ale lytir tau lietuvis lenką 
i 32 min. suvyniojo. 

Trečia pora — garsus Cliica- 
gos ristikas P. Katauskas su 

stipruoliu nuo To\vu of Lake 
P>. Yar.u. Šie du ritosi dviejais 
atvejais ir abu syk Katauskas 
pergalėjo jo oponentą, j 6 ir 7 
minutes, £ie, kaip išsireiškė ma- 

no kaimynas, nesirito, bct šturmu 
vienas kitą ėmė. Tikrai, tai buvo 
riesti laikai del abejų. 

Į /Ketvirta pora — O. Prapotni-Į 
kas, bolvcmas, kiti ji varlina lie- 
tuviu žentu, mat su lietuvi- že- 
notas ir M. Kuodis Kenoslios 
čempijonas. Tiet Kenosha tai ne 

Cbicaga ir Kuodis nors drūčiai 
laikėsi, bet turėjo prieš Propob- 
n ik j nusilenkti. 

iAnt pabaigos laikiama vakaro 
žvaigždžių J, P.ančia iria u s ir 
Ch. Kotlerio iŠ Californijos. Iš- 
sirodo, kad Kotleris nepribuvo 
ir jo vieton stojo drutolis iš 
Kingstono Freburgas. Frcbur- 

gas turėjo paristi J. Bancevičiu 

j 35 ni., 'bet neparito. 
Publikoj girdėjosi neužsiganė- 

dinimų, kad lianceviaaus opo- 
nentas nepribuvo, (iirtli, tas tur 

l)ttt tyčia daroma. 
Po to išeina Katauskas ir kvie- 

čia Bancevičiu ristis, kad ir iš 

pinigu, jei to ISancevičius nori 
ir išsitraukus /motą popieriniu 
pinigu reikalauja, kad ir liance- 
vičius užsistatytu tokia pat su- 

mą. P,et liancevieius sako netu- 

rįs gi Propotnikas, k;irs sttlyg 
Bancevičiaus, butu uždėjus, jau 
buvo apleidęs svetainę. Taip ir 
ik Įvyko netikėtos ristynės. Ka- 
tauskas u/.reiškė, kad Bancevi- 
čitis bijosi jo. 

x 

Reporteris. 

SIMANO DAUKANTO DRAU- 

GIJA ŽADA "BYTITI" VISAS- 

Simano Daukanto Draugija, 
viena iš didžiausiu ir viena iš 
rimčiausiu iki šiol tautišku Chi- 
cagos draugijų, nemano pasilik- 
ti užpakalyj kitu draugijų, kuo- 
met dabar visos draugijos sub- 
ruzdo prie darbo už Lietuvos 
paliuosavimą. 

Pereitam savo mitinge draugi- 
ja tarėsi, kiek ir kaip Simano 
Daukanto draugija privalo pri- 
sidėti prie išgavimo Lietuvos 
laisvės. Draugijos pirminikas, p. 
M. Tamulevičius, šitą reikalą 
priminė ir visi nariai vienbalsiai 
pritarė, kad Lietuvos laisvę pa- 
remti reik, ir paremti reik taip* 
kad didis L'etmos istorikas, Si- 

[ manas Daukantas, kurio vardą 
draugija nešioja, neturėtu iš sa- 

vo draugijos sarmatos. 

Pasikalbėjus, nutarė: kad kiek- 
vienas Simano Daukanto Draugi- 
jos narys tam tikslui mokės ne- 

mažiau, kaip vieną doliarį. Drau- 

gija turi su viršum 300 nariu; 
aport to, iš praėjusio savo vaka- 
ro turi jau $65.00 tam pačiam 
tikslui. 'Lai vi mažų-mažiausiai, 
ką Simano Daukanto Draugija 
padės Lietuvos laisvei, — gali- 
ma skaityti aut $500.00, o kaip 
gerai "pasispardys," tai ko gero 
ir tą sumą gali toli peršokti. 

Naujon valdybon sekantiems 
metanis išrinkta sekančius: pir- 
mininku — M. J. Tamulevičius; 
vice^pirm. — P. Jonaitis: prot. 
raštin. — 1*. Kenutis; finansų 
rast. — Ant. Jonikas: i/d. — 

S. Martiniaisi/.do glob. — A. 

Kaulakis, S. Stankus ir A. Kar- 

pavičius; knygiais liko: Tanias 

Janulis ir V. Stankus; maršalka 
— p. Kilevičius. 

Narys. 

TĖVAS UŽMUŠA TRIS SAVO 
VAIKUS IR PATS SAVĘ 
Pati Krauk Koleski'o, sugrį- 

žusi pere tą subatą nuo darbo 
.rado namieje "skenlynę." 

Frauk Koleski. (matyt lenkas) 
laišku nešiotojas, užmušė t, savo 

vaikus, sužeidė tarnaitę ir pats 
nusižudė, šią tragediją užtiko 

(•p. Koleskienė sugrįžusi namuo 

Į nuo darbo; ji dirbo naktimis ir 

gyveno j^ric 5627 Carpenter gatv. 

Vaikai užmušti buvo: vaii s 

j metu, mergaitė apie 5 ir jaunes- 
niais vaikas apie 2 metų. 'Ketvir- 
tas jauniausias vaikas išliko* ne- 

sužeistu. 

Tarnaitė, sulyg kaimynų pra- 
nešimo, dar gyva tapo nugaben- 
ta i ligonbutj. 

i'riežaščia tragedijos, anot 

kaimynų, buvusi girtuoklystė. 
SVEIKATOS SKYRIUS. 

Influenza Chicagoje mažinasi. 

Sveikatos komisijonierius Ro- 
bertsonas gavo raportą, prane- 
šanti, kad nauja vilnis Epidemi- 
jos užpuolusi antru kartu Chiea- 

gą už vieną dieną truputi suma- 

žėjo. 
Naujų apsirgimų 6 d. gruo- 

džio buvo369, iš tu 28 žmones 

mirė. gruodžio 5 d. naujų apsir- 
gimų mflucnza buvo 404 iŠ kū- 
mai- iš kurių 16 mirė. 

Naujų susirgimų pneumonia 
buvo 73. iš kurių 14 mirė. Vieną 
dieną prieš tai buvo 89 susirgi- 
mai, iš gurių 16 mirė. 

Sveikatos komisijonierius Ro- 
bertson išsitarė- kad prie pir- 
miau sii gūsių influenza dabar- 
tinė epidemija nelimpa. 

"Rosinmv ėiepijimas prieš epi- 
dėmija padarė stebėtinas pasek- 
mes, nei vienas žmogus įėiepi- 
tns nemirė." — sakė Dr. Robert- 
son. 

Evanslone taipgi epidemija 
smarkiai mažinosi. Praeitą seredą 
buvę 52 nauji susirgimai, o vie- 

ną dieną prieš tai buvo 80 nau- 

jų susirgimų. T š viso mieste ėsa 

500 influcn 'a sergančių žmorrių. 
Visi publiški susirinkimai, šo- 

kiai ir teatrai tapo uždaryti 
Glencoe ir \Vinnetkoj. Komisio- 
nierius sako, kad epidemija pla- 
tinasi nuo 10 iki 20 naujų susir- 

gimų kas dieną. 

EX TRA! 
CHICAGON ATVAŽIUOJA 

KALBĖTOJAS. 
Chicagon avažiuoja Lietuvių 

Pildomojo Komiteto narys p. J. 
\V. Liutkauskas iš New Vork, 
X. Y. Jis atvažiuoja reikalais 
aukų rinkimo Lietuvos laisvės 
išgavimui ir laikys prakalbas ke- 
liose lietuvių kolionijose. Ponas 
Liutkauskas yra "smarkus", ir 
žingeidus kalbėtojas ir galės 
daug žingeidžių žinių pasakyti 
apie Lietuvos reikalų stovi.. 

Taigi, Utarninko vakare, gruo- 
džio 10 d. 8:30 valandoj- "Lietu- 
vos ofise 'bus laikomas sutikimui 
svečio ir apkalbėjimui j-i marš- 
ruto susirinkimas. Susirinkimai 
kviečiami visi "Kalėdų Eglaitės 
darbininkai ir visi, kurie gali ir 
nori prie aukų rinkimo prisidėti. 

"Kalėdų Eglaitės" Komitetas. 

Dr. Virginia Narbutt j 
Physician & Surgeon 

3001 West 2211d Street 
2111 Marshall Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po plet 
7 iki 9 vakare 

Tel. Lawndale 660 
Gyvenimas: 

Tel. Rockwell 1681 

. 

Savaitraščio Skaitytojau Į 
Kreipiamės prie Tamstos, senas "LIETUVOS" 

skaitytojau, kuris radai joje artimą draugą ir patikėtiną 
patarėją. Pranešame Tamstai, kad perkeičiant 26 metus 
tarnavusią lietuvių visuomenei savaitinę "Lietuvą" i dien- 
raštį, taipgi persikeitė ir apmokėjimas už prenumeratą, 
ir tik tokiu budu jis tapo atsilikusiu. Todėl kviečiame 
Tamstą, senas "Lietuvos" skaitytojau, apsimoket už išti- 
kimai tarnaujantį visuomenei, už sargiai dabojantį Tams- 
tos, skaitytojau, reikalus dienrašti "Lietuvą", nes krasa 
draudžia neapmokėtą laikraštį siuntinėt Nenoretumeme 
Tamstai padaryt nesmagumą, sulaikant dienraščio "Lie- 
tuvos" siuntinėjimą. Drįstame laukt nuo Tamstos greito 
atsiliepimo, nes, suprantame, Tamsta spėjai apvertint sa- 
vo ištikimą artimą dienraštį "Lietuva". Užkviečiame "Lie- 
tuvos" skaitytojus, Lithuanian Publishing Bendrovės da- 
lininkus, artimus ir pažįstamus tuojaus užsiprenumeruo- 
ti Dienraštį "LIETUVĄ." 

Laiškus ir pinigus siųskite sekančiu antrašu; 

3253 S. 

a 

Morgan St, ILL. 

Dienraščio "LIETUVA" 
Į KAINOS 

CHICAGOJE Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.50 

j; In Kitu.* Suv. Valstijų Miestus 

;! Metams $5.00 
Pnsei Metų 3.00 

in Kanadą Metams 7.00 
ln Kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

Šitą kuponą išpildyk. nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiųsk mums. 

"LIETUVA" 3253 3o. Morgan St., Chciago, 111. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

dienraštį "Lietuvą" per met. 
(aut kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas Pravardė 

Stubos numeris Gatvė -J—.. 

(arbaboi) 

Miestas Valstija 
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