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Rusai atakuoja Vokietijos 
rubežiu 

i 

Spartakai nenori taikos 
su talkininkais 

Kontr-Revoliucija Vokietijoj 
RUSAI ATAKUOJA VOKIE- 

TIJOS RUBEŽIŲ. 

.Haaga, gruodžio 11 d. — 

Londono laikraštis praneša, 
kad Rusija pradėjo kontr-re- 
voliucija ir bombarduoja 
Thorn, tvirtovę Vokietijos ry- 
tiniame fronte. 

Rovalistų kareiviai reika- 
lauja, kad raudona vėliava 
butu nutraukta žemyn. 

Tvirtovė Thorn yra viena 
iš tvirčiausių Vokietijos tvir 
toviu rytiniame fronte. 

NEPRIPAŽINS TAIKOS 
SUTARTIES. 

Paryžius, gruodžio 11 d.— 
žinios iš Zuricho praneša, kad 
Liebknechtas, vadas vokiškų 
bolševikų, išleidč atsišaukimą 
tokio turinio: 

Męs atsisakome nuo taikos 
su talkininkais ir manome į 
dvi savaites laiko nuversti da- 
bartinę valdžią,—męs nep?si- 
rasysime -taikos sutarties su 
talkininkais." 

KONTR-REVOLIUCIJA 
VOKIETIJOJ. 

Kopenhagenas, gruodžio li 
J.—Žinios iš Ber'mo į laik 
rast j N a t i o na 1 T i d cn t e 

praneša kad kontr-revoliucio- 
nisk^ ""rnas smarkiai plė 

jaol x otsdarne. 
Darbininku ir Kareivių Ta 

ryba Hamburge pranešė, kad 
likosi afiden^tas suokalbis su- 

kelti kontr-revoliuciją ant pa- 
redėlio. Buvo plianuojama lu 

areštuoti visus narius Darbi- 
ninkų ir Kareivių Tarybos il- 
su ginklais užgniaužti darbi- 

ninkišką judėjimą ir sugrą- 
žinti buvusius /aldininkus \ 
senasias vietas. 

Keletas suokalbininkų, tarp 
jų žymus laikraštininkai ir 

Blumm, buvęs narys reichsta- 

go, likosi suareštuoti. 

Ramieji socialistai Berline 

laike 13 mitingi} nedėlioj, ant 

kurių jų vadai kalbėjo. 

Neprigulmingi socialistai lai 
kė 3 mitingus, o spartakai 
tiktai vieną, ant kurio Dr. K. 

Liebknechtas, radikalų vadas, 
kalbėjo. Jokių betvarkių ne- 

ištiko. 

YANKIAI IR JAPONAI SU- 
STABDĖ KAZOKŲ 

ŽIAURUMUS. 

Vladivostokas, gruodžio 10 
d.—Suvaldymas gen. Kaliui- 
koffo, komandieriaus kazokų 
Usurijos fronte, suvienytu 
veikimų Amerikos ir Japoni- 
jos militariškais valdininkais, 
prašalino elementą, kuris grę- 
sė atviru nedraugiškumu 
Charbarovske. Padėjimas bu 
vo įtemptas. Prasidėjo (no- 
nų, kad gen. Kalmikoff areš- 
tavo \isai nekaltus žmones ir 
juos sušaudė. Pranešama, kad 
lavonai sušaudytų buvo palik- 
ti šunims ant suėditno. 

Amerikos viršininkas Char- 
barovske užprotestavo prieš 
tokį žiaurų gen. Kamlikoffo 
veikimą ir pasitaręs su Japo- 
nijos viršininku, gen. Olani, 
pasiuntė persergėjimą genero- 
lui Kamlikoffui, kad, jeigu jis 
nepermainys savo taktikos ir 
nepaliaus žiauriai elgtis su ša 
lies gyventojais, tai j?e bus j 
priversti įsimaišyti su gink- 
luotomis spėkomis. 

Nežiūrint persergėjimo lap- 
kričio 20 dieną likosi sušau- 
dyta dar 11 ypatų, po ko gen. 
Kamlikoff dingo ir jo pase- 
kėjai rengiasi užpulti ameri- 
kiečius. 

Kiek vėliaus, gen. Kamli 
koff vėl atsirado ir užreiškė, 
kad jis buvo išdavęs prisaky- 
mą sustabdyti nužudymą, bet 
jo prisakymai pasivėlino da- 
eiti į laiką. į ^ 

Pranešama, kad visa apy- 
garda Usurijos randasi dide- 
lėje baimėje kazokų, kurie api 
plėšia ir labai žiauriai apsiei- 
na su žmonėmis ir jeigu kur 
nors kas jiems pasipriešina, 
tai jie užmuša juos. 

PERSTATO LIFBKNECHTĄ 
PREZIDENTU. 

Kopenhagenas, gruodžio 11 
d.—žinios iš Berlino praneša, 
kad Berline eina gandas, buk 
spartakai mano apšaukti Lieb- 
knechtą prezidentu respubli- 
kos panedėlyje. 

TALKININKAI PERSERGSTI 
VOKIETIJĄ. 

Amsterdamas, gruodžio 11 
Berlino laikraštis D e u t s c he 
T a g e z e i t u n f, kopija ku 
rio gauta Amsterdame prane- 
ša, kad iš ištikimų šaltinių su- 

žinota, kad talkininkai atsisa- 
kys padaryti taikos sutartį su 

ii Laikinis nurodymas 

.Vaikai, bijodami, kad Santa Claus (Kalėdų Diedukas) jų nepamirštų, išanksto i primena, kad ir jie laukia jo atsilankymo Į savo namus. 

—— 

Vokietija, pakol nebus sušauk 
tas Steigiamasis Susirinkimas. 

'KAPITALAS IR DARBAS— 
TALKININKAI." 

Chicacjo, III., gruodžio 10 d. 
Ant mitingo Illinois fabrikan- 
tų asociacijos gubernatorius 
Frank O. Lowden pasakė: 

"Jųs fabrikantai turite su- 

sivienyti su darbininkais išri- 
šimui užduočių, kurias ši šalis 
sutinka, kuris veiktų išvien 
su Valstijos Darbo Federac. 
Komitetu, kuris likosi išrink- 
tas JJloomingtone praeitą sa 

yaitę. Yra viena gera lekcija 
iš šios karės, kurią męs ga 
vome—męs visi esame Ame- 
rikonais. 

Kraujas, kuris liejasi Pran- 
cūzijoj, buvo kraujas abiejų 
-•-darbo ir kapitalo. Jie su- 

daro vieną ir jie turi dirbti 
išvien. 

Darbininkai turi organizuo 
tis, kad pasekmingiau apginti 
savo reikalus ir aš nematau 
kito budo, kaip jie galėtų tą 
atlikti. Kada jie gerai susi- 
organizavę, jie turi pilną tei- 
sę reikalauti, kad jie butų 
teisingai užlaikomi savo sam- 

dytojais. 
Gudrumas, prigavystė ir 

prievarta niekados nėra pada- 
rę teisybės visoj pasaulio is- 
torijoj." 

ANGLIJOS TAIKOS 
DELEGACIJA. 

Londonas, gruodžio 11 d. 
Londono laikraštis praneša, 
kad Anglijos Taikos delega- 
cija Taikos Konferencijon jau 
paskirta. Premieras Lloyd 
George, užrubežinių reikalų 
sekretorius Balfour ir Bonar 
Lavv paskirti delegatais. 

Paskyrimas darbo atstovų 
priklausys nuo pasekmių rin- 
kimų. 

RUSIJA ATSVERS 

VOKIETIJĄ. 
i 

Paryčius, gruodžio 10 d.— 
Dr. Masaryk, prezidentas Če- 
cho-Slovakų respublikos, pri- 
buvęs Paryžiun padarė toki 
svarbų papasakojimą kaslink 
ateities Rusijos; 

"Be tvirtos ir gerai orga- 
nizuotos Rusijos pilnai už- 
baigti taika yra negalima. 

Rusija rytojaus turi atsver- 
ti Vokietija. Męs, Čecho-Slo- 
vakai, jeigu tiktai tvirtai su- 

sitvarkysime, apginsime Rusi- 
ja. Nuo Baltiko jūrių iki Ita- 
lijos bus sutvertos naujos val- 
stijos Čecho-Slovakų, Lenkų, 
Rumunų ir Jugo-Slavų, ku- 
rios sudarys bariera tarp Ru- 
sijos ir Vokietijos. 

Dabar, kada didžiausis at- 
kreipimas atydos link karės 
pradeda mažintis, aš trokštu,' 
kad talkininkai pagelbėtų Ru- 
sijai. Tai yra didelė užduo- 
tis, kuria talkininkai turės iš- 
rišti Taikos Konferencijoj. 

VENGRIJOS PREMIERAS 
BANDĖ NUSIŽUDYTI. 

Amsterdamas, gruodžio 10 
d.—Žinios iš Budapešto pra- 
neša, kad Courit Karolyi, Ven 
grijos premieras, bandė misi 
žudyti nedėlioje. 

Priežastis, dėlei kurios jis 
norėjo nusižudyti, buk esanti 
ta. kad Vengrijoj politiška si- 
tuacija yra beviltiška dabar- 
tiniame laike. 

PRINCAS HENRY 
ROYALISTŲ VADAS. 

Paryčius, gruodžio 11 d.— 
Žinios iš Hollandijos prane- 
ša, kad princas Henry, brolis 
buvusio Vokietijos kaizerio, iŠ 
leidė atsišaukimą, kuriame pra 
neša, kad jis sutvėrė royalistų 
partiją ir kad jis yra vadu 
tos partijos. 

SCHEIDEMANN PERSERG- 
STI NUO AMERIKOS. 

Berlinas, gruodžio 11 d.— 
"Socializacija, kurios reikalau 
ja neatsakanti elementai, pra- 
žudys niusų industrija ir pre- į 
kybą. Jeigu męs pasiliksime 
ant toliaus tokiame revoliucio ] 
niškame chaose, męs esame 

pražuvę be jokios vilties būti j 
išgelbėtais ir męs neturėsime j kąsnelio duonos. i 

Jeigu žmonės patįs per sa 

ve neįgaus portą, tai ateis 
Amerikonai ir suteiks jiems 
protą. Aš nepasitiksiu kitos 
savaitės prie tokių aplinkybių 
aš išstosiu,"—pasakė Scheide ( 

manas, narys Vokietijos vai 1 
tižios. Sche demannas užreiš- t 

kė, kad 90 procentų visų Yo t 

kietijos gyventojų palaiko vai 1 
džia, bet nežiūrint to, Yokie- s c7 ) 

tijos valdžia "sėdi ant paraki 
bačkos." ^ 

LAIKAS VOKIETIJAI 
PRAILGINTAS. 

i Amsterdamas, gruodžio 1J 
Berlino laikraštis L o k a 1 A n 

z e i g e r praneša, kad jis iš 
tikrų šaltinių sužinojęs, buk 
maršalas Foch sutiko prailgiu 
ti Vokietijai laiką iki vasario 
1 dienai, laike kurio Vokietija 
turi perduoti talkininkams vi- 
sus garvežius. 

v 

RUSIJA PRIPAŽINO NE- 
PRIGULMYBĘ ESTONIJAI 

Londonas, gruodžio 11 d. 
Rusų bevieliniu telegrafu ži- 
nios, aplaikytos Londone gruo 
džio 8 d. praneša, kad oficia- 
liškas laikraštis I z v e s t i j a 

patalpino nutarimą Tarybos 
žmonių komisarų, kuriam Ta- 
ryba Komisarų Valdžios pri- 
pažįsta neprigulmybę Estoni- 
jai, kurios neprigulmybė li- 
kosi paskelbta Tautiškų Ta- 
rybų. 

KAIZERIS BANDĖ 
NUSIŽUDYTI. 

Londonas, gruodžio 11 d. 
Laikraštis L e i p s i c T a g e- 

b 1 a 11 praneša, kad YVilhelm 
Hohenzollern bandė nusižudy 
ti. 

Vienas iš ex-kaizerio tarnų 
likosi sužeistas, kada tas per- 
spėjo buvusį kaizerį nuo iš- 
pildymo jo užmanymo. 

Buvęs kaizeris turėjo kele 
ta pasikalbėjimų Ameronge su 

vokiškais žinovais tarptautiškų 
teisių, su kuriais jis diskusavo 
savo vpatišką padėjimą, sulyg 
pranešimo Amsterdamo laik- 
raščio E x p r e s s. 

Suprantama, kad buvęs kai 
zeris rašo savo biografija ir 

istoriją apie savo viešpatavi 
mą, kurioje jis išaiškins savo 

pažiūras prieš ir laike karės. 
Knyga, kuri bus labai didelė, 
bus išleista dėl publikacijos, 
bet jeigu buvęs kaizeris liks 
išduotas tarptautiškam tribu- 
nalui, bus suvartota, kaipo jo 
apgynimui. 

KAREIVIAI ŠAUS 
Į MIŠTININKUS. 

Munichas, gruodžio 11 d.— 
Premieras Ebert atsišaukė Į 
Bavarijos gyventojus, kad jie 
palaikytų tvarką gatvėse ir 
<ad tokie sumišimai, kokie iš- 
:iko pėtnyčioje daugiaus ne- 

itsikartotų, nes kareiviams, 
uirie palaiko tvarką gatvėse, 
ikosi išduoti prisakymai, kad 
jie pavartotų savo ginklus 
)rieš riaušininkus. 

Savo atsišaukime jis paaiš- : 

eina, kad dabartiniame laike 1 
okiu bildu negalima suteikti < 

ipaudai laisvės žodžio ir kad 1 
janaikinimas cenzūros suteik- i 

ų daugiaus blog, negu gero. 

rusa; pabudavojo 
TILTĄ PRIEŠAMS. 

Maestricht, Hollandija, gruo 
Ižio 11 d.—Laike savo oku- 
>acijos Belgijoj, vokiečiai pra 
ęsė geležinkelj per mažą mies 
nką Vise ir pabudavojo tiltą 
>er upę Meuse. Darbas liko- 
i atliktas daugiausiai rusų 
:arės belaisviais, kurie perve- 
ė visą medžiagą po botagu. 
:aip arkliai. Tiltas skersai 
Jeuse turi 100 sieksnių pla 
limo ir sulaiko savyje ketu 
ias linijas geležinkelio. 

LAIVYNO NUOSTOLIAI 
MAŽI.. t 

JVashingtonas, gruodžio 11 
d.—Laivyno sekretorius Da- 
niels išdavė metinį raportą, 
kuriame pažymėta, kad Suvie- 
nytu Valstijų laivynas pražu- 
dė nuo apskelbimo karės ba- 
landžio 6 d., 1917 m. iki pa- 
baigos lapkričio 11 d. 1918 m. 

išviso 44 laivus, iš tų tiktai 
12 buvo torpeduoti submari- 
nais; tiktai trįs iš torpeduotų 
laivų buvo kariški, naikinto- 
jas Jacob Jonės nuskendo 
gruodžio 6 d. 1917 m. su 62 
žmonėmis; laivas Tampa nu- 

skendo rugsėjo 6 d. 1918 m. 
su 112 žmonių ir yaclita Al- 
cedo ant kurio žuvo 20 žmo- 
nių. 

DAUGIAUS YANKIŲ 
ATVEŽTA. 

Ncw Y orkas, gruodžio 11d. 
Anglijos transportinis laivas 
Rmpress of Britain pribuvo \ 
New Yorko uostą su 2. +50 
Amerikos kareiviais iš Fran- 
cuzijos, iš jų 405 sužeisti, pri- 
skaitant 10 aficierų. Kitas 
'aivas Canopi pribuvo Bos- 
tono uostan su 2,000 kareivių, 
dauguma kurių yra nariai or- 

laivininkystės mokyklų, kurie 
buvo lavinami Anglijoj, kada 
mūšiai sustojo. 

HOLLANDIJOS 
SUOKALBIS. 

Paryžius, gruodžio 11 d.—< 
Paryžiaus laikraštis M a t i a 

praneša, kad Taryba miesto 
Spa turi dokumentališkus pri- 
rodymus, kad Hollandijos ge- 
nerolas pribuvo j Spa sutikti 
buvusį Vokietijos imperatorių 
prieš jo bėgimą Hollandijon. 

Tokiu budu pasirodo, kad 
jo sutikimas ir visa procedūra 
kronprinco prie Hollandijos 
rubežiaus yra "juokinga kome 
dija" laikraštis priduria. 

HOHENZOLLERN 
KERTA MEDŽIUS. 

Amerongen, gruodžio 11 d. 
Nuo laiko, kada William Ho- 
henzollern formališkai atsisa- 
kė nuo teisių prie Vokietijos 
sosto, jis permainė drapanas 
ir dabar visados nešioja civi- 
liškas drapanas. 

Jis veda paprastą gyvenimą 
r jo tarnų skaičius žymiai li- 
gosi sumažintas ir kiekvieną 
lieną daro gimnastiką, kaip 
cada su tuo tikslu jis kapoja 
nedžius. 

STREIKAS BETHLEHEM 
DIRBTUVĖSE. 

Baltimore, Md., gruodžio 
11 d.—Visi darbininkai Beth- 
lehemo laivų budavojimo kor- 
poracijos skaičiuje 8,000 žmo 
nių, atsisakė pradėti dirbti šia 
dien išryto. 

Sven Anderson, užveizdėto- 
jas dirbtuvių, pranešė, kad iii 
nežino dėl ko streikas iškilo, 
nes darbininkai nėra padavę 
formališkų reikalavimų. 

Bandoma sutaikyti darbiniu 
kus su korporacija. 

DAUG KAREIVIŲ 
MIRĖ NUO INFLUENZOS. 

VVashingtonas, gruodžio 11 
d.—Oficiališkas pranešimas li- 
kosi paskelbtas VVashingtone, 
karės departamentu parodo, 
kad laike epidemijos influen- 
zos visuose Suvienytų Yalsti- 
jų barakuose ir militariškuose 
centruose iki gruodžio I die- 
nai buvo išviso 338,257 influ- 
enzos susirgimų, iš kurių viso 
17,000 mirė. 

MARSHALL UŽIMS 
PREZIDENTO VIETĄ. 

IVashingtonas. gruodžio 11 
d.—Prezidentas \Vilsonas be- 
vieliu iu telegrafu šiądien pra- 
šė vice-prezidento Marshallo, 
kad jis pirmininkautų utarnin 
ke ant susirinkimo kabineto 
Baltajame Name. 



Dt*l Siuntimo Mai- 
sto Europon. 

Maisto administratorius 
Hoover, lapkričio \2 d. kal- 
boje _ į susirinkusius \Va- 

shingtone Val-stijų.maisto ad- 
ministratorius sakė, jog mu- 

šti tautos yra priderystė ir lai- 
mė gelbėti žūstančia žmoniją 
karės sunaikintoje Europoje, 
suteikiant jiems maisto iki 
ateinančios pjutės. Tas rei- 
kalaus Amerikos žmonių pa- 
siaukojimo taip-pat, kaip ir 

praėjusį metą. 
Štai ištrauka iš jo kalbos 

—Europoje dabar badas, ba 
das didesnis, neg męs galime 
sustabdyti, net išpildydami 
savo prisižadėjimą, išsiųsti 
ateinančiais metais iŠ Ame- 
rikos 20,000,000 tonų maisto. 
,Vien tik šiaurės Rusijoj, j b 
pranešė, yra 4,000,000 žmo- 
niti, kurie mažai teturi pro 
gos gauti maisto šią žiemą. 
Milijonai tų Europos gyven 
tojų, kurie pasiekiami turės, 
buti maitinami. 

— Kas link kviečia ir ru- 

giu, Hoover sakė, tai Argen- 
tinos, Australijos ir kitų ša 
liti prieinami sandėliai bus pa- 
naudoti, kad suteikti svietui 
baltos- kviečių duonos. Te- 
čiau reikės padėti daug dar- 
bo malant, nuolatinio taupu- 
mo ir pasistengimo nieko ne- 

numesti šalin. Dabar bus 
permaina ir mušti politikoje, 
nes dabar galima bus varto 
ti kviečius be jokių priemaišų 
Kviečiai šiais laikais yra di- 
džiausia palaima, nes musų 
maisto 25 nuošimtis susideda 
iš duonos; Europoje-gi dides- 
nė maisto dalis yra duona 
(50-60%). 

— Geras užderlius,. kur] 
męs turime šį meta yra iš da- 
lies dėlto, jog męs užtikrino- 
me gerą javams kainą,^ Męs 
teisingai galime džiaugtis, jog 
musų auginimo ir taupymo 
politika gali suteikti pasauliui 
kasdieninės duonos, kuomet 
jiems trūksta. 

— Dabar prasidedant nau- 

jam sviete padėjimui, prasi 
dėjusiam karei susmukus, męs 
galime trumpai pasakyti, kaip 
bus veikiama. Abelnai imant 
galime pasakyti, jog męs da- 
bar nustosime vartoti prie 
maišus duonoje prie kviečių; 
jog męs reikalausime ekono- 
mijos ir taupumo jos varto- 

jime. Dabar turime ypatin- 
gai taupyti sviestą, konden- 
suotą pieną; tą patį, ant galo, 
męs turime daryti su taukais. 

— Manoma leisti vartoti 
tris svarus cukraus vienam 
žmogui per menesį, jei pasi- 
seks gauti cukraus Europai 
is Javos, tai cukraus naudo 
j imas nebūs varžomas. 

— Tos tai yra svarbiau- 
sios permainos maisto politi- 
koje, bet permainymas taupy- 
mo nuo vieno ant kito daly- 
ko dar ne visa musų politika. 
Yra vienas dalykas kurio ne- 

galima permainyti, t. y. rei- 
kalingumas paprastai gyven- 
ti, taupumas visuose maisto 
dalykuose. Męs turime atsi- 
minti, jog užrubežyje badas 
ž:uri j akis, kuomet pas mus 
viso pilna. 

Męs turime paimti do- 
mon naują maisto situaciją 
sviete. Męs turime atvirai 
ppžiureti j Europą, kurios di- 
džioji dalis yra arba gruvė- 
siuose, arba sociialiuose gais- 
ruose, Europą su sunaikinto- 
mis dirvomis ir išnykusiomis 
bandomis, Europą su visais 
jos gyventojais mintančiais iš 
porcijų arba įvairiuose bada- 
vimo laipsniuose, o didelis 
skaičius buvusiųjų po vokie- 

čių globa aktualiai mirštan- 
čiais iš bado. 

Žmonės, kuri visa tai su- 

darė, bega be sarmatos palik- 
dami anarchija ir badą mi- 

lijonams bepajiegių. 
— Prie karės užbaigimo 

nemažai prisidėjo pats bacfas, 
bet- iręs negalime badu ma- 

rinti žmones taikos laike. 
— Męs turime atsargiai 

žiūrėti, kaip tas visa atsilie- 
pia Į mūsų žmones. Męs tu- 

rime atsiminti šituose daly- 
kuose mūsų tautiška pride- 
ryste ir turime daryti tokias 
permainas musų užmanymuo- 
se, kokios geriausiai tinka 

naujame padėjime. Mums 
pirmos svarbos dalykas yra, 
kiek ir ko gali suteikti kitos 
šalis iki ateinančios p jutos, ir 
kiek jos galės suteikti toms 

šalims, kurios mums dabar 
labiausiai apeina, kad užlai- 

kyti sveikatą ir tvarką. 
\ is, tai omenyje turint, 

anot Hoover, iki ateinančios 
pjutės štai koks padėjimas: 
trūksta apie 3,000,000,000 
svarų kiaulienos, meno daly- 
kų, ir aliejaus ir apie 3,000.- 
000 tonų galvijams maisto. 
Jautienos yra užtektinai, kiek 
galima išsiųsti ant mėsos 

siunčiamųjų laivų, taip-pat 
bus užtektinai ir kitų maisto 
dalykų, jei tik Amerikos vi- 
suomene taupys, kiek tik ga- 
lima. Nors to cukraus, kurį 
manome gauti užtektų papra- 
stam vartojimui, jei kitos tau- 

tos vartos dabartines mažas 
porcijas, teeiaus, jei tik bus 
kiek padauginta porcija Eu- 
ropoje, tai jo visur bus per- 
maža. Kavos visur yra už- 
tektinai. 

siaurės Amerika, anot 
Hoovcr, turės suteikti 60 
nuošimčių viso svieto maisto, 
o Suvienytos Valstijos ir \ a- 

karų Indijos galės išsiųst' 
20,000,000, tonų vieton 
000,000 tonų, išsiunčiamųjų 
normaliais prieš karę laikais. 

Maisto politika Suvienyto- 
se Valstijose daug prisidėjo, 
kad galima išsiųsti tiek mai- 
sto ir ypatingai galima pa- 
sidžiaugti dviem dalykais, ku 
riuos tauta priėmė, būtent už 
tikrinta kaina kvječių ir iš- 
laikimas kiauliu kainos uki- t- 

ninkams laike išsiuntimo kon- 
trolės. Tuo padrąsinta augi- 
nimas kiaulių ir sumažinta 
taukų stoki'. Pagal norma- 

iio gyvuolių auginimo taukų 
truks per dviejus ar trejus 
metus, taip-paf reikia užtek 
tinai turėti ir kiaulienos, ls 
Amerikos išsiunčiamieji lau- 
kai daugiausiai bus iŠ kiau- 
lienos. 

Hcover tarė Va'stijų ad- 
ministratoriams, kad maisto 
administracija ims paleista 
nuo savo darbo, kaip tik tai- 
ka bus užbaigta ir prie to 
pridėjo: "Aš nesitikiu mau- 
ti jos atnaujinimą." 

PIRMIAU PASIRENKA 
.... KAREIVIUS 

Didieji darbdaviai praneša, 
jog jie pirmiau ims darban 

paliegusius vyrus. 
Iš pranešimų Federalių Už- 

siėmimu Edukacijos bordui ; 
matos, jog įvairus didieji 
darbdaviai prisižada darbą 1 
suteikti pirmiau paliegusiems 
ar sužeistiems karėje vyrams, 
negu sveikiems. 

Daugelis darbdavių prane- 
šė, jog jie taip darys, jei tik 
vyrai bus tinkamai prisiren- 
gę prie tokio darbo. 

Kad jiems padėti, koopera- 
cija darbdavių su valdžios 
plianais bus būtinai reikalin- 
ga. Valdžia pasiims padary- 
ti paliegėlį taip sveiku, kjiip 
galima; išmokinti ji naudin- 
go darbo ir šelpti ji pati ir 
jo šeimyną pakol jis bus mo-'] 

į$įį®| Wc*li-rn Kewipup«r Union JI 

Į" Laidotuvės Vokietijoj. 

kinamas. Pats darbdavys 
turės prisidėti savo dalimi 
tiek, kiek galima, neskriau- 
džiant savo interesu tais su- 

trukdytais kareiviais savo 

dirbtuvėje arba įstaigoje. 
Ūkininkai turi atgal priim- 

ti kiekviena ūkių darbininku, 
kuris norės sugrįžti prie že- 

mės, ir netik tuos kurie pir- 
miau dirbo, bet ir tuos, kurie 
norės imtis už tokio darbo," 
sako James I\ Monroe, bordo 
vice-pirmininkas. "Didžio- 
sios ir mažosios industrijos 
turi gerai ištirti kur ir kaip 
gali sunaudoti tinkamai pri- 
rengtus paliegėlius Į tikru* 
sveiko vyro darbus. Pirkliai 
turi žiūrėti ant kiek gali jie 
panaudoti saugiai tokiuos 
žmones prie pardavimo, pir- 
kimo ir skaitliavimo su vie 
na ar kita negale. () ypatin- 
gai tos profesijos ir užsiėmi 
mai, kurie reikalauja protiško 
daibq, turi suteikti darbo 
tiems paliegėliams, kurie gali 
užimti intelektualu atsakomy- 
be." 

Žinoma, tai visa turi Imti 
daroma, imant domon darb- 
davį ir jo pramonę, taip kaip 
ir reikalus paties vyro. i\ei 
vienas darbdavys nebus spi 
riamas imti ko nors i savo 

dirbtuvę, kuris negalės, arba 
kurio butų negalima išmokin- 
ti atlikti tinkamai priedermės 
tame darbe, kuris jam bus pa 
vestas. 

Kad palengvinti taip svar- 

biame kooperacijos darbe tarp 
darbdavio ir valdžios, Fede- 
ralis bordas renka kuodau- 
giausiai žinių, kaip perkelti 
paliegeiius iš ligonbučių Į 
dirbtuves, jiems yra bando- 
ma išaiškinti, jog paliegėliai 
mokinami įvairių amatų, ir 
jog išmokinama taip, kad pa- 
daryti juos kuonaudingiau- 
siais. ffie amatai, kurių mo- 

kinama, yra gerai žinomi, 
nuolatiniai ir gerai apmoka- 
mi. 

Taigi bus lengvai galima 
kiekvienam darbdaviui pasi- 
naudoti iš to darbininkų šal- 
inio su geromis pasekmėmis 
<aip jam pačiam, taip ir dar- 
bininkui. Federalis bordas 
jrašo, kad 1 iekvienas darbda- 
vys atsargiai ištirtų savo rei- 
:alavimus nuo darbininkų 
lirbtuvėse ir savo reikalavi- 
nus praneštų bordo viršinin- 
kams. Vietų ekspertai suteiks 
larbdaviams surašus tokių 
larbininkų, kurie tinka jo 
•eikalavimams. Darbdaviams 
■eikalaujant specialio darbi- 
įinko, vietos viršininkas ištirs 
įsančius kandidatus ir pa- 
inks tokį, kuris buvo išlavin- 
ąs toje specialėje darbo ša- 
:oje. Kiekvienas patarimas 
larbdavio link mokinimo vie- 
10 ar kito amato bus bordo 
>rielankiai priimamas. 

KAIZERIUI DARBAS. 

Majoras Tarpininkauja Jie- 
škotojiti Darbo, Kurį Suteikia 

Samdinio Bauras. 
Prieš keliatą dienų Provi- 

dence Majoras prisiuntė į 
vietos Samdymo Biurą vyrą, 
kuris buvo j ieškojęs darbo po 
visą miestą, ir kuris niekaip 
negalėjo gauti darbą dėl vie- 
nos tik priežasties, būtent dėl 
to, kad, nežiūrint, jog' jis bu- 
vo Amerikos pilietis, turėjo 
negeistingą "Kaizerio'' pavar- 
dę. Ant galo, kaipo i pasku- 
tinę vietą nuėjo pas majorą, 
būdamas nusiminime, jog ne- 

siseka darbo gauti. Ypatiš- 
kai, jis gerai išrodė, bet jo 
vardas buvo priežastimi jo 
nepasisekimo. 

Ant galo ]>. Kaizeris pri- 
buvo ten kur jis privalėjo pir- 
miausiai eiti—j Suvienytu 
Valstijų samdymo biuro ofisą 
—ir parodė nuo majoro raštą, 
jog jis j ieško darbo. 

Jis gavo darbą tą pačią die- 
ną. 

Dabar dalykai greitai bėga, 
ir nepoiigo Samdymo biurui 
gal prisieis suteikti darbo tik- 
ram buvusiam kaizeriui, kuris 
liko prašalintas iš savojo dar- 
bo be jokios rekomendacijos. 
Kas-nekas, o Samdymo biu- 
ras galės tai atlikti. 

VAKARINĖS KLIASOS 
ŠEIMININKĖMS. 

Raginama Mokintis Šeimininkys- 
tės, kad Geriau Išrišti po Karės 
Busiančias Gyvenimo Problemas. 

Šeimininkystės sekcija 
(liome economies section) 
prie Federalio užsiėmimų ap- 
švietos bordo, veikdama sy- 
kiu su Darbo Departamentu, 
ragina visus Valstijų apšvie- 
timo bordus įsteigti ir užlai- 
kyti vakarinius kursus .šios 
šalies šeimininkėms, taip pat 
panašius kursus ir dienomis, 
kuriuos galėtų lankyti tik kai 
kada nulikdamos nuo kitų 
darbų. Patariama tam dar 
bui vartoti viešųjų mokyklų 
kambarius. 

Ligšioliai beveik visas 
mokslas šioje šakoje teikia- 
mas v dienomis. Suaugusios 
moters, kurioms labiausiai tu- 
ri rūpėti namų problemų iš- 
rišimas, negalėjo tuo naudo- 
tis. 

Ramybės j vykimas negali 
tuojau palengvinti tų sunki- 
nybių. Sunkiosios problemos 
kilusios iš permainų link mai 
sto, trukumo įvairių dalykų, 
persimainymo įcigų, maisto 
taupymo, sveikatos užlaiky- ; 
1110, trukumo namų darbinin- i 

kų ir kitų panašių dalykų dar 
ir dabar turi buti sutinkamos, S 
ir reikalas trumpų ir gerai j 
sutvarkytų kursų, kad tai vi-j S 
^a pasekmingai išrišt\ yra 5 
būtinas. 1 

Tautiškos organizacijos jau 
ir pirmiau užsiiminėjo tais 
dalykais, bet jos negalėjo pri 
eiti prie minių. 

Raginama kiekvienai apie- 
linkei pasirūpinti savo reika- 

lais šioje srityje ir žiūrėti, 
kad visos moters, kurios nori 
tuos klausimus tyrinėti gautų 
progos lankyti kursus ir mo- 

kintis to, kas jai labiausiai 
reikalinga. 

ĮVAIRIOS ŽINELES 
APGAVIKAI NUSKRIAU- 

DĖ LI ET U V Į-V EI K ĖJ 4 
So. Boston, Mass. Nuo ži- 

nomas veikėjo p. St. Mockaus 
tapo išvylioto $507.00. 

Nebūnant p. Mockui namie, 
atėjo du švariai apsitaisiusiu 
lietuviu ir pareikavo nuo jo 
uošvės, kad paduotų iš skry- 
nutės $500.00, kuriuos, buk, 
pats Mockus liepęs paimti ir 
perduoti kokian ten fondan. 

Moteris išpradžių nenorė- 
jusi išduoti pinigu, bet nepra- 
šyti svečiai pradėjo grūmoti 
ir pagaliaus jiems išdouta 
$507.00, su kuriais jie neži- 
nia kur dingo. 

Matyt tai darbas gerai ži- 
nančių p. Mockaus padėjimą, 
nes jie žinojo, kas yra Moc- 
kaus švogeris ir kur laikomi 
pinigai. 

9,000,000 SVARŲ SALDAI 
N1Ų KAREIVIAMS. 

AVashington, Gruod. 7. Ka 
rės Departamentas pranešėj 
kad pn.daryta kontraktas su 

firmomis pristatyti 9,000,000 
svarų saldainių Suvienytų \ ai 
stijų kareiviams Francuzijoj. 
Kiekvienas kareivis gaus pusę 

t svaro saldainių kas dešimts 
dienų. 

ŽYDAI SUDĖJO $1,500,- 
000.00 PER VIENUS PIE- 

TUS. 

.New York, N. Gruod. 9. 
Žydai pradėjo rinkti aukas pa- 
gelbai nukentėjusių nuo karės 
žydų. Ne\v iorko žydai pra 
džiai darbo, per vienus iškil- 
mingus pietus, kur dalyvavo 
apie 1,000 žydų veikėjų surin- 
ko $1,500,000.00. Nekuriu 
aukavo po šimtą tūkstančių 
doliarių (net 4 ypatos). 

$10,000,000.00 TYRINĘ [l- 
MUI LIGŲ. 

New York, gruod. 9. Bu- 
vusis kapitonas, J. R. De La 
mar, mirdamas, paliko pusė 
savo turto $ i0,000,000.00 ty- 
rinėjimui ligų ir jų priežas- 
čių. Kita pusę savo turto 

pavedė vienintelei savo dukte- 
rei p-lei Antonetta. De Lo- 
mar, su išlyga, jeigu ji mirtų 
nepalikdama vaikų, tai jos 
dalis palieka tam pačiam tik- 
slui, t. y. tyrinėjimui ligų. 

PINIGAMS DARYTI .MA- 
ŠINA UŽ $6,500.00. 

Chicagof III. Talas Yosą, 
su pačią, triūsdami per ilgus 
metus sutaupė $6,500.00. 

Pora savaičių atgal pas 
juos apsigyveno vyras Mike 
Peroniecz, taip jis užsirekor- 
davo naujame butė. Trum- 
pame laike tarp jo ir šeimi- 
ninkų atsinešinimai tapo la- 
bai draugiški ir net daėjo iki 
išdavimo vieni kitiems paslap 
zių. 

Šeimininkai pasisakė nau- 

janv burdingieriui apie savo 

turtą- sutaupytus pinigus. Ir 
todėl nepasakyti, juk tai in 
teligentiškas ir prie to turtin- 
gas vyras. 

Burdingierius parodė stebė- 
:iną dalyką, būtent mašiną, 
vurion indėjus doliarinę už 
)oros valandų išeina dcšimti- 
įč. 

Šeimininkams parupo įsi- 
ūti tą mašiną. Vargais ne- 

galais jie sulygo su burdin- 
periumi už tą mašiną S6,-. 
00.00. Ir tai jiems pasise- I 
cė tą mašiną taip pigiai gauti, 

kaipo geriems burdingieriaus 
draugams, nes ji verta daug 
daugiau. 

| Bet koks buvo ponų Yo 
,sa nustebejinias, kuomet, vie- 
ton laukiamų dešimtinių, pra- 
dėjo ristis iš "mašinos'' ga- 
baliukai sukarpytas laikrašti 
nes popieros. 

Taip ponai Vosa papasako- 
| jo Chieagos policijai. 

MOTERIS KONDUKTORES 
KARIAUS PRIEŠ VYRI/S. 

Clcvcland, O. Kiek laiku 
atgal čia sustreikavo vyrai 
konduKtoriai, reikalaudami 
prašalinimo moterų iš kon- 
duktorių vietų, nes jos, mat, 
numuša vyrams algas. 

Po daugelio ginčų-tarimosi 
vis neprieita kompanijos su 

unija i sutartį. Pagaliausj 
kreiptasi prie Darbo Depai'-j 
tamento \Vashingtonan. 

Iš \Yashiugtono pirmiau 
patarta kiek palaukti su atlei- 
dimu moterių konduktorių, pa 
kol tas klausimas, t.y. moterų 
darbas kaipo konduktorių, ne 

bus galutinai išrištas per Dar- 
bo Departamentą. 

Bet konduktorių unija griež 
tai pareikalavo* tuojau paliuo- 
i;iioti moteris konduktores iš 
darbo. Po to atėjo iš \Yash- 
ingtono įsakymas paliuosuoti 
iš darbo moteris konduktores. 

Vienok moterįs kondukto- 
res (jų yra 150 viename Cle- 
veland, O.), labai tuomi ne- 

užganėdintos. Jos šaukia vie 
šus susirinkimus, protestuoda- 
n os prieš vyrus. Jos užreiš- 
kia. kad toks vyrų elgimąsi, 
neleidžiant taipgi ir mote- 
rims diilni ant karų konduk- 
torėmis, yra tikras boikotas, 
ir jos visomis paįiegomis prie 
šinsis tokiam vyrų žiaurumui. 

KaijK ten nebūtų, bet šis 
klausimas nėra lengvai išriša- 
mas. 

BARBOSA ATSTOVAUS 

BRAZILIJĄ. 
Rio cic Janciro, gruodžio 7 

d.—Dr. Rtiy Bar]x>sa likosi 
paskirtas pirmininku Brazili- 
jos delegacijos Taikos Kon- 
fercncijon. 

EXTRA 
ŠIMKAUS -RAKAUSKAI- 

TĖS KONCERTAS. 
Gruodžio litą dieną Mark 

\Yhite Scjuare Parke, prie 30- 
tos ir lialsted gat., bus Kon- 
certas solistės Marionos Ra- 
kauskaitės ir kompozitoriaus 
Stasio Šimkaus. "Kalėdų Eg 
laitCs" naudai. Tikimasi di- 
delio pelno tokiam prakilniam 
tikslui. 

Inžangos tikietus galima 
gauti šiose vietose: 
Ant Bridgeporto: 

"Lietuvos" Dienraščio Re- ! 

lakei jo j e. 

M. J. Damijonaitis. 901 \Y. 
33 r d St. 

l\ K. Bruchas, 3323 Souia 
Ilalsted St. 

Mrs. Šatkauskas, 3427 So. 
ilalsted St. 
Ant \\ est Sidės: 

Mrs. Marg. Mickevičius, 
2303 Su. Leavitt St. 
Ant To\vn of Lake: 

P-lč Marioria Brenza, 460S 
S. Ashland A ve. 

Taigi pas kiekvieną mote- 
rių SLA. 208-tos kuopos na- 

re. 
> 

Norintieji išgirsti taip gar- 
sius muzikus gaukite tikietus 
iŠ kalno, nes prie durų jų ne- 

gausite. 

Ant Pardavimo. 
Parsiduoda 5 akru farnia su 

naujais budinkais. 7 kambariu 
medinė trioba statyta šį metą. 
Ši' farma yra visai arti Chicagos 
ir labai gražioje vietoje. Visa 
>emė yra išmieruota lotais ir že- 

^ mė yra labai gera, ant kurios 
viskas auga; parsiduoda pigiai— 
už $3.000.00. Vieni budinkai yra 
verti apie 82,500. 

G. Waslovas, 
2844 W. 36th St., Chicago. 

Napoleonas Ma/.ilis, 

Parsiduoda namas, ant 2 lubų, 
daili vieta. Gatvės (stretai) iš- 
taisytos ir pilnai išmokėtos. Ši- 
tą namą galima nupirkti ant la- 
bai lengvo išmokėjimo: $200.00 
jmokėti, o likusius po $10.00 ant 
mėnesio, kaip randa. Žingeidau- 
janti atsišaukite greitai pas 

G. Waslovas, 
2844 W. 36th St., Chicago 

REIKALINGA PARDAVĖJAS 
Reikalingas vyras, arba mote- 

ris, į senai įsteigtą Real Estate 
ofisą; patyrimas nereikalingas; 
puikus uždarbis apsukriam dar- 
bininkui. 
1647 ^ 4/th St., Chicago; 111. 

Pajieškau merginos arba mo- 

ters nuo ->5 iki 35 metų amžiaus, 
dėl namu prižiurėjin\o ir vieno 
vaiko, 4 metų amžiaus; kiti vai- 
kai eina Į mokyklą. Prašau at**^ 
sišaukti šiuo adresu: 

Jonas Adomaitis, 
917 ^ 34th PI., Chieago, ill. 

Pajieškau Konstantino ir Jur- 
gio Likas, paeina iš Kauno įjub., 
Vilkmergės pav., Puponių vals. 

Juodpanių al. Konstantinas bu- 

vo Afrikoj. 
Napoleonas Mažilis, 

P. O. l'ox 431. Johaniiesfourg, 
Transvaal, So. Ačrica 

Spanish influenza 
"Atakuoja pirmiausiai vuos, kurie 

turi kataru." štai vienas gydymas, 
ant kurio kiekvienas kenčiantis gali 
pasitikėt. .Icigu tu nori prašalinti 
kataru ir visus jo bjadrius symiuo 
mus iš savo systemos trumpiausiam 
laike, gali tai padaryti su musų "Au- 
tomatic Inhaler" (automatišku įfcvė- 
puotoju. Gydo Spanish Influenza, 
Katarą, Dusulj, čiauduij, Kosuliu.-, 
šalčius ir Kurtulj. Išgydo ir buua 
išgydyta. Tęsa visam amžiui. Pri- 
siusime šj gydymą, pačta apmokėta, 
už $2.00 popieriniais. 

Mažiausiai dvi kvortos nuodingų 
gleivių nuteka iš gavlos į pilvą, kas 
dvidešimtsketurios valandos blogame 
atsitikime kataro, ir tas yra prie- 
žastimi daugumo pilvo nesmagumą. 
Vienatinis būdas jų pagydymo- tai— 
sustabdyti tą bėgimą. Nekentėk neiN 
vienos dienos su tuom kataru. Ta 
liga yra navojinga ir dažnai užsibai- 
gia diliova. 

Užsisakyk tuos gydymus šiądien. 
HERB REMEDY CO.. 

i03 Trust Bldg., Galveston, Texas. 

Stasio Šimkaus Muzikos Mokykla 
MOKINAMA: — 

1 Pianu Skambint 
2 Muzikos Teorijos 
3 Daiuoti iš gaidų ir 1.1. 

Kreipkitės: Utarninik is, 
Ketverg'ais ir Subatomis, 
nuo 3 iki 10 vl. vakaro 

3249 So. Morgan Street Chicago, 111 
"Birutes" Svetaineje, Sale 'Lietuvos" Dienraščio 

LIBERTY BONDS 
Jei jįjs priversti esate parduoti, mes mokame X. Y. Exchange kai- 
nas, be komiso. 
Bondsus galima siųsti regis- 

truota — 

C-o Lithuanian Dept. 

EDWARD P. GARRITY CO., 
Bankers 

108 So. La Salle St. 
Atdara Nedėliomis 10—12 dien;}. 



(.ląsi 
Lietuvos Mylėtojas ir 

Lenką Priešas. 
Lenkai įvairiais budais naikimi 

lietuviu istoriją: jie paima do- 
kumentui ir gadiną, jie sudarką 
ir pramaną nesančius, tikrosius 
dokumentus apie uniją paslepia.: 
apskruai slepia tiesą. O kas nori j ją pažinti, tą persekioją, nuvarą 
į grabą kančiomis jos apgynėjus. į 
Jį kritikai tari tik vieną tikslą, I 
kad žmogų greičiau nukankinus.! 
Pasėją intrygas tarp lietuviu, j 
Jam sykį t;k per nėvydonus ne-, 

tekę •pasimatyti su Tiškevičium, i 

T. Narbuto veikalui pasiro- 
džius, berodos neturinčiam moks- j 
lo vertybės, buvo laikraščiuose i 
gana aštrios kritikos. Narbutas, 
tylė;o. Tai Daukantas pataria 
atsakyti, užsipuola už tylėjimą. 
Sako lenkai tai tyčia padarę, jų 
esanti tokia taktika; nereikią 
nusileisti, turint dokumentus, 
rankose, galima juos nutildyti, 
jiems <ji ir kritikuoti sunkiau, 
nes lietuvių kalbos nemoką, o 

•be jos sunku esą .pažinti lietuviu '■ 

istoriją. 
Todėl suprasime, k^del Dau- j kantas nė už didelius .pinigus 

nepardavė savo surinktų doku- 
mentų. Velijo palaukti ir vargti,; 
negu su jų pagelba kenkei savo 

tautai. Ir todėl pataria Narbutui, 
jeigĮui negalįs rasti draugų, tai 
'lai leidžiąs vienįs, lietuviams! 
busianti garbė. 

Tau mintis ir nuomonės m^s 
randame vien laiškuose j T. Nar- 
butą. lenkiškai rašiusį. Tų klau-1 
simų nekelia, rašydamas kam-į 
nors iš žemaičiu. \p^ priežastis1 
galima tik spėti. Matyt, mokykla 
negalėjo palikti jame s»eros šir- 
dies prie lenku — koronian" 
Tas pats buvo universitete. O j 
būdamas Uygoje, PetrapU/je 
tarp \ cnti dokumentų, gyvenda-; 
mas mintimis anais laikais, per-! 
keldamas anų laikų santykius j j 
šią dieną, neturėdamas gvvij į 
žmonių draugijos, turėjo būti 
toks atsiskyrėlis, .Galimas daik- 
tas. bijojo, kad lenkai nepaverž- 
tų Narbuto, nepatrauktų j savo 

įpitsę, todėl rado reikalinga ji: 
perspėti prieš nevydonus. Norėjoj 
jisai eiti prieš tai, kas įvyko ; 

įvykinti tą pagijimą, kuris buvo į 
iki unijos, Būdamas silpnas, li- 

gotas, stengiasi visais savo ner- 

vais tatai padaryti. Apie ką jau 
vėliau, patekęs j geresnias sąly- 
gas, nebemini. 
6. DAUKANTAS ISTORIKAS 

Apskelbtuose Daukanto ras-; 
tuose maža terasime žinių apie 
tat, kokios Lietuvos istoriko prie- 
dermės. Bet laiškuose' kurie ne- 

<Luvo skiriami skelbti, kurie bu- 
vo rašomi tik prieteiiams, gali- 
ma rasti tikrųjų jo nuomonių, 
aiškiai išreikštų. Tų nuomonių 
randame išdėstytų laiškuose ] 
■Narbutą. 

Lietuvos istorija dar tik nese- 

niai tepradėta tyrinėti. Todėl 
tesingai nurodinėjo, jog iš pra- 
džių reikia medžiaga surinkti ir 

apskelbti, pirm negu bus daro- 
ma bent kokie išvedimai. Jau 
v'jno apskelbimo :užteksią atlik- 
ti dideliam darbui — busią gali 
ma tuo vienu numalšinti Lietu- 
vių tartos nevydonus. Todėl, 
nieko nėra išganomesnio, rašo 
jisai Narbutui, kaip -pono kopi- 
tono (t. y. Narbuto) noras, t. y. 
rinkti tos tautos dokumentus, 
juos skelbti pasauliui, nes po- 
litika iki šios dienos juos laikiu- 
si paslėpus; jeigu kas iš kroni- 

kų atsiliepsiąs, tai jj tuojau po- 
lemika ir nuveikia arba bent pra- 
deda abejoti. Kaip tik pririnks 
prirodymų ir dokumentų (pa- 
miętniki), tuomet šitos tautos 

istorija išrodys kitaip, kadangi 
iki šios dienos koroniarai pai- 
nioję. tamsinę ir iškraipydavę 
faktus savo naudai, mūsų skriau- 

I) 
lai... Dar gi atranda, jog rei- 

kią pasitenkinti faktais, i.'. 
niu nereikią daryti, nes jie klai- 

(iiną tik skaitytoją. "() sulyg 
mokslo išvedimu — sako jisai 
— tai jų nereikią, nes str edžio- 
ją skaitytoją užmestai'" protavi- 
mai-; iai kiekvienas skaitytojas 
sprendžiąs ir nagrinėję® savo 

protu." 
Daukanto istorinės pažiūros 

nesiekia anos gadynės pažiurti. 
Pasakyčiau dar daugiau: jis nė- 
ra isto'rtkas nau'os, ką tik atsi- 
randančios istorikų sriovės, bet 
yra toli atsilikęs nuo kitų. 

Istorijos tikslas — esąs, prak- 
tiškas, mokyti kitus, kvėpti mei- 
lę ivo tautai, kelti žmogaus są- 
r .nę. Todėl jo istorija — tai 
\ en pasakojimas apie atskirus 
žmones ir karalius, geru c ir ne- 

dorus žmones, jų karės. \'iena 

gadyne panaši j kitą, tik kiti 

veikėjų vardai. Valstybės forma- 
jos ekonomiškai-aoc!alinis suda- 
rymas, ryšis tarp jų dviejų, ^ts' 
mainymai jose — dalykas jam 
svetimas. Bando jisai "Biiule" ap- 
rašinėti socialini Lietuvos padė- 
jimą praeityje, nemato jokios 
evoliucijos jame, formų nuosek- 
lumo. 

iš dalies kaltas jo mokslas. 

Mokykloj universitete kitokios 
nematė. Jam esant universitete 
ką-tik pradėjo liauja jo žvaigž- 
dė — Daniiovvicz'ius, ką-tik at- 

siradusi ir savo jiegos dar neparo 
džiusi; Lelevelio vargiai ir kla i- 
sė. Mokinties metodos sunku bu- 
vo iš vienų lekcijų; tam tikru 

"seminarijų" tuomet prie univer- 
sitetų nebūta visai. Iš kitos pu- 
sės kaltinti galima vėlesnį užsi- 

Cmimą, kur negalėjo išmokti, Kaip 
-i .ia tyrinėti, o .pats tame daly- 

ke pr iminti takų negalėjo. Visą 
laiką (iiv)o archyvuose; turėjo 
reikalų su genealogijomis, diplo- 
i. i a>t a i s priviję ijomis kontral< 
tais. — vis juridiniais dokumen- 

tais, kurie raštinėje kitaip išro- 
do, negi: pačiame gyvenime. Jisai 
dokumente; priima taip, kaip 
raštinėj jisai išrodo. 

Be abejinės turėjo kliudyti ta- 

kams praminti istorijoj ir pats 
tikslas. Istorija tai ne mokslas 

pats savaime, bet turi iSuti mo- 

kytoja. ji turi išaugštinti lietu- 

vių tautą ir apginti įvuo nevydo- 
nų. Todėl j ieškojo prirodymų tam 

dalykui, norėjo pakelti lietuvių 
tautą, nes tuomet jie bpvo taip 
nužeminti, prislėgti. 

i ai:, įaiKais nuomci uauKan- 

tas rašė ir rinko medžiagą, buvo 

gerokas skaičius istorikų. Gar- 
siausi buvo Lelevel'is ir Danilo- 
yvic/.'ius. Vienas istorikas poli- 
tikos a ik"jas, antras — jurit 
ta.s-istor as, gilus mokslininkas. 

Jisai piri as gerai ir giliai išty- 
ręs lctuvi teisę moksliškai per- 
kratęs LitLitvos statutą, vėliau 

tvarkytojas sumanyto Lietuvos 
kodekso. Blaivus savo sprendi- 
me, už sausų formų matąs gyvų 

gyvenimą. Pažino jį Daukantas, 
klausė jo lekcijų universitete, 
žinojo, ką daro ir rengia jisai, 
bet nepripažino jo, ir juo nesi- 

naudojo, ne sykį ištarė .prieš jj 
skaudų ižodj. 

Daukantas kaip istorikas pri- 
siartino prie T. Narbuto- atsili- 
ko nuo Lelevelio, Danifowicz'iaus, 
Jaroševičiaus ir M. Valančiaus. 
N'emoka kritiškai žiūrėti j savo 

tautos praeitį. Tiki aklai ir šven- 
tai, ką gero pasakys viena ar ki- 
ta kronika, o j*eigu ką bloga ar 

netinkama pasako, atmeta. 

Daukantas Gina 

Lietuvių Darbus. 
Savo pažiūromis — tai demo- 

kratas, priešingas aristokratams, 
o kai kalba apie Lietuvos praeitį, 
tai nyksta tie skirtumai, tampa 
karščiausiu Lietuvos kunigaikš- 
čių gynėjų prieš užpuldinėjimus. 
Kai-kurie lenkų istorikai ėmė 
kaltinti Vytautą del jo despotiz- 

tno. Daukantas atsako ant to, 
jog' buti despotu negalėjęs, nes 

nebuvęs visagalis: prie jo buvusi 
taryba, be kurios žinios nieko 
negalėjęs veikti. Vytauto karei- 
vis — tai pagyrimo žodis už nar- 

sumą ir tėvunės meilę. 
Pyles a jisai aut Daniloui- 

c/c'iau% kad atmetęs Rimgaudą, 
buk tokio asmens nebuvę visai. 
C) juk jisai- vienas giliausių tos 

• Ivnės istorikų; pradėjo kritiš- 
ka žiūrėti i praeiti, atrado ir 
:rirodė, jog daugiau dalykų esa- 

ma. negu buvo skelbiama. At- 
penė giria Daukantas seną Scbo- 
ezerį, menką istoriką, nes tas 
lietuvius pagyrė; stato ugščiau 

I už !)anilo\viczių. Syki raŠQ ji>ai 
Narbutui apie pastarąjį: "Ponas 
Danilou'icz'ius. jeigu prijaustų 
Ponui Kapitonui, galėtų viską 
pristatyti, ką turi prieš save, 

daug nauju daiktu atsirastų 
Tamistos darbe, bet jis velijo 
kritikuoti Scbloezerj, kad šis pa- 
vadino Lietuvių tautą didžia, 
nesuteikdamas jokių prirodymų, 
vien tik polemizuodamas, -paka- 
baus ir, Rimgaudo užgina nebu- 
vus vier.f i f .ėji įais, ne del 
kitos priežasties, kaip 'ik del tos. 
kad neatsirastų ir neapsircikštų 1 

Lietuv'OS'istorija. Taip jisai ne- 

suprato Donifou icz<;t': vertybės. 
.\cpatinka jam ir rimtas isto- 

rikas Jaroševičius, kuris rašyda- 
mas apie lietuvius atrado, jog ir 
Lietuvoj buvusi vergija. Dau- 
kantas gi tvirtina, jog jos Lietu- 
voj nebuvę, ji atsiradusi vėliau, 
nes įvedę lenkai, Daukantas ga- 
vo iš Narbuto Jaroševičiaus,vei- 
kai t«3 ir perskaitęs rašo: "Už 
atsiustus pono Jaroševičiaus ras- 

tus širdingai ačiu, nes neturėjau. 
Menkas jo veikalas apie girulius, 
be erudicijos ir konkliuzijos. Xė- 
kiek ne geresnis ir atsiustasis 
veikalas, nes p. Jaroševičius yra 
tos niuomones. jog Lietuvoj bu- 
vusi tokia .pat vergija, kaip ir 
šiądien, o tat yra didžiausia ne- 

tiesa. Lietuvoj valandėlę buvo 
vergu tas» kas už skolą kitam 
buvo teismo nuteistas arba ka- 
rėje paimtas, jų gi vaikai įgyda- 
vo senąją laisvę; šiądięn turime 
prirodymų rankose. Lenkai at- 
nešė mums oligarchiją valdžios, 
o vergiją sodiečiams; kas tam ne- 

turi prirodymų, tas neprivalo ir 
rezonuoti ir tuščių pasakų XV 
ir XVI amžiaus kronikerių kar- 
toti." t 

Daukantas atranda, jog Lietu- 
voj ponai, baudžiavoms įvykus, 
buvę geresni ir netokie baisus, 
kaip kitur. Anot jo, 'jus primae 
noctis" Lietuvoje nebuvę visai, 
o privedamoji tam dalykui pri- 
rodyti lietuvių daina lenkiškame 
vertime stačiai esanti pramanyta; 
įstatymuose gi to nebuvę, o jei- 
gu ir buvgį tokių atsitikimų gy- 
venime. tai padarydavę juos iš- 
tvirkėliai. 

Daukantas Smerkia 
Istorikus. 

Nesutinka su Danitovvic.difm 
ir dcl laiko, kuomet pradėta Lie- 
tuvoj leisti įstatymai. -Anot šio 
tai pradėta daryti nuo Kazimie- 
ro laikų. Daukantas atsakyda- 
mas stengiasi .prirodyti, jog lie 
tuviai leidę įstatymus kur-kas 
seniau. 

Nepatinka jam ir J. j. Kra- 
szevvskis už mažą lietuvių iš- 
aukštinimą. 

Nevienas gynė lietuvių garbe*. 
L. A. Jucevičius taip-pat sten- 

gėsi, bent spaudoje, atsakinėti 
lietuvių vardo žemintojams. 

Iš lenkų Daukantas dawg rei- 
kalavo. Matė visur jų vylius ir 
pinkles. Prikimba gana stipriai 
prie savo gadynės lenkų istorikų, 
jog iškreipę vieną kitą žodelį, 
vertybės neturintį, prikaišioja 
jiems nedorumą. Visur mato jų 
intrygas, suktybes, apgalvotą 
plianą lietuviams kenkti. 

Dabartinė Lietuva su nedide- 
liu lietuvių kalbos plotu rodėsi 
jam persiaura. Ir platina jisai 
tas ribas. Dargi Narbutui priki- 
ša, kam jos sienas susiaurinęs. 
Jisai gi stengiasi prirodyti, jog ir 
dabar kai-kur Minsko gub. esą 
kalbama lietuviškai, jog daugybė 
vardų (Pina, Pripet ir 1.1.) liudi- 

ją, jog tenai senovėje lietuvių 
gyventa. Prirodymai fililogiški: 
paimta vardai ir lietuviškai išgul- 
dyti. 

j Iš Lietuvių Gyvenini® Amerikoje" 
DONORĄ, PA. 

Aukos, surinktos Padėka- 
vonės dienoje Lietuvos Ke- 
prigulmybės Fondo 18-to 
Skyriaus Donoroje, yra se- 

kančios : 

Juozas Tarutis $20.00 
V. Uraėiulis 5.00! 
O. Linkienė 5.00J 
,V. Prekšta 5.00 
P. Mickus 5.00 
J. Shopis 5.00 
Y. P. .Banionis 5.00 
P. Lukošius 5.00 
P. Janukaitis 5.00 
V. Ribinskas 5.00 
M. Urbaitienė 5.00 
J. Urbaitis 5.00! 
A. Kiveris 5.00 
A. Visčius 5.00 
]. Klimavičius 5.00 

*• »■ 

J. Kašelionis 6.00 
P. Jačkauckas 2.00 
J. Šoliunas 2.00 
K. Reimeris 2.00 
J. Vaičaitis 2.00 
J. Liminskas 2.00' 
J. Bubelis 1.50, 
V. Bagočius 1.001 
K. Urmonas 1.00 
D. Kunigiškis 1.00 
M. Pilvelis 1.00 
J. Akucevičius 1.00 
J. Kiveris 1 00 
S. Zoruba 1.00 
S. Andriušis 1.00 
K. Matusevičius 1.00 
S. Pctrikonis 1.00 
K. Žvirblis 1.00 
J. Norkus 1.00 
J. Šoliunas 1.00 

į A. Vaičaitis 1.00 
V. Klimavičius 1.00 
B. Armonas 1.00 
M. Urmanavieius 1.00 

D. Kazėnas 1.00 
T. J )ambrauckas 1 .Q0 
Kun. V. Abromaitis 1.00 
A. Poduris 1.00 
S. Vidžiūnas .50 
J. Petrokas .50 
K. Jačkauckiutė .50 
J. Žilinskas .50 į 
Viso $130.50 

Jurgis Klimas. 
, U. N. F. 18 Skyriaus valdyba. 

Įžcl. Ona Linkienč. 
Rast. V. P. Banionis. 

MEZLIAVA 1 

NUKENTĖJUSIAI DEL 
KARES LIETUVAI. 

Sumokėta \ Amerikos Lie- 
Luviii Centfalį Komitetą ]>er 
Spalių ir Lapkričio mėnesius. 

Xčzi' Britain, Conn. Cen- 
i.raliu Komiteto Skyriaus na- 

iai sumokėjo mėnesinių 1110- 

icesčių, sulyg savo pasižadė 
j imu, už 2 mėnesių: po $6— 
Liet. Ukėsų Xeprig. Kliubas. 
Šv. Juozapo D-ja, Šv. An- 
driejaus D-ja, Šv. Kazimiero 
D-ja, Apšvietos D-ja; po $4 
—draugijos Šv. Jurgio, Vy- 
tauto, Žirgvaikio, S. L. A. 34 

kuopa ir J. Skritulskas; po $2 
—Liet. Sunų ir Dukterų D-1 
ja, Šv. Onos D-ja, A. Valiu- 
čins, M. Ižganaitis, M. Dau- 
nis, J. Ragauskiutė, J. Poš- 
kus, A. Aržuolaitis, M. Tur- 
skis, P. Pilkonis, A. Mika 
lauskas, A. Yikrikas, J. Ar 
žuolaitis, J. Maksimavičius, J 
Mikalauskas; $3—J. Nevulis;| 
po $1—P. Janušonis, K. Gie- 
draitis, V. Zimitravičius, P. 
Mickevičius, P. Maskelis, M. 
Radžiuniutė, K. Žagarinskas, 
I.. Ramanauskas, P. Zelionis, 
M. Neimonas, V. Gilevičius, 
J. Kavaliauskas, J. Driauči- 
kas, A. S. Petrauskas, J. Že- 
maitis, A. Vitukynas, J. 
Zdančiukas, A. Rėkus, P. 
Kupsstas, P. P. Pilipauskas, 
J. Petkevičius; po 50e.—P>. 
Raulinaitis, B. Griškevičius, 
P. Kavaliauskas, A. Češkevi-, 
čius, A. Valis, J. Šulcas, K. j 
Danisevičius, A. Ausenka; J. 
Ausenka, T. Zdanevičius; 25c 

—J. Zvinakis; $1—M. Gri- 
gutis. Prisirašė nauji nariai, 
pasižadėdami mokėti kas mė- 

nesį: pu $1—Povylas Mont- 
vilas ir Kaz. Šiopis, kuriuodu 
užsimokėjo po $12 už visus 
metus; po 50e—A. Kačkus, 
M. Kazlauskas, P. Norkevi- 
čius ir J. Gasparavičius. Viso 
sumokėta per du mėnesiu. 

$136.25 
Waterbury, Coiin. Centra- 

linio Komiteto Skyriaus mė- 
nesinės mokestįs už du mė- 
nesiu: A. Juškevičius $12; 
Kazys Kažemėkas SI0; Juo- 
zas Giegžrias $6; Šv. Juoza- 
po Draugija $5; ). Bosas $4; 
SLA. 11 kuopa $4; po tris 
doliarius sumokėjo: M. Karo- 
sas, P. Mačiulis, N. Radavi- 
čius: po $2—A. Aidukonis, J. 
Aidukonis, E. Andriunas, A. 
Bilotas, J. Bosas, 1.. G. Ka- 
ziunas, Liet. Dramatiška, 
Draugija "Varpas," J. Mike- 
lionis, S. Motiejaitis, A. P. 
Osteika, A. J. Povilaika, j. 
Rimkevičius, P. Steponavi- 
čius, L. ]. Vitkauskas, J. Že- 
mantauskas, A. Bražinskas, 
M. Staugus; po $1.50—Y. 
Ručinskas, 1. Kutelis; po $1— 
A. Aleksandravičia, J. Anta- 
navičius, J. Ivanauskas, J. 
Ažunaris, K. Balčius, I\. Bla- 
žaitis, X. Jurgelienė, A. Laz- 
dauskas, A. Luiza, D. J. Ma- 
tas, A. Grantas, K. Paulau- 
skas, A. Račiūnas, J. P. Tre- 
čiokas, J. Žėkas; po 50c—J. 
Budreika, J, Kronkaičiutė, J. 
Laugalis, G. Narbutas, J. Šu- 
liauskas, P, Trečiokienė; 
Daktaras S. Sapranas,—$8. 
NAUJI NARTAI prisirašė ir 
pasižadėjo mokėti kas mėne- 

(t * 

sį: po $2—Petras M. Deve- 
nis, užsimokėjo už 3 mėne- 
sius; po $1—F. J. Banis, R. 
Budrtiika, K. Galbogis, N. 
Greibus, V. Kenausis, A. Lit- 
vaitis, V. Pranckietis, L. 
Pranckietis, J. Velička, N. P. 
Želvis, po 50c—F. Kibauskis, 
K. Šimkus (juodu užsimokė- 
jo už du mėnesiu), K. Augus- 
tas, P. Balnevičia, A. Baniu 
lis, A. Gečas, A. J. Kalinau- 
skas, S. Kripaitis. Y. SntrJa, 
O. Viličkaite. 

Viso sumokėtu $135.00 
Amstcrdam, N. Y. Atgai- 

vintas Cenwalio Komiteto 
Skyriaus sumokėjo iki spalių 
mėn. pabaigos: J. Gaška po 
50c iki vasario 1919 m. $8; 
A. Rapšius ir J. Urbelis u z 

7 mėn. abudu po $7; P. J. 
Lalas $4.50; R. Juozapaitis ir 
A. J. Lukšis po $4 už 8 mėn.; 
V. Tautka $3 už pusmetį; S. 
Novikaitė, V. Urbonaitė ir O. 
Stasiutė po $2 už 4 mėnesius; 
J. A. Nevulis $1.75 už 7 
mėn.; K. Kiškis $1.50 už 6 
mėn.; V. Bliuvas, $1 už 4 
m.; Viktorija Marazukė, 
Magdalena Marazukė, A. Na- 
satavičius, A. Petrila—po $1 
už 2 mėn.; V. Aleksas, M. 
Degutis, K. Marozas, J. Mi- 
kolaitis, P. Vielička, J. Žilin- 
skas—po 50c už spalių mėn.; 
A. Radzevičius, J. Rapšius, 
T. Unčiurienė—po 50c už 2 
mėn.; B. Gustas, A. Kiuberis, 
a. a. P. Kreiveckas, A. Kup- 
čiunas, Wm. D. Redding, J. 
S. Tiesis, K. Unčiuriš, V. 
Vainauskas—po 25c. 

Viso $58.25 
Elizabcth, N. J. Seniejie 

nariai sumokėjo per spalių m. 

ir lapkritj $17. Davė pasi- 
žadėjimus ir užsimokėjo už 
lapkritj nauji nariai: po $1— 
F. Brasiunas, V. Bražinskas, 
R. Dzovalis, J. Mockevičius, 

y 
R. Petručionis, J. S. Piliac- 
kas, V*. Senkus; po 50c.—S. 
Ambrasas, F. Bakučionytė, J. 
Baronas, I. Bernolis, K. Ber- 
notas, J. Orinis, K. Karalevi- 
čius, J. Kavaliauskas, J. Kis- 
slis, L. Krikštaponis, A. Pin- 
kevičius, K. Sakela, F. Sa- 
vickis ir J. Zabeta. Iškas- 
au padaryta 30c. 

Viso gauta $30.70 

AR JŲS TURITE 
GALVOS SKAUDĖJIMĄ. 

Jie gali paeiti nuo 

{tempimo akių, arba 
nosies betvarkis, ku 
ri reikalinga atkreip 
ti domą. J asų vi- 
duriai. Gal but jųs 
galite turėti katarą, 
arba kokią nors ki- 
tą nosies ligą, arba 

;erklės ir to nežinot. 

NELAUKIT, KOL INFLUENZA JUS 
PAGAUS! Išgydykite savo nosJ pa 
kol neužėjo žiema. Ateikite ir duo- 
kite man išegzaminuoti už dyką jusų 
nosj. Aš turiu naują, metodą, gydy- 
mui šių ligų ir gvarantuoju išgydy- 
siąs jus. 

21 metas prie State Gatvės 
Aš remiuosi šimtais išgydytų ligo- 

nių, kurie jums pasakys, kį aš jiems 
padariau. Ateikite dabar ir bukite 
saugioj pusėj. 

Jųs nebusite priversti praleisti nei 
cento, dėlto kad ateisite su manim 
pasimatyti. 

ATEIKITE ŠIANDIEN. 

DR. F. O. CARTER, 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR. GERKLĖS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
120 So. State Street. 2-ras augštas 

Sekančios durjs j žiemius nuo 

The Fair 
Valandos: 9 iki 7. Nedčliomis 10—1?. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

< MA5TER 5T5TEH ) % 1 

Y 
Me& mokiname ii puikų gerai apsimokanti Kirpikal yra labai reikalaujami. 
arafita j trumpą- laiką. 
Vietos nepriplldytos laukia. 
Ateik dieną ir vakare. 

Master Cutting School 
J. P. Kasnicka 

118 N. UaSalle Si, 
4th floor, oriej City HalL 

I Ar čia busit, ar Lietuvon Grįžšit? 
s Lietuvia\ns yra svarbu ir žingeidu žinoti, kiek Lietuvių žada po 
) / šios karės grįžti atgal Lietuvon. "Lietuvos" Dienraštis norėtų > « šitas žinias suriakti, kad šitą klausimą išrišti, 
j Todėl išpildykit šitą blanku ir p&slųsskite 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-Pravarde 
2. Adresas 
3. Pavienis, ar vedes. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj? 
4. Amžius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gautų laisvę? 
6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva oegautu pilnos laisvės? 
7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 

8. Kokion vieton grįžtute? t, 

9. Kuom čia užsiimate? 
10. Kuom Lietuvoj norštut užsiimti? 
11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t, y. kiek, maž-daug, pinigu su 

savim parsivežtut 

Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima bu- 
tų maž-daug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų I5e- 
tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų. Ši- 
tas jusų atsakymas bus 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 sugrąžink* "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 

"Lietuva" eina kasdien, išskiriant nedėidlenius. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Benrovė. Redaktorius: 

Adv. Bronius K. Baiutis. Adresas visoms karesponden- 
C'.joms: 

Lithuanian Publishing Co. 

3253 So. Morgan St., Chlcago, IU. 

Telephonas Bulevard 4250 

Socialistai ir Lietuvos Laisve 
"Socialistai turi sukrusti už Lietuvos lai- 

svę".... 
Tokiais žodžiais lietuvių socialistų dien- 

raštis baigia savo straipsnį, kuriame nuro- 

doma ''tautininku ir klerikalų" darbaviniasi 
t* # 

Lietuvos neprigulmybės labui ir nusiskundžia- 
ma, kad socialistų tarpe, anot šito laikraščio 
tvirtinimo, "aktyviškai veikia Lietuvos laisves 
reikale tiktai ta dalis, kuri yra susispietus po 
Darbininkų Tarybos Vėliava." (ji kita socia- 
listų dai's "neveikia nieko pozityviško; ji net, 

kiek įnn nydama, trukdo pirmųjų socialistų 
veikimą." 

Tikrą teisybę pasakius, tai ik'i šiolei męs, 
ir prie geriausių norų iš savo pusės, dar 

negalėjome įžiūrėti, kari ir pirma musų so- 

ciaiistų dalis, butų ką-nors tikrai "aktyviškai' 
veikusi Lietuvos i a i s v ė s reikale,—taip, kaip 
žodis "laisvė" yra lietuvių visuomenės Šiame 
atsitikima suprantamas. 

Šiais politiškos audros ikais mes tą žodį 
"Lietuvos laisvė" suprant? 114.- kasdieninėj jo 
prasmėj. Jis mums reiškia įgijimą politiškos 
laisvės Lietuvai, t. y. įgijimą Lietuvai pilnos 
neprigulmybės. 1 

Taip Lietuvos laisve suprantame męs; 
taip jį supranta ir musų visuomenė, darbinin- 
kai. liet mums dar neteko matyti, kad jį taip 
suprastų bent kuri musų socialistų dalis. At 

pene,—tas pats socialistų dienraštis, kiek at 

mename, iki šiolei buvo palinkęs greičiaus prie 
prijungimo Lietuvos prie "laisvos" Rusijos, 
negu prie Lietuvos neprigulmybės. Toks pats 
'yra, iki šiolei, krypsnvs ir minėtos taip vadi- 
namos Am. Lietuvių Darbininkų Tarybos, ne- 

kalbant jau apie musų socialistų "bolševikiš- 
ką r'į, kuri kovojimą už neprigulmingą Lie 

tuvą skaito "atžagareivišku" darbu,—tiesiog 
prasiže 'gimti prieš "Internacionalą." 

Šitame męs ir negalime susitaikinti. Tau- 
tininkai taip sanprotauja: Mūsų šalies reika- 
lus, — o tas reiškia ir lietuvių darbininkų 
reikalus,—«rali geriausiai suprasti ir tinkamai 
išrišti ne svetimieji (kad ir "laisvi bolše 
vikai"), bet patįs lietuviai, per savo lietuvišką 

n visos Lietuvos žmonių laisvai išrink 
tą. Juk tai yra lementarė teisybe. Kad tai 
įgijus, reik pirmiausiai išgauti Lietuvai ne- 

prigulmybę, kad patįs lietuviai (be svetimų 
jai butų) galėtų sau savo valdžią išsirinkti, 
viešpačių, ar globėjų—vis vien kas tie globė- 
Maža to,—kad Lietuvos žmones galėtų išsi- 
rinkti tokią savo valdžią, kuri nebūtų priver- 
sta klausyti nieko kito, kaip tik tos Lietuvos 
ži. onių balso. l\>s yra galimas tiktai tada, 
kada Lietuva gauna pilną politišką neprigul- 
mybę. Kol jos ji neturės ir Lietuvos žmo- 
nės pilno balso apie §avo reikalus neturės,— 
neturės jo nei Lietuvos darbininkai. Kodėl r 

Todėl, kad be pilnos neprigulmybės, Lietuvos 
valdžia bus priversta klausyti ne vien tik savo 

šalies žmonių, bet ir kito aukštesnio balso, pa- 
einančio ne nuo Lietuvos žmonių, bet nuo tų, 
kurie Lietuvą globotų. 

Tik pilna Lietuvos politiška neprigulmy- 
bė gali užtikrinti Lietuvos žmonėms,—taigi ir 

Lietuvos darbininkams—didžiausj balsą savo 

reikalų sutvarkyme. 
Tai yra pamatinė taisyklė, kurios tauti- 

ninkai prisilaiko. Jos prisilaiko ir nekurie 
Europos socialistai—kaip, sakysim Biržiška ir 
Kairys, stojantie už Lietuvos neprigulmybę, 
kaipo-už pirmiausį žingsnį prie Lietuvos žmo- 

gių gerovės. ; _ _ 
.■ ^ _ 

* 

Su tokios rūšies socialistais męs sutin- 
kame, galime eiti ir eisime ranka-rankon. Bei 
mes negalime sutikti ir negalime eiti ranka 
rankon su tais socialistais, kuriems "bolševiz- 
mas" yra brangesnis už Lietuvos laisvę, arba 
su tais socialistais, kurie po Lietuvos "laisve" 
supranta viską, tik ne jos neprigulmybę. 

O Amerikos lietuviai socialistai iki šio- 
lei priklauso, arba prie vienos, arba prie kitos 
iš tu rųšių. Vieni, sulyg savo loęno prisipaži- 
nimo, yra bolševikais ir Lietuvos nėprigulmy- 
be jiems nerupi. Kitiems gi, kuriuos atsto- 
vauja "Naujienos" ir toji "Darbininkų Tary- 
ba," Lietuvos neprigulmybe rūpėtų,—bet jeigu 
jie, socialistai, Lietuvoj viršų turėtų. Jeigu 
gi ne—tai jie velytų Lietuvą priskirti prie "so- 
cialistiškos" Rusijos (dabar gal ir prie "socia- 
listiškos" Vokietijos). 

Męs gi šiuo laiku paisome ne tiek, kokia 
partija Lietuvoj viršų turės, bet kad Lietuva 
galėtų gauti neprigulmybę. Gavus neprigul 
mybę. partijos turės užtektinai progos pasi- 
ginčyti už viršų. Negavus neprigulmybės, il- 
tie ginčai tarp jų nedauk ko butų verti, nes 

pačios partijos neturės tiek reikšmės, kiek jos 
turėtu neprigulmingoj Lietuvoj. 

Iš to išeina, kad mūsų socialistai, net savo 

partijos žvilgsniu žiūrint, turėtų dručiausiai 
"stovėti" už Lietuvos pilną neprigulmybę,— 
ypač šiuo laiku, kada jie tiki, kad ateitis pri- 
klauso jų partijai. 

Kol' jie aiškiai nestos už pilną Lietuvos 
neprigulmybę, jie vargiai gali tikėtis platesnės 
užuojautos musų visuomenėje. 

Svetima spauda apie 
Lietuvius. J 

Naujai Lietuvos tautai užtikrinta pagelba. 
Tokiu antgalviu užvardytam straipsny] 

laikraštis Enterprise iš High Point, N. 
C., rašo sekančiai (lapkričio 25 d.): 

"Nauja ir neprigulminga Lietuvių tauta 
netrukus užims savo pozicija tarp Europos 
tautų, pasikeičiama iš pavergto ir prispausto 
padėjimo griuvėsių. Kuomet Lietuvos atsto- 
vai, kuriems vokiečiai leido susirinkti, vien- 
balsiai išsireiškė už atbudavojima nepri^ul- 
mingos Lietuvos, tai jie žodžiais išreiškė kiek- 
vieno tikro Lietuvio viltį. 

"V ienas iš naujų busiančios Lietuvos vieš- 
patijos departamentų, kuris bus praktiškai cen- 
tru ateinančios neprigulmingos valdžios, buvo 
įsteigtas šiame atstovų susirinkime. Jis yra žinomas, kaipo "State Council," arba "Tary- ba." Šita Taryba turi savo kontrolėje tokius 
svarbius dalykus, kaip viešąjį mokinimą, tiky- bą, finansus, komerciją ir industriją, justiciją, policiją ir 1.1. Nuo savo susitvėrimo laiko ji 
lapo ratifikuota "neprigulmingai ir ant nett- 
trališkų pamatų" Lietuvių organizacijų Rusi- 
joj, Amerikoj, Švedijoj ir Šveicarijoj." 

"Dalis Lietuvių turėtų buti 
prie Lenkų". 

Laikraštis C o m m c rc i a 1, išeinantis 
Buffalo, N. Y., nord.ii "Teisybės Lenkijai" ir 
savo redakcijiniam straipsnyj (lapkr. 29 d.) taip išvedžioja apie lenkti įkvėptą reikalingu- 
mą. sutverti "stiprią Lenkiją." 

"Lenkai eina tiesiog pirmyn su savo plia nais laisvės dė'ei—rašo tas laikraštis, ir tęsia toliaus sekančiai: 
"Yra sunkenybių skersai kelią ir juo dau- 

giaus progreso bus padaryta dabar, juo ma- 
žiaus gal buti t r u b e 1 i o įvykdinimui progra- 
mo laisvos Lenkijos. Žinoma, yra naturališ- 
ka, kad vokiečiai, rusinai ir lietuviai priešin- tųsi lenkų agresijai, kaip jie ją vadina; bet sa-i 
\ iapsisprendimo nrincipas privalėtų suteikti 
užganėdinanti teritoriškų sunkenybių išrišimą Lenkams vargiai pasiseks išplėsti savo valdžią 
ten, kur ji nėra pageidaujama. Kaip ten ne- 
būtų, platus priimtų principų pritaikinimas pri- valo paimti viršų, idant išvengus bėdų dabar 
ir ateityj." 

Pažymėjęs, kad Lenkai privalėtų gauti 
Danzigo uostą, šis laikraštis šiaip toliaus rašo 
apie Lietuvą: 

"kaslink Lietuvos, tai šita šalis taipgi ne- 
abejotinai bus išnaujo atstatyta. Ji turės už- 
tektiną frontą prie Baltiko jūrių; bet nebus 
galima patalpinti visus išmėtytus Lietuvos gy- 
ventojus po tautiška (national) vėliava. Xe- 
kurie iŠ jų privalo neišvengiamai papulti vi- 
dun stiprios Lenkijos rubežių. 

"Tikrai lenkai turi teisę prie laisvės, taip ilgai atidėliotos, jie užlaikė savo tautinę čie- 
1 bę, savo kalbą ir kulturą, savo tautinį idealą 
I er persekiojimo amžius. Lenkijos sunaikini- 
mas reikalauja atlvginimo. Teisybė linkui 
Lenkijos yra essencialė (neišvengiamai reika- 
l nga), kaip kad teisybė Serbijai, Belgijai, Ru- 
munijai, Prancūzijai ir kitoms šalims, kurios 
turi senas skriaudas, dabar reikalingas atly ginimo." 

Buffalo miestas yra stipri lenkų kolionija. kas gal but turi įtekmę į vietinę amerikonų 
presą- j ft A 

TRUMPA 

Lietuviu Visuomenės Istorija 
Paraše M. Š. 

(Tąsa) 
Gyvulių kailiai, odos ir'plaukai, taipgi mcdžit 

plaušai davė senovės liet viams visus reikalingu 
apdarus: Kepures iš lapių, šeškų, kiaunių, kiškit 
ir kitų kailiuku, kailinius ir kailines (kelines) ap 
sidengimui liemens ir kojų, uš'malus-rankoms, 
plaštakai apsidengti, vyižus ir nagines iš liepo: 
plaušų ii1 odos ir medines klumpes drožtas iš nie 

džio, kojų apdenjimui. 
Reikia manyti, kad lietuviai nuo seniausių lai- 

kų žinojo vartojimų 'mų ir kanapių — drobių 
audeklų, mai skonių uudimui ir raikščių, tinklų ii 
kitokių prietaisų vyjimui, mezgimui ir rezginiui. Giria senovės lietuviams davė medžių-rastv 
namų, statymui, tvorų, žiogrių tvėrimui, ugnies kurenimui ir visų prietaisų ir ginklų darymui. 

■Kadangi geležies Lietuvoje nedaug tebuvo 
tai jos lietuviai labai mažai tevartojo tik peiliam!; ir durklams, puodams. Šiaip visa buvo medžio: 
arklai, akėčios, kastuvai, šakės, šepečiai. Trobas 
pastatydavo be jokios geležies vinies, net duris, 
dankčius sukaldavo medinėmis vinimis, arba tie- 
siai sti'leizdavo šonais ar galais medis į medį. 

Turbut, kujus vartojo akmeninius, todėl, kad 
jų tiek daug užsiliko po šiai dienai lietuvių na- 
muose. 

Ugnies pasidarymui su titnagu, skiltuvu ii 
kempine, arba purveliu, u gal seniau ir trynimu 
sauso medžio j medį. 

Skyles prasidegindavo su ildeginiu, kol atsira- 
do grąžtas. Indus: geldas, kaušius, šaukštus, duo- 
binius išsikuopdavo su kuoptuku. 

Stogus dengė su luoba-medžių žieve, su nen- 
drėmis ir su šiaudais, kaminų ir pečių nebuvo. 
Buvo krosniai pirkioje, viduryje aslos, sukrauti iš 
akmenų, kur kūrenos ugnis ir buvo visa kepama, 
verdama ir šutinama. Dūmai ėjo pro skylę lubose 
ir stoge — pro aukštinį. Langai buvo mažučiai, 
užstumiami su medine lentele, užkišami su kamšų 
arba uzvCmpti pūsle. Žibinosi viduryje triobos ska- 
lomis-balanomis ir šakaliais. 

įPuodus ir kitokius indus lipiuos iš molio, juo- 
se virė ir šutino Visa, Nuo seniai žinojo druską, 
mokėjo, sūdyti ir palivoti indus su ja. Ligi mo- 
linių puodų įvedimo virė mediniuose dubiniuose 
visa, meždami Į vralą įkaitintus žaizdre akmenius. 

Mėsą, žuvį ir kitus valgomus dalykus mokė- 
jo virti, kepti, š.utinti, čirškinti, spirginti, mirkin- 
ti, džiovinti, rūkyti ir rauginti. Gėrimui viešnagėse 
be minėtų: žalio vyno, alaus, giros, gerė dar mi- 
dų 

\'artojo medinius baldus: storus, didelius sta- 
lus, kulbes, suolus, kėdes. 

'Medinių indų turėjo :t bosų, Čepų, šulinių, ver- 

pelių, statinių, kubilų, duodinių, lauknešių, geldų, 
kaušų, šaukštų, samčių, lyiių, menčių, menturių, 
duonkepių, duonkubilių, kreščių, rėčkų ir kitokių. 

Senovės Lietuvių Bendra Kultura. 

Senovės rašytojai svetimtaučiai nesigaili se- 
novės lietuviams tokiu žodžių, kaip "pogannaja 
Litva," \Yildes, rolies \ olk plaukiniai šiurkštus 
žmonės), "dziez lesna" girių laukinija ir 1.1. Jie tu 
daro, kaip jau pirmiaus sakyta su tikslu nužemi- 
nus lietuvius ir išteisinus savo karės su jais. Žino- 
ma, senovės lietuviai, šios dienos kulturos žvilgs- 
niu, buvo nekulturingį žmonės, 'bet anų laikų kul- 
turos ir apskritai gilesnės žodžio "kultūros" sąvo- 
kos žvilgsniu,senovės lietuviai buvo labai kultūrin- 
gi žmonės. Męs matėme tai iš jų budo,' tikybos, 
visuomeninio gyvenimo ir pragyvenimo budo. Liet 
dar daugiau męs matome tai iš pačios lietuvių 
kalbos, kurioje tiek daug" yra žodžiu visoms min- 
tims, bei sąvokoms reikšti ir kurių lietuvių liaudis 
jau yra labai daug primiršusi; iš lietuvių liaudies 
dainų, kurių tiek daug yra ir taip gražių turiniu 
ir gaida, iš pasakų, priežodžių, mįslių, iš šokių ir 
žaislų, kurių neabejojamai senovės lietuviai dar dau- 
giau mokėta, kaip šiądien, iš muzikos mėginio ir 
senovės muzikalių instrumentų, kaip kanklės, 
vamzdžiai, dūdos, skudučiai, rageliai ir 1.1, ir, 
pagalios, iš g'ilaus, išsivysčiusio liaudyje dailės 
jausmo, kuri jie parodydavo, papuošdami savo ypa- 
tingais raštais: kripelėmis, pirščiukais, eglutėmis, 
dančiukais, varliukėmis, stogeliais, žvaigždutėmis, 
ir kitokiais visus savo namų išdirbinius iš medžio, 
drobės, vilnos ir t.t. 

Gili studija apie'senovės lietuvių kulturą yra 
parašyta d-ro Basanavičiaus ir prof. Būgos pra- 
kalboje j "'„ietuvių Kryžių Albumą," kurią rodi- 
jame visiems perskaityti. 

Arabas Nedim ir vokietys Grunau mini, kad 
lietuvių prabočiai pažinę raštą ir rašę runomis nuo 
dešinės į kairę. Tais raštais buvę išrašytos vėlia- 
vos, triuobos, antspaudas ir antgalviai. Yra pa- 
silikusi (bene Karaliaučiaus Mažėjuje. Aut.) Yai- 
dieviučio vėliava su tokiu parašų, kuri mėginęs 
perskaityti lietuvių genijalis kalbininkas Jauniais 

O vėliaus Lietuvos kunigaikščiams ir didižu- 
nams buvę pažįstamas ir lotinų raštas, nes yra ras- 

tapinigų ir antspaudų su Keistučio vardu lotini 
] raidėmis. 

'jj Ta senovės lietuviu kultūra del susidariusii 
/ politinių a.plink\bių vėliau ne augo, ibet žlugo i 

nyko ir todėl lietuvių liaudis paskutiniais laikai 
ir laikoma pasilikusia kultūroje. 

Puikiai apie tai pasako d-ras Basanavičius, kai 
būdamas apie tai, kodėl nėra pasilikusios senovė 5 lietuvių literatūros. Jis sako: "Ilgus amžius nuo $ lat kovodami del savo būties, lietuviai negalėj* ) pagaminti nors kokios literatūros ir jei ir buti 
ją pagaminę, tai persekiojimo metu jįji žuvo." 
Ypatingai prieš senovės lietuvių kulturą prasikal 

( 
to krikščionybė. Priėmus lietuviams krikštą (1381 m.) krikščionių kunigai daužė senovės stovylas 

i 
draskė senovės vietas, draudė žmonėms minėt 
senovės tikybos vardus, apeigas, giesmes, prietarus ir kita. Ta neapykanta senovės lietuvių kulturos 
krikščionybės skelbėjų buvusi tokia didelė, kac 
net norėta pati lietuvių kalba, kaipo "pagoniška" išnaikinti \r lietuvius priversti kalbėti "krikščio- 
niška'' lenkų kalba. Taigi, anų laikų fanatinė ap- jakusi krikščionybė išnaikino beširdžiai tai, kai 
Šiąiden mokslui butų neapsakomos vertybės ir įdo 
mumo, o lietuvių tautai.savęs pažinimo ir suprati- 
mo. 

Padavimai apie senovės lietuvių valstybišku- 
mo pradžią. Yra pasilikusių padavimų, kad se- 
novės lietuviu valstybė gimusi šviesiausioje lie- 
tuvių giminėje Prusnose. Buvę neva du broliu 
Vytenis ir Vaidievutis. 'uodu sušaukusiu lietu- 
vius Į "alkos" kalną ir ton graudingai papasako- 
jusiu, kaip lietuviams apgyniihui savo na- 

< mų ir padarymui namie geresnės tvarkos rei- 
kia griebtis bičių proto, tai yra išsirinkti sau val- 
lovą. Žmonėms patikusi ta kalba ir jie norėję išrinkti Vaidievutį savo valdovu, bet tas dėl se- 

natvės atsisakęs ir susideginęs ant lauio Dievų 
garbei, o valdovu flnivo išrinktas jo brolis Vy- tenis. Tai nutikę apie aštuontąjį meta-šimtį Kr. 
Gimus. Po to, Vyteniui mirus, valdžia vėl pa- krikusi ir padavimai mini labai neįsakiniai vėliau 
valdovus, pasirodžius tai vienoje, tai antroje lie- 
tuviu giminėje. 

Kelionės į senovės Lietuvą. Iš to, jog seno- 
vės fenikai, graikai, romiečiai, normaliai ir ki- 
toki senovės jurininkai ir kareiviai, žinojo gintarą, kurio buvo tik Prūsų ir Lietuvių Pajūryje, rei- 
ki;1. manyti, kad Į Prusus ir Lietuvą nuo seniai 
lankydavos tie senovės pirkliai ir jurininkai. Vė- 
liaus pradėjo lankytis žuvėdai, danai, ir vokiečiai. 
Jų lankymos liekanų yra pasilikusių Lietuvos pi- 
lekalniuose, kapinėse ir ateityje, reikia tikėtis, iš 
jų bus gerai nušviesta kas lankėsi Lietuvoje ir 
kokiais tikslais. 

Tų svetimtaučių lankymasis prekybos ir 
krikščionybės skelbimo tikslais padarė tai, kad 
sutvėrė didžią bendrą Lietuvių Valstybę ir pada- 
rė ramias lietuvių gimines utilitarine (karinga) 
visuomene kuriam laikui. 

3. BENDROSIOS LIETUVIŲ VALSTYBĖS 
LAIKAI. 

Pirmieji mis'jonieriai Žiemiu Lietuviuose. 
Xuo seniausiu laiku Į Lietuvos Žiemius, apie Ry- 
gos įlanką briovCsi jvairios tautos, kadangi tai 
>uv<> pajūris. Cia buvo Polocko gudų kunigaikš- 

čiu. Didžiojo Naugardo rusu pirklių, danų, švedų, 
šie pastarieji Gotlando >aloje turėjo savo preky- 
bii.ių sandėlių ir dirbtuvių ir varė gyvu prekybą 
su Lietuvių Žiemiais. Bet tuo pat laiku pradėjo 
augti vokiečių prekybinė dvasia. Greitai Luebec- 
ko vokiečiai-pirkliai išstūmė švedus iš Gotlando 
ir vėliaus iš Lietuvos Žiemių. 

Livonijos Rymuotoji Kronika sako, kad gale 
vienuoliktojo ar pradžioje dviliktojo metašimčio 
vienas vokiečių prekybos laivas buvo audros at- 

varytas Į Rygos "'anka ir n 11 (5 to prasidėjusi pre- 
kyba su vietos gyventojai. 

Vokiečiai 'pradėjo statytis pylis naujame kra- 
šte ir apie 1143 111. buvo pastatyta Uxkulio pylis 
ir Rygos pylis ai ie 1201 m. Lietuvių skirtinga, 
nenuprantama tikyba greitai patraukė ir vokie- 
čiu krikščionybės milijonierių aki ir jie ryžos iie- 
minės lietuvių giminės apkrikštyti, idant atsimo- 
kėjus prekybai u/, jos patarnavimą krikščionybei 
ir praskynimą jai kelio ir dar geriau sustiprinus 
ryšius tarp lietuvių ir vokiečių tos prekybos tik- 
slams. 

Pirmas milijonierius j Lietuvos Žiemius bu- 
vo kunigas Mehiliardas. Jis ramiai krikštinęs li- 
vus ir žemgalius ir jam tas darbas vykęs, ir to- 
dėl 118C) 111. jis kreipęsis j Bremos vyskupą, kad 
tas dar plačiau suorganizuotų ta misiją. 

Tuo tarpu gi Meinhardas pastatydino pirmą- 
ją bažnyčią Padaugyvyje ir užtat Bremos vysku- 
pas, lygiai kaip ir apskritai už jo misijos uolų dar- 
bą, paskyrė ji naujojo krašto vyskupu ir pavedė 
jam to krašto žemes. 

Pradžia karės ir Lietuvos Žiemiu pavergimo. 
Žemgaliai ir livai. patyrę, kad jų gimtoji žemė 
ati luotą vyskupai, sukilo. Jie nusiplovė Daugu- 
voje krikštą ir užpuolė L."xkulj. 

Meinhardas pasiuntė savo padėjėją Dietrichą 
j Romą prašyti popiežiaus pagelbos ir nesulaukęs 
jos, mirė 1196 metais. * 

Jo Įpėdiniu buvo paskirtas H^oldas, kuris 
atvyko j Padauguvį su karžygia cryžininkais, 
kurie buvo sus:organizavę Europoje 10 Kryžiaus 
Karių metų. Tečiaus 1198 m. su visais savo pa- 
lydovais buvo sumuštas sukilusių gyventojų, ku- 
rie galutinai atsižadėjo krikščionybės ir sumetė j 
vandeni šventųjų stovylas, manydami, kad tai pa- 
skandina vokiečių dievus. 

(Toliaus bus) 
r- P r 

Kiek Kare Atsiėjo. 
j Čia męs nekalbėsime apie 

tai, kiek visos viešpatijos iš- 
leido pinigų karės vedimui. 

» Pilnų skaitlinių apie tai dar 
nėra surinkta. 

> Nekalbėsime taipgi apie 
tuos nuostolius, kurie pada- 
ryta miestams, žmonių tur- 
tui ir laukams. To šiuo tar- 

pu ir apskaitliuoti dar. nėra 
galima. 

Čia šiuo sykiu padarysime 
tik trumpa peržvalgą apie tai, 
kiek šita karė atsiėjo žmonių 
gyvastimis. 

Sulyg žinių, kokias surin- 
ko Ne\v Yorko laikraštis 
E v e n i n g P o s t ir Ne\v 
York T r i b u n e, ir kurios 
tapo patikrintos sulyg oficia- 
lių pranešimų, šita skaitline 
yra milžiniška. Žemiaus pa- 
duota lentelė tai aiškiai paro- 
do. Amerikos, Anglijos, Ita- 
lijos ir Vokietijos skaitlinės 
yra šioj lentelėj oficialės, ki- 
tų gi šalių—neoficialiai ap- 
skaitliuojamos. 

Po ginklu Užmušta Išviso 

Anglija 7,500,000 658,665 3,049,991 
rrancuzija .... 6,000.000 1,100,000 4,000,000 

5,000,000 500,000 2,000,000 
Rusija 14,000,000 3,500,000 5,000,000 Belgija 350,000 50,000 300,000 V Serbija 300,000 150,000 200,000 Rumunija 600,000 200,000 300,000 \ okietija .... 11,000,000* 1,580,000 4,000,000 
Austrija 7,500,000 2,000,000 4,500,000 
Turkija 1,500.000 250,000 750.000 
Bulgarija 1,000,000 50,000 200,000 

Viso....58514700 10097143 24562714 

bykiu viską krūvon su- 

traukus, matome: Visos tik 
didesnės tautos laike karės po 
ginklu turėjo suviršum 5S ir 
pusę milijono vyrų. Iš jų 
žuvo užmuštais ar mirusiais 
nuo žaizdų bei ligų 10 mili- c O c 

jonų ir 97 tūkstančiai su vir- 
šum. Užmuštų ir sužeistų 
skaitlius, sudėjus viską krū- 
von, siekia 24 ir pusės mili- 
jonų su viršum. 

Męs jau pripratom prie 
milijonų ir didelių skaitlinių 
laike šios karės. Todėl męs 
gal but neturfrne aiškaus su- 

pratimo apie tai, ką tos skait- 
linės reiškia. 

i\ew ilorko laikraščio v 

T r i b u 11 e sandarbininkas, 
paėmę# tas skaitlines, išskait- 
liavo ir suglaudė jas kitokiu 
budu, kuris gal geriaus mums 

akin, protan ir širdin gali 
pulti. Štai, kaip jis išskait- 
liavo. 

Jeigu paimtume plačia gat- 
vę %ir padarytume "parodą" 
tiems žuvusiems karėje, tai 
regykla štai kokia butų: 

Dienai auštant, jie pradeda 
įnaršuoti, po dvidešimts j vie- 
ną eilę—eilė po eilės, eilė po 
r i lės—net iki saulei nusilei- 
džiant... ir antrytojaus taip 
pat, ir poryt taip pat ir dar 

poryt taip pat... Per dešimts 
dienų, nuo saulėtekio iki sau- 

lėleidžio. po dvidešimts vyrų 
į eile, eilė po eilės maršuotų 
vyrai, kol pereitų tokiu bu- 
du visi žuvusie tik Didžios 
Britanijos (Anglijos) karei- 
viai. f * 

Francuzų užmuštiems to- 
kiu pat bildu pereiti užimtų 
dar vienuolika dienų daugiau. 
Rusijos užmuštieji užimtų 
dar penkias savaitės daugiaus. 
Idant užmuštieji visų talki- 
ninkų galėtų tokioj "parodoj"' 
pereiti, reikėtų pustrečio mė- 
nesio laiko. .Vokietijos ir jos 
pagelbininkių užmuštieji rei- 
kalautų daugiaus negu šešių 
savaičių. v ^ 

Per keturis mėnesius diena 
nuo dienos, eilė po eilės, po 
20 vyrų eilėn, turėtų eiti pa- 
kol pereitų vieną punktą vi- 
si šioje karėje užmušti vyrai. 

Ir kuomet apie tai pamą- 
stoma, kuomet pamąstoma 
taipgi ir apie tai, kad visos 
šitos aukos atsitiko vien to- 
dėl, kad kaizeris su savo jun- 
keriais savo ambicijos pasiu- 
time užsimanė turėti karę, tai 
ar dyvai bus, kad dabar rei- 
kalaujama jo teismo ir jb gal 
vos ul tuos milijonus pra- 
žudytų žmonių? 



YKITE! 

> Paukščių greitumas ir pajiega 
Grypas. sako, kartais nulekiąs daugiau kaip 

po ioo mylių per valandą. 
Laukinė žąsis ir kregžde-, sav> persidangini- 

muose padaro 90 myliu ,per valandą. 
Pajiega erelio sunaudota jo pilname lėkyje yra 

tik vieno arklio pajiegos triipyna. 

Paprastoji varna paprastai perlekia .sali su grei- 
tumu 25 myliu per valandą, geležinkelio traukinio 
greitumu. 

Laiškinis balandis yra lėkęs didelį toli su grei- 
tumu nuo 60 iki 80 myliu per valandą ir po dau- 
geli valandų bepaliovos. 

Pajiega eikvojama balandžio Kkimui yra 2.200 

pėdų per minutę, kuone 25 mylios per valandą, po 
1.20 arklio pajiegos ant svaro, arba <)'/j arklio pa- 
jiegos lekiamai mašinai lygiai geros formos, sve- 
r' nčios vieną toną. po 25 mylias per valandą, arba 
apie 50 arklinės pajiegos nuo tono sunkumo per 
50 mylių. * 

į 
Pelikanas turi išlaidą 1-11 arklio pajiegos 

^Lujt 21 svaro paukščio, o tas yra viena arklio pa- 
^jiega 231 svarui, ai*ba apie viena arklio pajiega 

žmogaus sunkumui, paliekant gerą dalį r.tviršinei 
daliai. Yra ištirta, kad paukščiai turi apie pusę 
a.itvirŠinės kilimo pajiegos. 

C o 00 

E. DE AMIČI Verte M. GRIGONIS 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
MANO BROLIO MOKYTOJA. 

Simus auglininko Hetti irgi buvo mokinys pa- 
nos Delkati. kuri šiądieną buvo atėjusi mano ser- 

gančio brolio lankytų. Jinai nuts prijuokino, pa- 
sakodama, kaip užpernai IJetti motina jai atnešusi 
/pilną priejuostj anglių už tai, kad jinai jos sunui 
davusi medalių. Neturtinga moteriškė siūlė'būtinai 
paimti jos anglius ir nieku budu nenorėjo jų namo 

nešti. 

Ir dar apie kitą mote r j jinai mums pasakojo 
kao toji jai atnešusi gėlių b..ketą, nepaprastai, sun- 

kų — pasirodę kad jame buvęs paslėptas variokų 
^ maišelis. Jinai mus linksmino savo pasakojimais, 
^^mano brolis be jokio priešinimosi nurijo vaistus, 

kurių jpirmiaus nieku nenorėjo priimti. 
Kiek kantrybės reikia turėti mokytojoms su 

tais mažiulėliais žemutinės įžengiamosios klasės., 
Visi jie, kaip seniai, be dantų. Vienas neištaria rai- 
dės r, antras raidės s, vienas kosi, antram iš no- 

sies kraujas teka, trečiasai pameta pasuolyje savo 

cokkoli (klumpes), vienas rėkia, nes plunksna įsi- 
dūrė pirštą, antras — nusipirkęs sąsiuvinį \*2 vie- 
toj Xi. Ir išviso klasoje penkiasdešimts vaikų, ku- 
rie nieko nežino, kurių rankutės dar nieko nepratu- 
sios dirbti ir visi jie reikia išmokyti skaityti 
ir rašyti. Kišenės jų visados šlamšto pilnos: ten 

ir ledauninkų, ir sagučių, ir kamščių, ir grūstų 
plytų, vienu žodžiu, visko. Mokytojai priseina juos 
iškratyti; bet jie ir bateliuose moka daiktus pas- 
lėpti. Atydos jokios: tegu tiktai didelė musė pro 

langą įskrenda, ir visi tuojau iš vietų pašoksta. 
Pavasarį jie atsineša mokyklon žolės ir vabalų, 
kurie, po klaso skraidydami, pakliuvo i rašalines 
ir paskiau tepa sąsiuvinius. Mokytoja turi užimti 

vietą jų motinų: jinai padeda jiems rėdyties, ap- 
riša sužeistus pirštelius žirri, kad jie neapsimainy- 
tų apsiaustėliais, nes kitaip pakiltų cypėsvs ir stau- 

gimas. Vargšės mokytojos! 
O paskiius dar ateina motinas skųstųsi: 
— Panele Delkati, kokiu tai butlu mano berniu- 

pluksną pamet"? 
— Kodėl maniškis nieko nežino; 
— kodėl maniškiam, kuris taip gerai mokinasi- 

.dovanu nepaskyrėte? 
— 'Kodėl jus neliepėte ištraukti iŠ suolo vinies, 

kuria mano berniukas kėlimas susidraskė? 
Kartais mokytoja Delkati nori jau užpykti, bet 

tada jinai Įsikanda pirštelį, kad negalėtu kalbėti. 
Kartais jinai nustoja kantrybės, bet paskiau jinai 
gailisi ir pradeda ramiuti kūdikį, kurį tik-ką buvo 
barusi. Kartais jai prisieina ryt ašaros, išvyti iš 
klasės išdykusį berniokpalaikį. arba pykti ant tėvų 
kurie baudžia vaikus, Jiems valgyti neduodami. 

'Mokytoja Delkati jauna graži: .jinai staigi, kiek- 
vienas mažmožis ją eržina. 

— Bet vaikai prie jūsų prisir'ša? — paklausė 
jos motina. 

— Taip, daugybė prisiriša, — atsakė jinai- — 

bet paskiau, kai persikelia į kitą klasę, kai-kurie 
į mus ir žiūrėti nonori. Jei jau jie mokinasi fias 
mokytojus, tai gėdirasi, kad kada tai jie mokinosi 
pas mokytojas. Po dviejų metų rupesnių su vaiku, 

v kurį jau pamyli, taip buva sunku skirties; bet vis- 

įjį**' manai: šitas manęs tai neužmirš. Bet-štai pras- 
lenka vasaros .poilsis, prasideda mokslas, bėgi jo 

jpasiktų, šaukt: "Mano vaikeli mielas, mano vai- 
keli!" o jis nusigrįžta. 

Cia p. Delkati pati nutraukė savo kalbą ir pa- 
kliausė: 

— liet tu taip nepadaęy^i, mano mažutėli? — 

J• )s akjs žibėjo, kada jinai- brolį bučiuodama, tuos 
žodžius tarė: — Juk tu nenusigrįši nuo manęs 
nenusigrįši nuo tavo vargšės ir kytojos, kuri tave 
m v li. 

ANGLININKAS IR FONAS NOBIS. 
Žinoma» Garrone niekados tai nepasakytu, ką 

vakar Karolis Nobis yra sakęs draugui Betti. Ka- 
j rolis Nobis didžiuojasi tuonii, kad jo tėvas didelis 
| ponas. Tai augštas, juoda barzda ponas, visados 
I rimtas. Jis kasryt atveda mokyklon savo sūnų. Ya- 
kai Nobis susiginčijo su Betti, vienu mažiuku, 
auglininko sunumi, ir, nebežinodamas ką (langiaus 
sakyti, riesNieteisingai ginčijosi, suriko: 

— Tavo tėvas apskurėlis! 
Betti paraudo iki plaukų šaknų ir, grįžęs namo 

pranešė tuos žodžius tėvui. Ir štai ant rytojaus po 
pietų laike lekcijos ateina auglininkas. Jis atėjo 
pas mokytoją skųstųsi. 

Tuo laiku, tada, visiem- tylint- jis pa»akojo; 
kame dalykas, ant klasės slenksčio pasirodė Nobis 
tėvįis, kuris, kaip paprastai, nuvilko savo sunaus 

apsiaustėlį 
Išgirdęs savo pavardę, jis inėjo Į klasę ir pa- 

reikalavo paaiškinimo. Mokytojas atsakė: 
Štai šis darbininkas skundžiasi ant jusų su- 

naus Karolio, kuris jo vaikui pasakė: "tavo tė- 
vas apskurėlyis.' 

Karo'io tėvas truputį paraudo, suraukė kakta 
ir paklausė sunaus: 

— Ar taip esi sakęs? 
Berniukas' palenkęs galvą, stovėdamas vidury- 

je klasės priešais Betti, nieko neatsakė. 
Tada tėvas, paėmęs ji už peties, stūmė artin 

prie Betti ir tarė: 
— Prašyk, kad atleistų. 
Auglininkas norėjo protestuoti, sakydamas: 

"Nereikia, nereikia." Uet ponas Nobis, neatkreip- 
damas į tai atydos kartojo: 

— Prašyk, kad atleistų. Sek mano žodžius 
"Atleisk, man, kad ištariau tą kvailą, užgaunantį 
tavo tėvą žodi, mano tėvas skaitys garbe jo'ranką 
suspausti." 

Auglininkas griežtai numojo ranką, lyg no- 

rėdamas pasakyti: "aš to nenoriu". Bet ponas 
.\\>bis vėl jo nepaklausė' ir jo sunus išreto, tylifi 
balsu ir akiu nepakeldamas, p ra'ir jo sakyti: 

Atleisk man ... kad išsitariau ... tą kvailą ... 
užgaunanti tavo tėvą žodį... mano tėvas skaitys 
garbe... jo ranką suspa'kti... 

Tada ponas Nobis ištiesė ranka į auglininką, 
kuris ją suspaudė, paskiaui staiga jis pastūmė savo 
sunų, kad apkabintų Karolį Nobis, 

— Malonėkite,—tarė p. Nobis mokytojui,— | juodu greta pasidinti. / 

Mokytojas pasodino lietti į tą suolą, kame 
sėdėjo Nobis. Kada jiedu atsisėdo, Nobis cėvas 
pasilenkė ir išėjo. 

Auglininkas užsimąstęs valandėlę stovėjo, žiū- 
rėdamas Į greta sėdinčius berniukus, paskir.us prie 
jų priėjo, pasižiurėjo Į Nobis taip meiliai, lyg no- 
rėdamas jam kaž-ką pasakyti; bet nieko nepasa- 
kė, tik ištiesė ranką, matyties, norėjo ji nuraminti, 
bet nedrįso, ir t:k išlengvo savo storais pirštais 
palytėjo jo plaukus. 

Paskiau jis nuėjo, dar kartą atsigrįžo, į juos | pasižiurėjo ir išėjo. 
— Atsiminkite gerai šitą sceną, vaikai. — tarė 

mokytojas, — tai yra geriausia visų metų jusų 
lekcija. 

(Toliaus bus) 
i ~ 

Kaip Išnaikinti. 
Bartibatierus, skruzdės- mažuosius vorus ir tt. nai- 
kinti. — i) Paimk pusę svaro alūno ir kibirą kars- 
to vandens ir su tuo išlaistyk, kur tie vabalai ran- 

dasi. 
2) Pabarstyk supjaustęs žaliu svogūnų kur 

skruzdės randasi — išnyks. 
3) Pu^ė kvortos dervos 2 kvortose vandens 

padėti lėkštuose sudynuose, kamarėlėse. 
4)Sušlapink kempinę cukruotame vandenyj ir 

padėk ten, kur skru/.dės inneina į namus; po valan- 
dos pamerk kempinę su skruzdėmis j karŠą van- 

deni. 

5", Nedarytos karbolinės rūgšties (erude car- 

bilic acid) 1 dalis, vandens 40 daliu sumaišyk ir 
laistyk ten^kur skruzdės randasi. 

Pelių ir žiurkių naikinimo būdas be nuodų.— 
Paimk po dalį ruginių miltų ir negesintų kalkių, 
sumaišyk ųerai be vandens, bet sudyną su vande- 
niu jastatyk šale. padėk ant lentelių, kur lankosi 
žiu.kės ir pelės; jos priėdę atsigers vandens ir pa- 
sidarę nuo kalkių pujos jas užmuš. 

Arba ištepk skyles, kur jos landžioja, derva ; 
jos labai mėgsta švarumą ir nebūva te, kur 
susitepa kojas kuo nors limpančiu. 

4 Žinynas. i 

Linkėjimai. 
Sveikinu "Lietuvą" dieiiraėiu 

virtusią! Eik tai:, takais, kuriais 
veda mus mušu <luKyriu dvnsia. 

I Vesk mus prie patrijotiško ir 
l.doraus pilietiško susipratimo. 
2eugk tais takais", kuriais per 
25 metus čjei. Kelk aukštyn nuo 

senai savo skelbiamus idealus. 
Rink vaisius, kurious pirmiau 
sėjei ir krauk juos Į kluoną, ku- 
riuom yra Laisva ir Neprigul- 
minga Lietuva. 

Mikas Stakčnas. 
'"ardner, Alass. j 

Daiu lis tėvynainių skaito 
visokios rūšies laikraščius. 
Šiame, taip svarbiame mo- 

mente juk labai yra reikalin- 
gu daiktu gauti žinias kuo 
tankiausia. Taigi "Lietuvos 
Dienraštis dabar praneš 
mums naujas žinias kas die- 
ną. Jis išnešios šviesos spin- 
dulius po visas Amerikos lie 
tuvių kolionijas. Taigi valio, 
vyrai!" Geriausio pasisekimo 
tam spindulių nešėjui, "Lie- 
tuvos" Dienraščiui! 

Dabar nereikės lietuviu: 
darbininkėliui klausinėt kitų 
kas dedasi pasaulyje; parėję, 
iš darbo, jis pats ras save 
namuose žinynėlj jo laukiau 
Ii. Jis jam papasakos ka* 
kur yra, kas pasaulyje deda- 
si. jis su džiauksmu jį skai 
tys ir kitus prikalbins "Lie 
tu vos" Dienraštj skaityti. 

Męs trokštame apšvietos,/ 
taigi tikimės, kad Dienraštis1 
"Lietuva" ją mums duos. Jis| 
išties mums savo pagelbosj' 
ranką. Pražydės tarp mūsų: 
apšvieta, susipratimas, Tėvy-1 
nes meilė, brolybė ir vienybė/ 

Tuom tarpu dar vis randa-- 
si tarp musVt, broliai nesuti- 
kimai vispi nereikalingi. Tas! 

parodo, kad mums vis dar 
trūksta apšvietos. Dygliai 
erškėčiu tarp musų iškeroję 
yra Į visas puses. 

Dienraštis "Lietuva" padės 
sutvarkyti musų pairusią tau- 

Dabartiniu momentu kiek- 
vienas lietuvis Uu'ėtų šelpti 
pinigiškai reikalus musų tau- 
tos. Turime užsidėti mėnesi- 
nius mokesčius, rinkti kuo- 
daugiausiai aukas išgavimui 
Lietuvai laisvės. Dienraštis 
".Lietuva" mums pagelbės ta- 
me darbe, jis paskelbs aukau- 
ojų vardus praneš mums kas 
lieną, kiek ir kur kas aukavo. 
Lv.taigi tėmykime ir skaity- 
kime "Lietuvą." 

Kareivis IV. J. Pietaris- 
~amp Meade, Md. 

Linkiu kuogeriausios klo- 
ies naujam Dienraščiui "Lie 
uva." Kad jis keliautų po 
/is.'i pasaulį, budindamas mū- 

sų Tauta ir mokindamas mu- 

>ų viengenčius taip, kaip sa- 

v-aitinis laikraštiss "Lietuva" 
iuvirš per 25 metus mokino. 

Gaila, kad pas mus mažas 
mrelis lietuvių randasi ir tie 
ja t s nenoriai ima laikraštį į 
■aukas. Sako, kad "Lietuva'' 
juk ėsas perbrangus laikraš- 
is. Bet, kad ant "rudžio/' 
ai į metus daugiau išleidžia 
įegu $5.00. Apie tai jie nie 
<ad nepamislija. Moksilšką 
aikrasti skaitydami, gali ap- 
sišviesti, būti dorais, išmin- 
ingais, žmonėmis, o "rudL" 
,reda visus į prapultį; žmo- 
gus, vartodamas "rudi." nu- 

stoja sveikatos, doros ir pi 
ligų, senatvėje tampa grei- 
iausiai ubagu. Užtaigi sau- 

gokitės ."rudžio!" 

Antanas Skiris. 
?heboygan, Wis. 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai pe Icama 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. WASHINQTON KT., ROOM 411 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

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

kiekvienam. Dėl informacijų atsišaukite į 

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

BIZNIERIAI! 

Visados 
Garsinkitės 

Dienraštyje > 
Apgarsinimas 

Atneš 

Rezultatus 

3253 S. MORGAN ST. CH1CAGO, ILL. 

kurie dar neturi 
s" Dienraščio seru: 

i 
% ~ 

/ 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

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

I 

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

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums 

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

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

Gcbiatnicji:-* 
Su šiuomi prisiunčia $ kaipo pilną užmokestį už 

ščrus "Lietuvos" Dieuraščio Bendrovės •• Lithuanian 
Publishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man šėrus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: ) 

Lithuanian Publishing Co 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS 
IŠ TOWN OF LAKE. 

•Vietinis lietuvių "Baltos Ro- 
žės kliubas savo priešmetiniame 
susirinkime, laikytame Kliubo 

svetainėje praeitos pė iyčios va- 

karą paaukavo išgavimui Lietuvai 
Laisvės $152.75. 

Apkalbėjus savo reikalus, p. 
L. Paukštis davė įnešimą paau- 
Kauti kiek ant Lietuvos Laisvės, 
p. L. Geležinis patarė, kad k!iu- 
bar. paaukautų šimtą doliarių 
"Liberty Bonds'r., kuri kliubas 
savo ižde laiko. Kaip tarė taip 
ir padarė. 

Taškui perėjus geriems tėvy- 
nainiams per narius, aukų skait- 
lius dar pasididino. 

Nariai aukavo sekančiai: 

P ? 10.00: 

Fotogrzi'as Z. Urbanavičius, 

Po $ 5 .0o: 

V. Ranbunas, F. Lukas, V. 
Bartuškevicius ir J. J. Bačiunas. 

Rinkevičius aukavo $3.00: Ant. 
Česna $2.00; A. Kuprėnas $1.50. 

P o $1.0 o aukavo: 
Petras Žukauskas, Antanas 

Atroška, (Adomas Saboskis- Tr 
Gchžir'a, Rakauskas, F. Sta- 
kutis, J. Maidunas, J, Jutkevi- 
čius, A. Danėnas, S. iPaškevičius, 
A. Saldukas ir L. Paukštis. 

Smulkių aukų surinkta $3.25. 
..Išviso $152-75- 

Pinigai priduoti j "Kalėdų Eg- 
laitės" skyrių ir bus oficialiai 

jos skyriuje pakvitoti. 

IŠ WEST PULLMANO. 

Pereita hedėldienį, vietinė 
55-ta SLA. kuopa laikė savo 

susirinkimą, kuriame, apkal- 
bėjus sa^o kuopos reikalus, 
tapo perskaitytas atsišauki- 
mas nuo Centro Valdybos su 

paraginimu, idant visos kuo- 
pos dabar prigelbėtų, kiek ga 
lėdamos, prie išgavimo Lietu 
vai laisvės. 

Kuopa vienbalsiai su tuo 

paraginimu sutiko—kur-gi 
čia nesutiksi, kada atėjo tok- 
iai didelis reikalas? 

Šita kuopa yra dar jaunu- 
tė— susitvėrė tik pereitą ba 
landžio mėnesi, turi tik 51 

narį tat ir finansais yra dar 

nestipri. 
Sulyg finansų raštininko ir 

organizatoriaus Andriaus 
Statkaus įnešimo, kuopa pa- 

skyrė iš iždo $10.00, o nariai 
čia pat susirinkime sudėjo dar 
$19.26, išviso tokiu budu su- 

darydami $20.26. Bet tuomi 
kuopa nemano užsiganėdinti. 
Ji išrinko komisiją iš penkių 
narių,—moterių ir vyrų,—ku- 
rie atlankys kiekvieną kuopos 
narį ir abelnai vietinius lietu- 
vius, kolektuodami Lietuvos 
laisves išgavimui. (Tokiu bu- 
cht manoma surinkti diktoką 
sumą, nes musų kolionija ne- 

gali gi apsileisti kitoms ko- 

lionijoms, kurios verčia tūk- 
stančiais doltarių—ar tai męs 
nenorėtume savo tėvynei Lie- 
tuvai laisvės? 

\Vell, pažiūrėsime kaip pa- i 

siseks... O tuom tarpu šiame 
susirinkime pradžiai aukavo 
sekantieji kuopos nariai: 

j. Gruzdis ir. F. Raišųtis 
po $5.00; K. Končius $2.00 
ir po $1.00 sekantieji: J. 
Repšas, K. Lape, A. Mika- 
lauskas, A. Rentauskas ir L. 
Poce v iči us. Smu 1 kesn ėm i s 

suaukavo $2.2h. 
Sios aukos randasi kol kas 

kuopos ižde ir savo laiku bus 
pasiųstos sykiu su Kitomis au- 

komis. 
Tą pačią dien prie kuopos 

prisirašė 20 liauju nariu. kaw 
parodo kuopos valdybos darb- 
štumą. 

A. Statkus. 

ŠIS-TAS IŠ CHICAGIEČIŲ ! 
GYVENIMO. 

P-les Marionos Rakauskai- 
^ 

tčs ir p. Stasio Šimkaus kon- 
certas,'Lietuvos Laisvės nau- 

dai, atsibus šiądien vaL.re 
Mark \Vhite Square Parko 
svetainėje. Butų geistina, 
kad kuodaugiausiai mūsų vien 
genčių atsilankytų i koncertą, 
tuom ne tik patjs pasinaudotų, 
išgirdę geriausias lietuvių mu- 

zikos spėkas, bet ir Tėvynės 
reikaiams pagelbetų. 

* * 

Taipgi šį vakarą žada įryk-1 
ti gerbiamo svečio iš rytinių 
.'aistijų, p. Jono Liutkausko. 
prakalbos \Ve*t Sidėj, Meldą-1 
žio svet. Butu gerai, kad ir j 
tenai žmonės atsilankytų. Ži- 

noma, tie patjs jau negalės 
abiejose vietose būti, taigi ga- 
lės pasirinkti, kur kas norės. 

Prakalbų rengėjai, matyt, 

leapsižiurėjo, surengdami pra- 
kalbas tuoni pačiu laiku, kada 
<oncertas buvo rengiamas. 
Muzikai, artistai yra jautrų:, 
anonės: greitai uŽF'.gauna. 
fa i p ir čia mušu gerbiamu 
nuzikų upą pakirto, bet teik- 
sis jie prakalbų rengėjams do- 
vanoti, nes reikia manyti, tas 
mvo atlikta ne tyčia, bet per 
įeapsižiurėjimą, 

Tikimės, kad nors visi 
jridgeport iečiai atsilankys į 
Koncertą, o \vcsts.idiečiai ga- 
lės eiti j prakalbas. Linkime 
kaip koncertui, taip ir pra- 
kalboms geriausiu pasiseki- 
mo. J. Š. 

.* * 

Dr. Antanas Zimontas, per- 
eita nedėlios diena važinėjo 
Grand Rapids, Mieli., su pra- 
kalbomis. Girdėjome, kad 
prakalbos turėjo dideles pa- 
sekmes.—surinkta daug aukų 
išgavimui Lietuvos laisvės. 

* * 

P-as Stasys Kodis, tulam 
laikui išvažiavo i Madison, 
Wis. 

* * 

P-as Jurgis Šūkis su savo. 

žmona Emina Šukiene (Tu- 
deiViute) 1430 E. 6/tli 1*1., 
pereitą nedėlios vakarą susi 
laukė sunaus. 

* ♦ 

Pono Juozo GiraiČio žmo- 
na. P. Giraitienė, jau 3 mė- 
nesiai sunkiai serga nervų su- 

irimo liga. P-ni Giraitienė 
yra darbšti moteris Lietu- 
vos reikaluose. Ji nekartą 
daug pasidarbavo kaip Lietu- 
vių Dienoje, taip ir Cliicagos 
Sąjungininkų P>azare lietuvių 

skyriuje. Dabar, kada tiek 
yra darbo prie rinkimo aukų 
Lietuvos laisvei, lietuviai-ehi- 
cagiečiai, ypačiai jos artimi 
pažįstami ir draugai, labai at- 

jaučia ponios Giraitienės sto 

ką. Reikia turėti vilt j, kad 
p. Giraitienė greitai pasveikus 
ir vėl stos i mūsų tautos dar- 
bininkų eiles, kad darbuotis 
Lietuvos reikalams. 

* * 

Lietuviai pasižymėjo parda- 
vinėjime "Karės Taupymo 
Ženklelių ( \\ ar Savisgs 
Stamps"). Norima surinkti 
$25,000,000 bėgyje vienos sa- 

vaitės. t'žvakar, neatsižiu- 
rint j blogą orą. surinkta aoic 
pusė milijono doliarių. 

Labjausia atsižymėjo sve- 

timtaučių divizija, tarp jų ir 
lietuviai, užimdami penktą vie 

tą. 
Lietuviai pardavė už $23,- 

000. 
Daugiausia išpardavė vo- 

kiečiai—už $40.000. 
* * 

Lietuvių Darbininkų Drau- 

gija Amerikoje laikys savo 

priešmetini susirinkimą suba 
toje, gruodžio 14 d., 7:30 vai. 
vakare, D. Shemaičio svetai- 
nėj? 1750 S. Union A ve. 

Draugija kviečia visus drauj 
gus būtinai atsilankyti; bus 
svarbus nutarimai ir renka- 

|ma valdyba sekantiems 1019 

metams. Taipgi bus daug ir 

kitokių svarbių reikalų svars- 

toma. 
K. Rugis, pirm., 
K. Jraitkus, nut. rast. 

Rodosi lietuviams yra žino- 
mas "garsus miestas" Cicero, 
arba kaip ji pirmiaus vadinta 
"Grant \Vorks." 

Čia yra susispietęs geras 
būrys lietuvių. Kur nepasi- 
suksi, visur pamatysi lietuviš- 
kus saliunus ir krautuves. Tu 
rime ir Įvairiausių draugijų. 
na jos ir veikia, bruzda; bet 
kiekviena skyrium, o bendrai 
dėl Tėvynės laisvės dirbti ne- 

sirūpina. Dažnai pravardžiuo- 
jasi vieni kitus, vadindami 
"bedieviais," "šventakupriais" 
ir kitokiais netinkamais ^e- 

v 

riems lietuviams vardais. 
Kodėl taip pas mus darosi? 

Todėl, kad visi nori buti va- 

dovais, tik vargas, kad pa- 
sekėjų neturi. Broliai lietu- 
viai, eicerieėiai. susipraskime! 
Laikas greitai bėga ir dau- 
giau nesugrįž. Musų Tėvynė 
Lietuva stovi ant svarstvkliu, J c7 

šaukiasi paramos. Remkime ią 
visi bendromis pajiegomis! 
Gana prasivardžiavimų ir ne- 

sutikimų. 
* * 

Čia randasi ir SLA. 194-ta 
kuoj a. Ji niekam kelia nepa 
stoja, priima į savo tarpą vy- 
rus, moteris ir vaikučius. 

Paskutiniame savo susirin 
kime iš neturtingo savo iždo, 
paaukavo $5.00, o nariai susi- 
rinkime sumetė $22.60 Lie- 
tuvos reikalams. Pinigai ir 
aukautojų vardai buvo pasių- 
sti į SLA. organą "Tėvvnę." 
Taipgi tapo išrinktas ir komi- 
tetas aukoms rinkti iš trijų 
ypatų. Tikiu, kad komitetas 
tuojaus parodys savo gabu- 
mą, nes dabar yra gera proga 

pasidarbuoti Liet.ivos laisvės 
reikalams. Dienraštis "Lietu- 
va," be abejo, mums pagelbės 
tame clarbe, tik eikime visi i 
vienvbę. tai mušu darbas at 

c.' c 

neš geresnius vaisius, negu 
iki šiolei atnešdavo. 

194-tvs kp. A 'ar y s. 
* * 

EXTRA! 
LIUTKAUSKO PRAKALBOS 

CHICAGOJE. 

Jau buvo pranešta, kad Chi- 
cagon atvyksta vienas iš ga- 
baiusių kalbėtojų Rytinėse 
Amerikos Valstijose, p. Jonas 
Liutka.uskas iš Xew Yorko. 
Rytinės \"aistijos sumušė mus 

aukų rinkime Lietuvos laisvei 
—iki šiol. Gal jų kalbėtojai 
smarkesni? Well, ateikite, ir 

patįs persitikrinkite! 
IVcst Sidc: gruodžio 11 d. 

Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI. 

Bridgcport: gruodžio 12 d. 
Mildos svet., 3142 S.' Halsted 
gat. 

i Tozvn o f Lako gruodžio 
13 d., Elias svet., kampas 
\Vood ir 46-tos gat v. 

So. Englcwoodc: gruodžio 
14 d. Butkevičiaus svet.. 8132 
Yincennes A ve. 

Pradžia visur lygiai 8 vai. 
vakare. Inžanga visiems vel- 
tui. K. 

Savaitraščio Skaitytojau 
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 dienraštį "Lietuvą", nes krasa 
draudžia neapmoketą laikraštį siuntinėt. Nenoretumeme 
Tamstai padaryt nesmagumą, sulaikant dienraščio "Lie- 
tuvos" siuntinėjimą. Drįstame laukt nuo Tainstos 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: 

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

Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge Su Money Orderiu, čekiu, 
, ? arba pinigais prisiusk mums. 

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS = 

CHICAGOJE Metams $6.CO 
„ Pusei metų 3.50 

In Kitu* Suv. Valstijų Miestus 

Metams ^ $5.00 
Pusei Metų 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 

In Kitas Šalis Medams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

—....'•••■iiniitmimiimiiiniitiiiiiiniiimiiiiiifnmiiimii 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 
v 

dienraštį "Lietuvą" per met, 
(ant kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas Pravarde .. 

Stubos numeris Gatve 
(arbabox) 

Miestas "Valstija 

muilinimui 
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