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Prezidentas W9sonas 
F rancuzijoj 

Talkikininkai užims Berliną? 
Reikalauja įsimaišymo Rusijoj. 

Milžiniškos kares išlaidos 

PREZIDENTAS VVILSONAS 

FRANCUZIJOJ. 

Brcst, Gruodžio 13 d. — 

Prezidentas VVilsonas išUįjo 
ant Prancūzijos kranto 3:24 
šiądien popietų. Demonstraci- 
ja buvo didelė ir*entuziastiška, 
kad dar tokios nebuvo, su- 

rengtos Francuzijoj, pagerbi- 
mui svetimos šalies valdono. 

Prezidentas VVilsonas aplei- 
do Frest 4 valandoje po piet 
ir išvažiavo Paryžiun, kur šir- 

^ (lis Francuzijos rytoj jam su- 

teiks didžiausį viešinguma. 
Prezidentas VVilsonas išli- 

pęs ant kranto pasakė trum- 

pą kulbą, kurioje ačiavo ma- 

jorui miesto BrecJ Goude už 
jo sutikima. 

Pirmutinieji pasveikinti Pre- 
zidentą buvo atstovai Prancū- 
zijos ministerijos, majoras 
Bresto, Suvienytų Valstijų 
ambasadorius Francuzijoj 
Sharp E. M. House, gen. J. 
J. Pershing ir gen. Tasker 
H. Bliss. Bresto majoras 
Goude, sveikindamas preziden 
ta VVilsona pasakė': 

"Pone Prezidente: Aš jau- 
čiu giliausi širdies sujudimą 
įteikdamas jums pasveikinimą 
nuo I»resto gyventoju. Lai- 
vas ant kurio jus atvažiavo- 
te į šį uostą yra simbolu va- 

dovystės, po kurio legijonai 
jusų ramių piliečių puolė prie 
ginklų už didžiausi tikslą ne- 

p .gulmybės. Tais pačiais tiks- 
^ lais vadovaudamas jus atveža- 

te nuteriotai žemei Europos 
su raminimą, jusų galingą bal- 
są apsvarstinėjimuose, kuriuo 
se bus nuraminti mūsų nesu- 

tikimai. 
°one Prezidente, ant Breso 

£jT/v CjrtKitost Atpthar m t/te ~WorkI 

Join tbe 
Red Crcss 

z/ill cl/ou JVeod is a Jfoart 
and a 'Dollar } 

žemės mušu širdys vienbalsiai 
sveikina jus. kaipo pasiuntinį 
tc'sybės ir taikos." 

AMERIKONAI UŽIMS 
BERLINĄ? 

Amsterdamas. Gruodžio 13-1 
Žinios iš Bcrlino praneša, kad 
Philip Scheidemann kalbė- 
damas pasakė, buk Vokieti- 
jos valdžia prašys talkininkų, 
kad jie užimtų Berliną, jeigu 
boksevikų judėjimas nesusima- 
žins. Scheidemann pasakė: 
"Valdžia nutarė ne Neatsi- 
žvelgti ant nieko, bile tik pa- 
laikyti tvarka. Męs prašysi- 
me -priešo armijų, kad jos 
užimtų Berliną, jeigu Sparta- 
kų šaka nepaliaus darę de- 
monstracijų. Męs gal turė- 
sime Amerikos kareivius čio- 
nai trumpame laike — Die- 
vas žino ant kaip ilgo laiko. 
Ar to žmonės Berlino nori?" 

"Lai gyvuoja \Vi!sonas",— 
Šaukė minia. "Geriaus Ame 
konai, negu Spartakai". , 

REIKALAUJA PASIŲSTI 
ARMIJĄ RUSIJON. 

Dctroit, Mielu, /ruodžio 13 
d.—Lygą Tautų turi but su- 

organizuota, kad palaikius dar 
nenuspręstą taikos sutartį nuo 

'serap of paper" ir kad palai- 
kyti taiką už kurią męs kovo- 
jame,—Pasakė William Hovv- 
ard Taft, kalbėdamas čionai. 
Prie tos lygos, sulyg Tafto 
nuomonės, turi but prileista 
ir Vokietija, bet ne tol, pakol 
ji persimainys. Jis patarė pa- 
siusti suvienytą talkininku ka- c c. c. 

riumenę Rusijon, kad nuslo- 
pinti bolševikus ir įsteigti at- 

sakančią valdžią. Vokietijos' 
kolionijos neturi pasilkti po 
Vokietijos globa. 

Lyga Tautų turi sutvarky- 
ti jų likimą ir išrišti klausi- 
mą mažųjų tautų, kurias ka- 
rė išliuosavo. 

Ponas Taftas pasakė, kad 
lis labai užganėdintai, kad Prc 
zidentas Wilsonas išvažiavo 
Francuzijon dalyvauti Taikos 

Konfernecijoj. "Jo išvažiavi- 

mas,'* jis pasakė, "turis dide- 

lę svarbą šiame pasaulyje ir 
užtikrins žmones, kad demo- 

kartija bus pamatu sutarties, 
kurią jie padarys." 

Ar Jus Priklausote? 

Raudonasis Kryžius darbuojasi ne tarp kareivių, bet jis duoda pagelbą taipgi civiliškiems žmonėms. Ar jus priklausot pifiejo...? 
T.' ■ 

'"" 

■' 

ANGLIJA UŽIMS RUSIJOS 
MIESTUS. 

Lomlanas, Gruodio 13 d. 
— Rear-admirolas Kemp sa- 

vo laiške į laikraštį 'I" i 111 e s 

patarc, talkininkams už- 
imti Rusijos miestus Petrog- 
dą, Kronnstadtą ir Maskvą. 
Jis buvo vyriausiu Anglijos 
laivyno aficieriu Rusijos šiau- 
riniuose vandenuose iki lap-1 
kričio mėnesio šių metų. 

APSKAITLIAVIMAS KARĖS' 
IŠLAIDŲ. 

Paryžius, Gruodžio 13d.— j 
Raoul Peret, pirmsedis biud-į 
žeto komisijos, diskusuodamas | 
karės išlaidas išreiškė nuomo-1 
ne, kad dar niekas galu-; 
tinai nepaskelbia, kiek karės, 
vedimas atsėjo, bet jis mano 
kad šios skaitlynės bus teisin-! 
gos: 

Prancūzijos $22,000,000- 
000 (dvidešimts du bilijonai). 

Suvienytų Valstijų $14,000- 
000,000 (keturiolika bilijonų). 

Anglijos $40,000,000,000 
(keturiasdešimts bilijonų). 

Italijos $11,600,000,000 
(vienuolika bilijonų šeši šim- 
tai milijonų). 

Vokietijos $34,000,000,000 
(trisdešimts keturi bilijonai). 

Austrijos-1' sngrijos $20,- 
000,000,000 (dvidešimts bili- 
jonų. 

ORLAIVINĖ KRASA. 

Nczv York. Tarp Ne\v Yor- 
ko ir Chicagos pradėjo veikli 
nuolatos orlaivinė krasa. Pir- 
miau ir gi buvo bandoma nau- 

doti orlaivius krasos reikalams 
bet tai nebuvo nieko prasto- 
vaus. Gruodžio 13 d. pirmu 
syk pastovios krasos orlaivis 
apleido savo stoti Elizabetli, 
N. J. 

SAKO RUSIJAI REIKALIN- 

GOS SMEGENIS. 

Paryčiusf Gruodžio 13d.— 
Profesorius R. 1-5. Denius, bu- 

vęs vice-konsulu Rusijoj ir 
vienas iš paskutiniųjų aplei- 
dęs ta šali,.kalbėdamas pasa- 
kė, kad chaosas Rusijoj yra 
todėl, kad ten "trūksta snie- 

genų". 
"Visas Rusijos padėjimas 

galima išreikšti vienu odžiu", 
— pasakė prof. Dennis" ir tas 

yra chaosas. Šalis yra išdras- 

kyta revoliucijos ir nuteriota 
badu, 'odėl, kad trūksta išla- 

vintų smegenų, kurie vado- 
vautų. Visas Rusijos padėji- 
mas yra kritiškas iš kurios 
pusės nei paimsite, bet svar- 

biausiai badas ir trukumas 
kuro. Kada ;iš apleidžiatt ta 

šalį pūdas miltų parsidavinėjo 
po $60. Kuro padėjimas yra 
labai kritiškas. 

Aš pranašauju, kad daug' 
gyventojų išmirs nuo bado šia 
žiemą Petrograde. Priederme' 
yra kitų tautų įsimaišyti j ta1 
šalį ir išgelbėti nuo badavimo 
ir politiškos prapulties. 

RUSIJOS GENEROLAS j 
PABĖGO. 

Stocklioluias, Gruodžio 13 
d. — Korespondentas l>as- 
sett Digly laikraščio Daily 
News praneša, kad generolas 
Gudemtch, kuris paėmė Erze- 
rumą ir Trebizontą pribuvo 
Stockholman. Savo laiku galin 
gas komanduotojas Rusų ar- 

mijos, ^.urią jis vadovavo 
Aziatiškoj Turkijoj, dabar 
buvo apsirėdęs ūkininko dra- 
panomis keliavo iš Kaukazo 
Petrogradan iš kur jis pės- 
čias keliavo net iki Finlandi- 
jos rubežiaus. Perėjęs rube- 
žių, jis likosi širdingai pri- 
imtas Suomais ir jam likosi 
pavelyta keliauti Stockholman.. 

WILSONAS APŽIŪRĖS IŠ- 
NAIKINTAS VIETAS. 

Londonas, gruodžio 13 d. 
Laikraštis P a 11 Mali G a- 

z e 11 e aprašinėdamas Prezi 
dento \Yilsono atvažiavimą. 
Francuzijon sako:' 

"Ponas \\ ilsonas turės pro- 
ga ypatiškai apžiūrėti išnai- 
kinimą, kokį padarė Vokiečiai 
Prancūzijoj ir Belgijoj ir ga- 
lės suprasti padėjimą tų, ku- 
rie ta nukentėjo. Prezidentas 
Wilsonas turi sprendžiamą 
supratimą ir nei vienas dip- 
liomatas negali geriaus nu- 

spręsti arba priimti faktus su 

drąsumu ir pasiryžimu. 
Jo nurodymas apie liuosy- 

bę jūrių iššaukė daug disku- 
sijų. Kaip Lloyd George nu- 

rodė, musų laivynas yra gink- 
las ne dėl užpuolimo, bet dėl 
apsigynimo ir męs nemanome 
to ginklo paleisti. 

Karė parodė, kad ne tik 
musų saugumas, bet ir sau- 

gumas civilizcaijos kabojo ant 

musų laivyno pirmenybės. 
Kad Lyga Tautų bus sutver- 
ta ir bus ne idėjų, o reališku- 
mų, tada, gali buti, męs ga- 
išime atmainyti musų reika- 
lavimą prie jurišku spėkų.'' 

; .j 
NAUJAS PREMIERAS 

FINLANDIJOJ. 

Helsingfors, Finliandija, 
gruodžio 13 d.—Finliandijos 
Landtagas priėmė rezignaciją 
premiero Svinhttfondo ir for- 
mališkai, išrinko naują prezi- 
dentą genrolą Mannerheimą. 

REIKALAUJA NAUJO TEIS- 
MO MOONEY. 

New Y orkas, gruodžio 13 
Glasgowo Amatų Taryba, ku- 
ri atstovauja 100,000 Škoti- 
jos unijistų išnešė rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama naujo 
teismo dėl Mooney, arba jo I 

pilno prl savimo, sulyg ka- 
blegrann pagarsinto Xe\v 
Yorke. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
PIRKLYBA SU RUSIJA. 

\Yashingtonas, gruodžio 13 
d.—IMianai pradėti generalis- 
ką prekybą su nekuriomis da- 
limis Rusijos ir Finliandijos 
likosi paskelbti šiądien kariš- 
ku pirklybos bordų ir kad ap- 
likacijos bus priimamos išda- 
vimui leidimų dėl importavi- 
mo produktų. Svarbiausi is 
jų bus visokios rūšies kailiai, 
siera, kuras, ir visokios sėk- 
los. 

RAUDONASIS KRYŽIUS NE- 
DUOS PAGELBOS HUNAMS. 

ll asliinyton, D. C. Grodžio 
13 d. — Amerikos Raudonasis 
Kryžius nevartos dalies pini- 
gų iš savo karės pagelbos fon- 
do gerovei žmonių Centrališ- 
kų Valstijų. 

1 šleisdanias šį pranešimą 
General iškas užžiurėtojas 
Raudonojo Kryžiaus George 
E. Seott pasakė:— 

"Jokia pagelba nebus daro- 
ma Amerikos Raudonoju Kry- 
žių Centrališkose Valstijose, 
išskyriant Amerikos arba tai 
kininkų belaisviams ir paliegė- 
liams tose valstijose." 

DARBININKAI NE DA- 
LYVAUS. 

ra r y ii us, Gruodžio 12d.— 
Prancūzijos darbininkai neda- 
lyvaus formališkuose ceremo- 

nijuose pagerbinvi prezidento 
\\ ilsono Paryžiuje. 

Premieras Clemenceau pra- 
nešė delegatams Darbo Fede- 
racijos, kad jiems bus pavelyta 
Įteikti prezidentui \Vilsonui; 
pasveikinimą tik tada jeigu 
Amerikos prezidentas duos I 
ant to savo ypatišką paveliji- j 
na. Projaktas likosi atidėtas j 
ir federacija prašė, kad visi i 
larbininkai susijungtų su žmo- 
nėmis sveikininčiais preziden- 
:ą \Vilsoną laike jo pribuvimo 
Paryžiun. \ 

REIKALAUJA DALIES | 
HOLLANDIJOS. 

J3russel^\ Belyija, Gruod-j ėio 13d.—Pildomasis komitc-į 
as komercijinio buto vienbal ! 

>iai priėmė rezoliucija, kurio- 
je užgiria, kad Įleisi ja pri- j 
jungtų Zelandiją ir Maestri j 
;htą. 

Provincija Zelandija randa į ii šiaurinėje dalyje Flandrijos' 
r yra Hollandijos globoje. 

Maestericht yra sostyne! 
provincijos Limburgo ir pri-Į 
vlauso Hollandijai. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LAI- 
VYNAS POLOJE. 

Amsterdamas, Gruodžio 13' 
1. — Telegramas iŠ Laibacho 
)raneša, kad Suvienytų Val- 
ui jų kariški laivai atplaukė 
Dolon, buvusį svarbiausį Aus- 
rijos laivyno uostą ir paėmė 
/įsą miesto administraciją į 
;avo rankas. Jugo-Slavij ka- 
riški laivai," kurie buvo tame 

porte pagerbimui Suvienytu 
Valstijų laivyno, iškėlė Ame- 
rikoniška vėliava. 

FRANCUZAI UŽĖMĖ ODESĄ 

Paryžius, Gruodžio 13 d. 
— Paryiaus laikraštis Ma- 
tin praneša, kad Francuzijos 
jūreiviai. įženge Odeson ir li- 
kosi labai širdingai sutikti gy- 
ventojais. Jie užėmė bevelinio 
telegrafo stoti ir išvarė visus 
vokiečius iš visų militariškų 
įstaigų. 

Laikraštis priduria, kad Se- 
vastopolis ir tvirtove taipgi 
yra liuosi nuo vokiečių, kurie 
su pagelba bolševikų sukelda- 
vo betvarkes. 

DEMOKRATIŠKA VOKIE- 

TIJA? 

Muniehas, gruodžio 13 d. 
"Jeigu demokratija platusis 
tarpe visų kliasų, ką aš tikiu, 
Vokietija bus demokratiškiau 
sia šalis visame pasaulyje"— 
pasakė Kurt Eisner, Bavari- 
jos premieras, kalbėdamas su 

laikraščio korespondentais. 
Bavarijos lyderis yra idea- 

listas, jo draugai ii vadina "di 
džiausiu žmogum Vokietijos/' 
bet jo priešai, kurie su kiek- 
\ Iena diena dauginasi, ii va- 

dina 'nepraktišku ir miegan- 
čiu idealistu." 

"Yra buržuazii ir kapita- 
listų Bavarijoj, kurie palaiko 
bolševikus,"—jis pasakė, "taip 
gi yra tam tikras sluogsnys 
gyventojų, kurii nori, kad tai- 
kiniu kiauimžiden t oupaųbet ze 

Kininkai užimtų Vokietiją." 

VOKIETIJA ATSISAKO AP- 
GINTI KAIZERĮ. 

Amsterdamas, gruodžio 11 
d. (suvėlyta). Koresponden- 
tas T i rn es C a b 1 e prane- 
ša, kad Vokietijos valdžia va- 

karykščiame posėdyje diskusa 
vo klausimą apie kaizerį 
ir po ilgų diskusijų nutarė, 
kad Vokietijos valdžia atsto- 

vaujanti didžiumą neprigul- 
mingų socialistų ir Darbinin- 
kų ir Kareivių Tarybų, negali 
ir nesipriešins talkininkų rei- 
kaJaviniui, kad Hollandija iš- 
di otų buvusį kaizerį talkinin- 
kams. 

Ka slink kronprinco, tai nin 

numes, išreikštos laike disku- 
sijų. buvo dar priešingesnės, 
negu prieš kaizerį. 



Politiška Savaite. 
Karė pa.*'liovė, bet Taikos 

Derybos dar neprasidėjo. Ka- 
rės tarp buvusių priešų nėra, 
bet už tai kįla naminiai maiš- 
tai tuluose buvusiu Vokieti- o 1 

jos draugų kraštuose. Smar- 
kiausi maištai kįla tuose kraš- 
tuose, kur žmonės valdžių pri 
spausti, mažiausia turėjo lais- 
vės, ten tie nuskriausti žmo- 
nės smarkiausiai kreipiasi 
prieš skriaudėjus. Šioje karė- 
je tą pirmiausia pajuto Ru- 
sijos caro valdžia ir pats žmo 
nių skriaudėjas caris h visa 
jo šeimyna. Dabar ateina 
eilė ant kito savo žmonių ir 
kaimynų skriaudėjo—Vokie 
tijos kaizerio. Didžiausias gal 
19-to amžiaus kaimynų skriau 
dejas Bismarck, daugiausiai 
tame amžyje karių surengęs, 
teisybė sutJkė Vokietijai per 
kares dikeiai svetimų kiaštų, 
bet iš jo užgrobtų svetimų 
kraštų Vokietijai nieko nelie- 
ka, juos visus net su dide- 
liais priedais Vokietija turės 
jų savininkams sugražinti. 
Vokietija garbino Bismarką, 
kaipo didžiausią savo didvyrį, 
tik nežinia už ką, nes jis Vo- 
kietijai tikro pastovaus gero 
nepadarė. Net kontribucijoms 
nuo kaimynų išluptus pinigus 
dabar su palūkoms reiks su- 

grąžinti. Reiks užmokėti ir 
už dabar svetimų kraštų su- 

naikinimus ir kareivių plėši- 
mus, atliktus Francuzijoj ir 
Belgijoj. Taigi mat pasiro- 
do, k.id blogi darbai, vis tie!:, 
kas juos atlieka, retai kam pa- 

stovia nauda atgabena, bet 
dažniausiai už blogus darbus 
ateina bausmė, jeigu ne pa- 
čiam blogdariui, tai jo šeimy- 
nai, vaikams, ar visai jo tau- 
tai. 

Jeigu kaizeris Wilhelmas ir 
nedaugiausiai žmonijai blogo 
padarė, tai ji bausmė pasie- 
kia už blogus darbus prieš jį 
Vokietija valdžiusiu valdonų, 
kad jis jų piktų darbų pada- 
rytų žmonijai 'aisyti nemėgi- 
no, bet ir pats piktų darbų 
griebėsi. 

Kaizeris manė, kad vien jis 
yra tikru savo tautos geradė- 
ju, bet kuomet pamatė, kad 
jai duotų paadė j imu išpildy- 
ti negali ir per savo silpnu- 
mą, nusilenkimais karės par- 
tijai savo kraštą nelaimėn 
įstūmė, išėjo slapta svetiman 
kraštan išdūmė ir ten dabar 
dreba is baimės, kad jo neiš- 
duotų. Ne tiek jis bijosi, kad 
jo priešams neišduotų, kiek 
bijosi, kad neišluotų vokie- 
čiams, nes tie, už suvilimą 
skaudžiau atmonytų negu prie 
šai. Hollandija, kur kaizeris 
su šeimyna pasislėpė, pasirem 
dama ant dabartinių tarptau- 
tišku tiesiu, norėtu apginu i. t. o 

nuo visų jo priešų, bet jis 
pats žino, kad Hollandija yra 
silpnas kraštas, galingiems pa 
sipriešinti nei su jais erzin- 
tiesi negali. Iš (talkininkų, 
smarkiausiai reikalauja kaize- 
rio išdavimo valdžia jo pus- 
brolio, Anglija. Kiti talkinin- 
kai jo asmeniu mažiau rupi- 

nasi. Kaizeris labjausiai bi- 
josi, kad jo neišduotu Vokie- 
tijai, nes ji skaudžiausiai jį 
nubaustų už įtraukimą \rašto 
nelaimėn. Liet kaip pasibaigs 
dalykai su kaizerio asmeniu, 
dabar dar sunku įspėti. Grei- 
čiausiai, jeigu galingi smar- 

kiai reikalaus jo išdavimo, 1 lol 
landija jį išgabens ant kokios 
nors jaį prigulinčios pietinėj 
Azijoj salos, kokiu, didelių ir 

mažų, I lollandjia turi i'uug. 
Arba, jeigu kaizeriui iiollan- 
dijoj pasirodys per karšta, jis 
gal iš ten persikelti į kitą, 
toliau ir nuošaliau guliu* į 
kraštą, pavyzdžiui Norvegi- 
jon, arba ant prigulinčios Da- 
nijai salos Islandijos, kur gali 
jau ramiai gyventi nekliudytų j 
nei talkininkai, nei Vokietija. 

Pradėdama karę, Vokietija 
tikėjosi, jeigu jau neapvaldyti 
visą pasaulį, visą žemės pa- 
viršių, tai bent nuo pergalėtų 
priešų gauti milžinišką atly- 
ginimą pinigais/ Bet \r su 

tuom išpuolė visai kas kita, 
išpuolė visai atbulai, negu Vo 

j kietija tikėjosi. Kaip rodosi, 
Vokietijai prisieis milžinišką 
atlyginimą talkininkams mo- 

kėti. Vokietijos socialistai, 
kuomet pamatė, kad kare pra- 
lošė, pasirengę buvo taikytiesi 
be užgrobimų ir kontribucijų, 
bet apie 'tokią taiką dabar, 
kuomet Vokietija jau paklup- 
dyta, talkininkai, žinoma, nei 
kalbėti nenori. 

\nglijos ministerių pirmi- 
ninkas Lloyd George viešoj 
kalboj, turbut susitaręs su ki- 
tais talkininkais, apreiškė, jog 
V okieti ja turės talkininkams 
atlyginti ne tik visus padary- 

tus nuostolius, visus išnaiki- 
nimus, bet taipgi sugražinti 
visas karės išlaidas. Anglijos 
ministeris pasakė, jog talki- 
ninkai nuo Vokietijos parei- 
kalaus net 120 miliardų dolia- 
rių karės išlaidu, tame Angli- 
ja, kuri mažiausiai nuostoliu 
turėjo, pareikalaus 40 miliar- 
dų doliarių, o Francu zi j a 

daug daugiau. Kadangi Vo- 
kietijos visi turtai yra verti 
100 miliardų, tai karės atlygi- 
nimo jai reiks mokėti daugiau 
negu vertė visų jos turtų. Ži- 
noma, nieks negali užmokėti 
didesnio atlyginimo negu ver- 

ti visi jo turtai; tai negalės 
išmokėti tiek, kiek bus reika- 
laujama, nei Vokietija, todėl, 
kol ji neužmokės visos reika- 
laujamos sumos, bus užimti 
tuli žemės plotai. Bet kas nie- 
ko, apart skolų neturi, tas nei 
savo turtų dauginti negali. 
Reiktų todėl Vokietijoj užda- 
ryti visas mokyklas, visus uni 
versitetus, kurie ne vien vo- 

kiečiams, bet ir žmonijai yra 
gero davę, nes jie, su mažais 
išėmimais, buvo tikros švie- 
sos ir mokslo platintojais. Jei 
gu politikoj prieš žmoniją sa 
vo godumu ir egoizmu Vo- 
kietija nuopelnų neturėjo ir 
neturi, tai mokslo srytyj jos 
nuopelnai ne maži, didesni net 

už daugybę kitų kraštų, o jau 
besiginanti savo neva kultū- 
ra lenkai lygintiesi visai ne- 

gali. Teisybė ir vokiečių ka- 
riumenė, jsiveržusi Francuzi- 
jon ir Belgijon, ten naikino 
vaisius šimtmečių darbo mok- 
slo ir dailės srytyj. Bet toki 
naikinanti gentkarčių darbo 
vaisius, kas juos neatliktų, 

daro nuostolį žmonijai, neiš- 
skiriant pačių naikintojų, o 

tokį'blogį, vodingą visai žmo- 
nijai darbą vokiečiai pradėjo, 
tai jie turi ir bausmę priimti, 
nes ja pilnai užsipelnė. 

Apart Alzatijos ir Lotarin- 
gijos Prancūzija mano parei- 
kalauti Saarbruchen apskri- 
čio, su svarbiausiomis Vaka- 
rinėj Vokietijoj anglių ka- 
syklomis, taipgi Palatinaty, 
pramoningiausiri Vokietijos 
apskritį, tarp Prancūzijos ir 
Bavarijos. 

Kaip galutinai susitvarkys 
Vokietijos plotai, apie tai nu- 

spręs taikos taryba Paryžiuj, 
bet daugiausiai Vokietijai pri- 
sieis žemės žudyti rytuose, 
kur ji, Rusija sumušusi, tikė- 
josi vien pelnyti didelius luo- 
tus; užimti Rusijos plotai, be 
abejonės, bus atimti. Visi 
lenkų apgyventi kraštai, ne 

tik tie, kur yra lenkų dau- 
guma, bet ir pajūriai, kur jų 
mažuma, nes be tų lenkai ne- 

galėtų palaikyti Danzigo, ku- 
rį talkininkai jiems paveda, 
bent taip lenkai savo laikraš- 
čiuose garsina. Lenkų kariu- 
menė, kuri dabar Prancūzi- 
joj visai neriekalinga, išplau- 
kė jau užimti Danziga, kurį 
gal su pagelba talkininkų lai- 
vyno ir pasiseks užimti. Vo- 
kiečiai talkininkams nesiprie- 
šina, kadangi kitaip tie mais- 
to neduoda, o io vokiečiams 
trūksta. 

Vokietijoj tikros tvarkos 
dar vis nėra. bet, kaip rodosi 
socialistai paims viršų; neso- 

cialistai ministeriai viens po 
kitam pasitraukia nuo vietų, 
jas socialistams užleidžia. Pa 

si trauke nuu vietos ir svar- 
biausias nesoeialislas, užsie- 
niu ministeris Soli. 

Talkininkai niekur nenori 
reikalu turėti su bolševikų į- 
kurtomis kareivių ir darbi- 
ninkų tarybomis. Gal prieš 
jas prisieis siųsti kariumenę 
tikron Vokietijon ir su kariu- 
mene ten tikrą tvarka įvesti. 

Tuom tarpu Vokietijoj tvav 
kos nėra. Kruvini maistai 
buvo vėl JJerline ir kituose eli 
desniuose \ okietijos miestuo- 

HEARST KAIZERIO ŠALI- 
NINKAS? 

Washingtonas, Gruodžio ii d. 
—W. iv. llearsto prisakymai va- 

sario _*4 d. 1917 m. \\ illiam l.a- 
yard Hale, jo agentui Derliu 
skamba sekančiai: "Aš tvirtai ti- 
kiu, kad didelė dauguma žmonių 
Suvienytų Valstijų yra visai prie- 
šingi karei su Vokietija. Aš 
taipgi tikiu, kad žmonės Vokie- 
tijos lyginai yra priešingi kare 
su Suvienytomis Yaltijomis. To- 
kiu budu, aš ne galiu permaty- 
ti kodėl amžiaus senumo drau- 
giškumas taij) Su\ ienytų Valsti- 
jų ir Vokietijos negali būti pa- 
laikomas ir amžinai užtvirtintas 
protingais ir humaniškais valdo 
nais ir politiškais vadais mūsų 
atsakomų šalių." 

POLICMONAI STREIKUOJA 
.Moutrcal, Canada, Gruo- 

džio 12 d.—Didžiuma ugna- 
gesių polieistų ir vandenio 
departamento darbininkų su- 
streikavo šiądien, kada mie- 
stas atsisakė pakelti mokesti. 
Publiškas patarnavimas be- 
veik visai sustabdytas. 

| Spanish lnfluenza 
"Aukuoja pirmiausiai tuos, kurie 

turi katarą." štai vienas gydymas, 
ant kurio kiekvienas kenčiantis gali 
pasitikėt. Jeigu tu nori prašalinti 
katarą ir visus jo bjaurius syrapto 
mus iš savo systemos trumpiausiam 
laike, gali tai padaryti su rausą "Au- 
tomatic Inhaler" (automatišku jkvė- 
puotoju. Gydo Spanish lnfluenza, 
Katarą, Dusulj, čiamiuli, Kosulius, 
šalčius ir Kurtulj. Išgydo ir buna 
išgydyta. Tęsa visam amžiui. Pri- 
siusime šj gydymą, paėta apmokėta, 
už $2.00 popieriniais. 

Mažiausiai dvi kvortos nuodingi} gleivių nuteka iš gavlos j pilvą kas 
dvidešimtskolurios valandos blogame 
atsitikime kataro, ir tas yra prie- 
žastimi daugumo pilvo nesmagumu, 

j Vienatinis būdas ją pagydymo tai— 
sustabdyti tą bėgimą. Nekrutėk nei 
vienos dienos su tuom kataru. ,Ta liga yra pavojinga ir d'įžnai užsibai- 
gia džiova. 

Užsisakyk tuos gydymus šiądien. 
HERB REMEDY CO., 

503 Trust Bldg., Galvcston, Tcxas. 

Pamatyk Greitai 
PARSIDUODA bevik pus- 
dykiai 4 faniilijii didelis na- 

mas, kuris reikalingas biskį 
pataisyti. Prekė tik $2,300. 
PARSIDUODA 2-jų famili- 
jų muro ir medžio namas 4 ir 
6 kambarių. Prekė $1,800 
įmokėti $300, o kitus raudos 
išmokės. 

/ 

PARSIDUODA 4 familiju J c 

mūrinis namas, akmenų fron- 
tu 2 flctai po 4 kambarius ir 
2 flctai po 6 kambarius, su 

maudyklėmis ir geru beise- 
mentu. Raudos neša $58.00, 
kas greitai pirks, tai galės nu- 

pirkti už $3,750.00. 

Liberty Land and 
investment Co. 

3301 S. Halsted St. Chicago 

Savaitraščio Skaitytojau Kreipiames prie Tamstos, senas "LIETUVOS" 
skaitytojau, kurio radai joje artimą draugą ir patikėtiną patarėją. Pranešame Tamstai, kad perkeičiant 26 metus 
tarnavusią lietuvių visuomenei savaitinę "Lietuvą" į dien- v 

raštį, taipgi persikeitė ir apmokėjimas už prenumeratą, ir tik tokiu budu jis tapo atsilikusiu, Todėl kviečiame Tamstą, senas "Lietuvos" skaitytojai!, 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 Tamstos greito atsiliepimo, nes, suprantame, Tamsta spėjai apvertint sa- 
vo ištikimą artimą dienraštį "Lietuva". Užkviečiame "Lie- tuvos" skaitytojus, Lithuanian Publishing Bendroves da- lininkus, artimus ir pažįstamus tuojaus užsiprenumeruo- > ti Dienraštį "LIETUVĄ." 

/ Laiškus ir pinigus siųskite sekančiu antrašų 

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

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINO S==== 

CHICAGOJE Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.50 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Met'4 " " 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
ln Kitas Šalis Metams 8.00 

niiiiiiiiiimiiJitiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiHii 

VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

aną Kuponą ispiiclyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiusk mums. 

j "LIETUVA" 3253 So, Morgan St., Chciago, 111. j ! GERBIAMIEJI:— j 
Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas Pravardė 

Stubos numeris Gatvė 
(arbaboz) 

Miestas Valstija i 
i 



SIMANAS DAUKANTAS 
JO GYVENIMAS IR£DARBAI 

Paminėjimui 125 metų nuo jo gimimo dienos. 

(Tąsa) 
DAUKANTO PASKUTINĖS 

DIENOS. 
negyveno Daukantas 

ovmaukyjc. Matyt, važinėjo po 
pažįstamu?. Tam dalykui netu- 

rime daug žinių. 
1857 m. vasarą buvo Pavirvy- 

tyje pas Joną Bocvinskį, kur ma- 

tėsi su Andrzejevvskiu. 
Po poros mėnesių Daukantas 

buvo Vairiuose. Jisai matėsi *u 

Andrzejc\vskiu, tur^ut, su Va- 
lančium, taigi susipykimas nebu- 
vo amžiaus, rūstybė bu o per- 
ėjus. 

Kitais metais vasarą jisai su 

Akelaičiu keliavo vėl į Žemaičius. 
Važinėjo trumpai, koki mėnesi. 
Akelaitis atplankė Plungę, Palan- 
gą, Birutės kalną, važinėjo pa- 
jūriais. Bene su juo po tas pačias 
vietas važinėjo ir Daukantas. 

Jau po mėnesio, kaip buvo ža- 
dėta, grįžo atgal j Svirlaukj. 

Akelaitis per žiemą išbuvo 
Svirlaukyje. pavasarį išėjo į mar- 

gą svietą, kur buvo gy vesti io 
darbo. 

Jisai nešiojosi su mintim leis- 
ti knygeles liaudžiai. Pritarė jam 
keli Žemaičių didžiūnai, ypač gi 
ir Oginskis, žmogus didus ir 
keistas. Tasai kvietė pas save 

Akelaiti, žadėjo dargi spaustuvę 
įtaisyti pas save ar Varniuose. 

Valančius buvo sumanęs 1859 
m. leisti lietuvišką laikraštį, liau- 

džiai skiriamą, einantį kas sa- 

vatę. Padavė prašymą švietimo 
ministeriui; j redaktorius pakvie- 
tė Akelaitį, cenzūrą pasiėmė ant 

savęs ir visą atsakomybę. Nebu- 
vo dar aišku, kur eis, Varniuofe 
ar Vilniui. Valančius nutarė įkur- 
ti spaustuvę Varniuose. 

Pinigai, matyt, butu buvę Va- 
lančiaus. Rengiasi įtasyti spaustu- 
vę, jaiv įtaiso raides, jieško rakl- 

rinl'.ių, mokančių lietuviškai. Ake- 
laitis kalba apie knygelių spaus- 

dinimą pc» 5—10—20 tūkstančių, 
žodyną liet.-lenk. ir lenk.- liet. 

Laikraščio neleido valdžia, sva- 

jonės ičiro. Buvo galima tik iš- 
leisti 5 knygeles iš surinktų pi- 
nigų. Akelaitis, pasisukinęs apie 
pusę metų, apleido Varnius. 

Apie Daukanto gyvenimą maža 

beturime žinių. Nesėdėjo ant vie- 
tos ir jis 1860 m. buvo Varniuo- 
se. lankė savo pažįstamus, buvo 

taip-pat 1861. 

BAUDŽIAVOS PANAIKI- 
NIMAS. 

Prasidėjo nerimavimai. 'Ap- 
skelbta 'baudžiava panaikinimas. 
Daugiausiai nerimastavo valstie- 
čiai, kurie nenorėjo eiti lažų. 

•Prasidėjo kitas judėjimas. Ren- 

giama buvo sukilimas. Valančius, 
kaipo diplomatas ir atsargus po- 
litikas, nesiskubino aiškiai pa- 
rodyti savo nuomonių, žiurėjo, 
kas 'bus; tikėjosi, jog gali būti 

gera klotis. Daukantas gi abejo- 
jo. Kaip ir viskas gyvenime išro- 
dė jam, nieko nebežada. 

Svirlaukį apleido, matyt •visai, 
gerai minėdamas P. Smuglevičių. 
'Važinėjo nuo vieno pažįstamo 
prie kito. Koki laiką buvo ap- 

sistojęs pas Vambutus, bet daž- 
niausiai .būdavo pas kun. Vaišvi- 
lą, Papilės kleboną, kur praleido 
paskutines dienas. Iš ten susira- 
šinėdavo su vienu-kitu pažįsta- 
mu. Jis karšinos visai. Kalbėjo 
vien apie savo ligą ir laukė miri- 
mo valandos. 

Varniuose buvo paskutinį sy- 

kį rudenį 1861 m. Pas Andrze- 
jevvskį buvo 12 rugsėjo. Gal buti, 
teiravos pas jį, gydytoją, aph 
save sveikatą. Tas vargiai ką 
galėjo bepadaryti; vaistai galėic 
suteikti tik mažą palengvinimą. 
Nuvykęs pas Vambutus susirgo; 
nenorėdamas daryti vargo jiems 
su savo liga ir mirimu, persikėlė 
14 spalių pas kur. Vaišvilą į 
Papilę. Galėjo čionai gyventi 
ramiau. 

NAUJAS PIKTIS SU VA- 
LANČIUM. 

Suerzino jj naujas bart.is su 

Valančium. 
Tasai pasveikino jį vardo die- 

.ią, kuri pripuola 28 spalių, iš- 
reiškė pasigailėjimą iš vargšo, 
nuplikusio žmogaus, ir dėlto žai- 
dėjo išleisti jo raštus. Tatai Dau- 
kantą užgavo. Ir atsakė jam laiš- 
ku, pilnu priekaištų. Jeigu, sako,1 
nekučiau Varniuose apsigyvenęs, 
tai bučiau nenustojęs sveikatos, 
nenuplikęs ir isteriją išspausdi 
nęs, sveikatą gi atgavęs pas 
Smugl^vič.Ir. 

\ aiaiu nu uuvo peruaug toKio 

priekaišto, sugrąžino laišką at- 

gal, liwpė perskaityti, kai išblai- 
vės.ąs: tik girtas galėjęs parašy- 
ti. Ir pridėjo keletą karčių žodžių, 
primindamas senove. 

Kasė tai ne girtas, bet ligotas 
karšinčius senelis, kuriam visas 
pasaulis nebegeras. 

Daiikanta? dar labiau įširdo. 
Gal laikė tat paskutiniu pasikal- 
bėjimu prieš mirtį. "Regimai, 
čia *yra Dievo valia, kad męs 
prieš vienas antrą, <bercikiant 
mirti išsišnekėtume; nuspręsti 
palikime Dievui, kieno prisipažin- 
tis teisingesnė... Aš tiesu girtok- 
lis, nes nuo savo gimimo neėmiau 
gėralų Į burną, o ir mano tėvai 
niekuomet negirtuokliavo, taigi 
man — nėra iš ko išblaivėti, pirm 
negu perskaityčiau grąžintąjį 
laišką. Aš nebuvau priešginiu 
ganytojo, bet pamečiau tarnystę 
dėlto, kad ji mylėjau irgi tikė- 
jaus, kitur gyvendamas, busiąs 
naudingesnis savo tautiečiams... 
Prisipažįstu, jog nickomet ne- 

laukiau. kad mano ganytojas, ku- 
riam tiek metų tarnavau, atsiųs- 
tų man, belaukiant mirties, tokį 
neteisingą piktažodžiavimą... 
Dabar aš tatai sakau: mea culpa, 
inea culpa maxima. kad aš pa- 
klausiau Tamstos prašant... 

Skaudu buvo .skaityti toks laiš- 
kas Daukanti'" visai jau ligo- 
niui. 

Jau nuolatos rga. Pasakoja 
apie savo apsirgimą 24 lapkričio, 
bet atsigavo dar. "29 buvusi li- 
jundia, ėjęs per kiemą, paslydęs 
ir pavirtęs, susikruvinęs, vos-ne- 

vos atsikėlęs; gydęs jį naminis 
felčeris. 
DAUKANTO TESTAMENTAS 

Matydamas save silpną esant, 
jisai rašo testamantą. Parašytas 
lenkiškai, 1K62 m. sausio 2 d. 
Perkratė visą savo turtą ir pa- 
dalijo. 

Dar viename lakštelyje, par. 
19 rugs. 1861 m., 'buvo surašytas 
jo turtas — įvairus skalbiniai. 

Testamente kiek smulkiau iš- 
skaityta pinigai. Paliko turto, ku- 
ris- nė 100 rub. neišneša, o skolų 
apie 34 rub. Matyt, vėl širdyje 
susitaikė su Valančium, nes pra- 
šo, kad atligyntų- jo skolą už pa- 
imtas knygas. Jeigu gi, sako, ne- 

su Liktų, tai išmokąs iš jo per- 
nykščios. .pensijos. 

Ir dabar šiaip be taip pasitaisė. 
Gyveno ramiai Papilėje. Gy- 

vendamas čionai, artinantis gyve- 
nimo galui, jis lankydavos baž- 
nyčioj, kalbėdavo poterius. 

Savo turto brangiausiojo iš vi- 
su, jisai neįrašė i testamentą. 
Paliko giminėms rupinties, kad 
nežūtą lietuvių tautai. 

Jis manė, neveltui gyvenęs jog' 
.jo atlikti darbaipasirodysią tik 
vėliau 

Xe sykį jisai kalbėdavos su 

savo prietelium Vaišvila apie ak- 
; meninj paminklą. Prašė kad bū- 
tinai įrašytų "vargo pelė.". 

Prasidėjo sukilimas. Greitai 
; numalšino sukilėlius, Tuomet 
ėmė kibti prie dalyvavusiųjų. 
prie tų, kurie užjautė sukilimą, 

j Nukentėjo daug dvarininkų, ku- 
nigų ūkininkų darbininkų. 

Tarp suimtu jų buvo ir Vaiš- 

Čia parodoma, kur Prezidentas išlips Franeuzijon nuvykęs. Tai buvo vienas portii, 
kuriame Amerikos kareiviai pirmu kartu matydavę Fraftcuzijos žemę. 

vila. Paliko Daukantą, prašė žiū- 
rėti jo ukio. 

Daukanto Mirtis. 
Pagrįžęs iš kalėjimo, rado dar 

ęyv.ą; keletui mėnesiu praslin- 
kus,, mirė ant jo ranku, 1864 m. 

1 <kr. 24 d. palaidotas lapkr. j(> d. 
Valančius išreikalavo iš Vaiš- 

vilos "Lietuvos istoriją," kurią 
tasai anam nusiuntė. 

Vaišvila nasakoja, kad jam 
Valančius keršijęs už tatai, kad 
Plikęs pas save Daukantą 
Papilėn grjžti nebegalėjęs. 

Valančius Istorijos išleisti ne- 

beišleido: spauda buvo uždrausta 
atsirado kitokių rūpesčiu, ne lai- 
kas buvo manyti apie storų vei- 
kalų leidimą. Bendradarbiai iš- 

blaškyti visi, liko vienas žvalgų 
apsiaustas. 

Istoriją išleido lietuviai Ameri- 

koje, palikim.'} gi saugoio jo gi- 
minės Kauneckiai ir ;ikę visa 

gerai. 
Vaišvila Į 20 m. pastatę akme- 

nini paminklą ant kapo su 'tokiu 

parašą: "Attejvi! miniek sav, jog 
.v.ionai palajdotas Szymonas 
Daukontas pirmas isz tarp miki- 
tų virti rašytoją* senoves vejka- 
Itt 'Lietuvos, Žemaitijos ir kitn 

naudingu- knigelu. Jis par sava 

ęivenima it vargo pclle be palau- 
bos trusieje vienUtinej žematis/.- 

kaj ras;<iti delej naudos vientau- 
čiu Gime 1793 m. Spalinio 2S d. 
Mirė 1864 m. Lapkritijo 24 d. 
Tsztark: Vieszpatie! duok jam 
itilsi amžiną, l'alajdois ant Jo 
kapa istejgiau su antraszu užristi 
ta akmina 'Papilės Kleb. Wajsz- 
vvilla". 

Buvo tai paskutinis didysis že- 

maičių rašytojas. Tiktoji ranka 

griovė jo darbą. 
Jam mirus, atimta lietuviams 

spauda perkirsta raštijos plėtoji- 
masis, ir tik po 20 metų atbunda 
vėl lietuvių judėjimas, kjla ir au- 

ga, rašytojai stengiasi* pažinti jo 
nuopelnus. Rašo jau nebe žemai- 
maitiškai: bet Daukantas gyvenu 
juose, jie vadina save ano dvasios 

pasekėjais. 
KENOSHA. WIS. 

Vieša Padėka 

Vardan "Birutės" tariu 
nuoširdų Ačių, už pasidarba- 
vimą laike prakalbų Gruod- 
žio 18 s. m., šiems asmenims: 

p. ]). J. I. Bagdžiunams už 

darbą, t. y. prakalbą ir kelio- 
nės lėšų paaukav nią; daugiau 
mums tokių tėvynainių! 

Taipgi p. J. Purini ir ;<» 

draugams už daineles. P. St. 

Jociui už automobilių, kuris 

patarnavo reikale prakalbų. 
Taipgi Raščiui ir Vaiteliui už 
solo daineles. Ačių visiems, 
kurie šiokiu ar tokiu budu 

pasidarbavo surengime šių 
prakalbų. 

Ačių visoms ir visiems. 
A. Kvedaras, Kom. 

Šiuomi pranešu, jog "Biru- 
tės" , bertaininis susirinkimas 
atsibus gruodžio 15 d. Visi 
nariai malonėkite atsilankvti. 

✓ 

Taipgi pranešu visiem, ku- 
rie aukavote Kalėdų Eglaitės 
fondan, jog ateinantį nedėl- 
dienį jau turėsiu paliudiji- 
mus kuriuos gaus kiekvienas 
aukavęs nemažiau $5.- V. K, 

Į Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje, j 
IŠ PITTSRURGH, PA. 

Vietos C. K-to skyrius papuoši- 
mui Kalėdų Eglaitės surenj" 
prakalbas L. 'M. D. svetainėje, 
:ruo 1 io 28 d. 

l'onas J. Maskeliūnas, C. K. 
skyriai s pirmiii'rka's paaiškinęs 
tikslą ir svarbą m: prakalbu pa- 
kvietę L. Al. D. "Birutės" chorą, 
kad savo dainelėmis, sužadintų 
susirinkusiųjų jausmus. Choras, 
vadovaujant J. L. Senoliui, Su- 
dainavo: "Stokim 1 iroliai j dar- 
bą" ir "Kur bėga Šešupė. 

•Pirmas kalbėjo žinomas biz- 
nierius J. 'Kazlauskas, kurs pir- 
mas ir ])radėjo aukas su šimtine. 
Antras kalbėjo mušu "dėdė" K. 
V:irašius, i'o jam choras sudai- 
navo: "Karvelėli". Poliaus kalbėjo 
J. Virbickas ir A. Yainorius. 
"Birutės" chorui palinksminus 
publiką dainelėmis, kurios reikia 
pridurti, buvo gražiai sudainuo- 
tos ir kalbėtojams paaiškinus 
apie Lietuvos reikalus, buvo rink- 
ta aukos, surinkta $.265.40. 
| Aukavusių- vardai bus paskelb- 
ta "Kalėdų Eglaitės" skyriuje. 
Red.). 

Po rinkimui aukų kalbėjo J. 
Katkus. Taipgi buvo apkalbama, 
kaip prieit prie tu, kurie neat- 

silankė i prakalbas. Tam tikslui 
radosi liuosnorių aukų rinkėjų, 
kurie pasižadėjo aplankyti kiek 
vieną lietuvišką šeimyną, kad 
paraginus juos prisidėti darbė 
tie i Lietuvos laisvės. Pasižadėjo 
rinkti aukas: pp. Birutė Kazlaus- 
kiutė, Marijona Juozevičiutė, 
Ona Janušoniutė, Vladas Pet- 
rauskas, Fliorijonas Maisiejus ii 
Petras Gilius. Nuo jų darbavi- 
mosi laukiama puikių pasekmių, 
nes tai geri tėvynainiai. 

Užbaigiant vakarą choras su- 

dainavo Lietuvos, hyniną. 
Čia reikia pažymėti, kad m u s u 

bolševikai, giedant hyniną sė- 

dėjo. Jų tarpe buvo 3 nariai "Ai- 
do"' choro. Tas pats "Aido'' cho- 
ras nesenai per "Keleivį" ir 

"Laisvę," pasiremiant lietuvys- 
tės idealais, smerkė Birutiečius, 
kad nesusilėjo su "Aido" choru. 
Dabar gi aidiečiai parodė koki 
pas juos idealai žydi. 

Pitts'burgiečiai aukomis jau 
gerokai pakilo, būtent, pirmiau 
pagarsinta "Lietuvos" No. 12 

5^5.40. 4-ta kuopa A. P. L. A.— | 
$100.00 ir j*>s nariai sumetė l 

■$iC)0.oo; 8-ta kuopa A. I'. L. A. 
— $200.00. Taigi viso Pittsbur- 
ge jau surinko ant Lietuvos Lais- 
vės aukuro $1290.40. 

Pif-tshuro-iptic 

Nuo Red. kiek vėliau gavome 
panašią žinutę nuo kito mušu ko- 

respondento. Tarp kit ko jis ra- 

šo: "Lietuvos hymną, sykiu su 

choru, dainavo ir publika. Keli 
bolševikai visai neatsistojo. Kiti 
?:i. nors atsistojo, bet tik dcl pa- 

sityčiojimo. Jie kiščiojo lieziu- 
vius ir kraipė [vairiai lupas. Tai 

matote kokia bolševikiška kultū- 
ra ir tai \lar tik pradžia jos." 

LAI BUVA LIETUVA 
LAISVA! 

__Ncwark, N. J. Čionykščiai lie- 
tuviai tėvynainiai spėčiasi prie 
Liet. N'eprigulmybės Fondo. Tą 
puikiai liudija žemiau paduotas 
sąrašas. Nors kai kurios skait- 
lingos kolionijos ir aplenkė mus, 
bet męs prieš juos kepures dar 
nemanome nusiimti. 

Gruodžio i d. turėjome pra- 
kalbas. Kalbėjo J. O. Sirvydas ir 

J. \V. Liutkauskas. Jie puikiai 
nupiešė Lietuvos politiškus rei- 
kalus. Taipgi p. Liutkauskas 
prašė žmonių nubalsuoti ko jie 
nori. ar kad Lietuvoj butų ka- 
ralius? Ar kad Lietuva but" po 
Rusija, ar Lenkija? Ar kad Lie- 
tu\ butų nepriiįulminga demo- 
kratiška respublika? Vienbalsiai 
užreiškė (rankų pakeliniu), kad 
nori demokratiškos respublikos, i 

Buvo rinktos aukos. 
Aukavo šie tėvynainiai po $10: 

P. Šatkus. Jur. Šalna, A. S. Į 
Trečiokas (pažadėjo 40.00), P. 

Mataitis, S. Kisiliavičius, J. Pla- 

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

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

dai ir justi čia paduotos i.'nios 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 vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj? 
4. Amžius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuvi gautų laisvę? 
6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės?. 
7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 

8. Kokion vieton grįžtutei 

9. Kuom čia užsiimate? 
10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 
11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-dau£, pinigų su 

savim parsivežtu* 
Pastaba. Šitas klausimas yra svarbus tuomi, kad galima bu- 
tu maž-daug sužinoti, kiek kapitalo amerikiečiai parvežtų Lie- 
tuvon, o tas parodytų kiek jie Lietuvos gerbūvį padidintų, ši- 
tas jusų atsakymas bus Redakcijos užlaikomas absoliutiškoj 
paslaptyj, kiek tas lytisi jusų ypatos. Jeigu kartais nenorėtum 
jo atsakyti, praleiskit jį nieko nepažymėję. 

12. Kaip greit manytute grįžti Lietuvon? 
Atsakę šiuos klausimus šitą kuponu ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui, adresuodami taip,: 

* 

Statistikos Skyrius, 
"Lietuva" Daily, 

3253 S. Morgan St., Chicago, 111. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI BEI PAŽĮSTAMI JĄ IŠPILDYTŲ. 

dis,Ona Balčiuniutė, Juozas Šar- 
ka. Pov. Pranckaitis, Pov. Puo- 
dis, I)r. J. JI. Staknevičius, An- 

tanas Bu'bnis, Tarnas Burniaus- 
kas, Stasys Brazas, Al. Lukis 
Magdė Kirviutė, M. Dvareckas 
M. Akialis, J. Nausėda, J. Juk- 
nis, Petras Smalinskas, Jur. Ka- 

minskas, šv. Petro ir Povile; 
Dr-ja. 
Aukavo po $5.00: 
VI. Venckus, Tarnas Mučinskas 
K. Siinonavičius, kareivis Petrą? 
E. Pranis, Kazys Laukaitis, Vin- 
cas 'Makrelė, St. Veličkas, Juoz 
Biekša, Kazys Pranckaitis, Juoz 
Sandargis, Pranas Černiauskas 
Ant. Žalis, \'. Lukošiūnas, V 
Povėlis, Ant. Stanislovaitis, Pr 
Leckis, Juoz. Radaviėia, J. M 
Majauskas, Juoz. Šiksnis, Adalif 
Kačinskas, Petrasjočius, Rožė 
Statlikiutė, St. Sabeskas, Vikta 
Sereikienė, Jurg. Daugėla, Ig, 
Staniulis, Ona Graubiėienė, Xat. 
Stanialiutę, And. Adomaitis, A. 

Kaminskas, Iz. Starlikas, V. 
Andriušiunas, K. Laukis, Jurg. 
juodelis, Ant. Radzevičius, M. 
Akialis, M. Akialienė, Ant. Pem- 
pė, N. Staniulis, A. Petrikas, V. 

Jnodavicius, St. Gečius, Liudv. 
Vidmantas, St. Jasaitis, J. Čer- 
neckas, Jurg. Kondratas, Art. 

Rindokas, M Čarniauskas, V. 
Dambrauskas, Marė Černiutė. 
Elz. Truskienė, Ona Puodžiunie- 

Aukavo po $2.00: 
J. Smaliavičius, Ant. Urpšas. 
Aukavo po $1.00: 
J. Kemežis, K. Bilinskas, V. 
Pranis (pirma aukavo $10.00), 
N. Daukšis, M. Miškiunas, Ig. 
Belkevičius, M. Sinkevičius, J. 
Pelutis, Step. Agentas, Jurg. Sin- 
daras, M. Marcinkevičius. Tau- 

tietis. 

Juozas Raniušauskas $30.00 
Aukavo po $25.00: 
Vincas Žiugžda, Vincas Čeperis, 
Juozas Šildžius. 

Jonas Raisas aukavo $15.00 
&rt 

Viso ši kartą $631.00 
•pirmiau buvo paskelbta $604.00 

iki šiolei $1,235.00 
Kurių vardai čion nepaskel- 

biama atleiskite, kitą kartą tilps 
Gruodžio I d. vakare krutan- 

ti paveikslai už inžangą $47.25. 
Gruodžio 2 d. Bazaras įeigos 
$86.55. Vardai aukavusių daik- 
tus ir išlaidos tilps vėliau. 

Dirbam sunkiai prieš didelę 
opoziciją. Nors nesmagu, bet tu- 

rim patėmyti, kad vietos Krikš- 
čionjs Demokratai, nesielgia 
krikščioniškai. Apie juos pakalbė- 
sime vėliaus, liet męs Tautinin- 
kai Demokratai buvome ir bu- 
kim džentelmonai. 

Vietos L. X. F. skyrius varžosi 

j su Jlariison ir Kearey už Xo. 13 
1 mat jis giliukmingas. Hudsonie- 
Jčiai su pagelba Centro raštitnin- 
i kės, .p-lės Jurgeliutės, laimėjo. 
Męs jiems atiduodam 13; sau 

pasilėkam 12. 

M. Truska, 
L. N. F. 12 skyriaus Raštinink. 

Kreivos Akįs 
Gali buti Išgydytos užtikrinančiai 

Dr. Frankiin O. Car- 
tcr gaisus akių gydy- 
tojas Chicagoje, au- 

kauja naują, gyddymę. 
dėl zuinių kreivų a- 

kių. 
Jis užtikrina galuti- 

įai atitaisyti dargi 
blogiausiuose atsitikt- 

muse kreivų aklų bile amžiaus. Jo 
inetodos yra ORIGINALIŠKOS — 

SAUGIOS —BE SKAUSMO — VI- 
SUOMET PASEKMINGOS, atlieka } 
L5 minučių ten pat savo ofiso be 
ehloroformos arba pjovimo muskulų 
ir be akinių. 

UŽR<AQYTA VIRS 950 IŠGYDYTU 
20 METU PATYRIMO prie STATE st. 

Kainos vidutinės, taip kad dargi 
neturtingi darbininkai neturi pasi- 
likti kreivomis akimis. 

Dėl platesnių žinių rašykite arba 
ateikite. 

Keletas kreivomis akimis šiuo lai- 
ku išgydyta, 

Jųs galite nueiti ir pasimatyti ^u 

Jais ypatlškai: — P-lė Sala 26<>5 So. 
rumbull Ave.; p-as Emil John, 4347 
Lincoln Ave.; p-lė Lillian Kolar, 1503 
W. 17th St.; p-as J. Hanus (vaikas), 
5001 So. Honore St., Visi Chicagoje. 

Franklin 0. Carter N. D. 
120 SO. STATE GATVE 

Ausų, Akių, Nosies ir Gerklės 
Specialistas rmJk v 

Talandos: 9 ryto iki 7 vakare; ne- 

dėllomis: 10 ryto iki 12 dienų. 
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METAI XXVI No. 1* 

"Lietuva" eina kasdien, išskiriant nedėldienius. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Benrove. Redaktorius: 

Adv. Bronius K. Balutis. Adresas visoms kareaponden- 
c. joms: 

Lithuanian Publishing Co. 

3253 So. Morgan St., Chicago, 111. 

Telephonas Bulevard 4250 

Revoliucijų panašumas. 
Prasidėjus revoliucijai Vokietijoj, kiek- 

vienam ant lupų stojo klausimas: "Kas bus? 
Ar Vokietijoj atsikartos visos ypatybes,, ku- 
riomis pasižymėjo rusų revoliucija, įtrenkusi 
šalį nelaimių bedugnėn? Ar gal vokiečiai 
mokės nuosekliai ir tvarkiai pravesti savo re- 

voliuciją—nes juk nedovanai vokiečius skai- 
tyta "mokyčiausia, gabiausia ir protingiausia" 
pasaulio tauta?" 

Ir iš pačios Vokietijos netrukus atėjo at- 

sakymas. Vokiškieji socialistai, paėmusie į 
savo rankas kaizerio paliktą valdžią, su tulu 
didumu, per vieną iš savo vadų, iškilmingai 
.įžrfciškė: "Vokict'.ja neturi reikalo nieko mo- 

kintis is rusų," tuomi duodami suprasti, kad 
Vokietijos naujam sutvarkymui jie nereika- 
lauja imti lekcijų nuo Lenino Trockio ir kitų 
bolševikų. 

Ir pasaulis laukė, kokias naujas formas 
vokiečių socialistai išgalvos savo revoliucijos 
pravcdimui nes, teisybę pasakius, pasaulis ir 

tikėjosi, kad apšviesti vokiečiai tik-gi-nepri- 
kiš prie tokių neprotingų būdų, kokiais pasi- 
žymėjo rusų revoliucija. 

Ar tie vokiškų socialistų prižadai išsi- 
pildys? Ar pasaulio pasitikėjimas vokiečių 
apšvietimu nebus apviltas? šie yra klausi- 
mai, už atsakymą į kuriuos daug galima butų 
duoti, jeigu kas tokį atsakymą turėtų. 

Šiuo laiku žinios, ateinančios iš Vokie- 
tijos ir apie Vokietiją yra taip aiškios, kai,) 
aiškus yra,—na, sakysim, dumblynas. Žinių 
iš Vokietijos, te Lybė, netrūksta, jų yra dau- 

gybė—didelė daugybė. Bet jos šiuo laiku ne- 

daug te pagelta t i nušvietimui Vokietijos vidu- 
jinio stovio. 

Jos yra, nelyginant, tos bites, spiečiui pra- 
sidėjus Žmogus matai, kad jos sukasi, pina- 
si, Kyzgia ir kerta. Ko j'»s nori, kas is to 

išeis—to niekas nežino. Žmogus matai ir ži- 
nai, kad yra spiečius. Kur jis nutups—to pa- 
sakyti negali. 

Taip yra ir su visomis revoliucijomis. 
Taip yra ir su vokiečių rvvoliucija. Kas iš jos 
išeis, to šiądien niekas iKgali apsiimti at- 

sakyti. v 

* 
Iš to vienok, ką jafl iki šiolei apie ją ži- 

nome, galime padaryti bent vieną išvadą,— 
kad vargiai ji parodys ką nors naujo revo- 

liucijų s rytyje. Atpenč, galima manyti, kad 
ji yra ir bus rusų revoliucijos kopija—gal ge- 
resnė, ar blogesnė kopija, bet" kopija. 

Vokiškų socialistų išdidus užreiškimas, 
kad jie nereikalauja nieko mokytis pa? rusus, 
iki šiolei neišsipildė. Vokietijoj kaip sykis 
tuojaus pradėta kopijuoti rusų revoliuciją 
pradedant nuo pat jos ABC. Tuojaus atsi- 
rado darbininkų, kareivių, jūreivių tarybos— 
kopijos rusiškų sovietų; tuojaus atsirado vo- 
kiški bolševikai su savo vadu Liebknecht ir 
Roza Luxemburg, kurie yra kopija rusiškų 
bolševikiškų vadų, Lenino ir Trockio; tuo- 

jaus atsirado tie patįs "kontr'-revoliucijų" 
atbalsiai; žinių slėpimas, jų. iškraipinėjimas ir 
f.vbrikavimas—žodžiu, iki šiolei atsikartoja 
tie patis žingsniai, kokius matėme ir rusų 
revoliucijoj. Skirtumas nebent tame, kad Ru- 
sijoj jie vadinasi bolševikais, gi Vokietijoj jie 
turi vardą spartakų. 

"Ir kitaip negali būti"—girdime neku- 
rktos kalbant apie šitas dvi revoliucijas. 

Kodėl negali buti? Kodėl jos abidvi pa- 
našios? Girdime įdomių paaiškinimų ir iš- 
vadžiojimų. 

Pavyzdžiui. Meni išvadžioja, kad vokiš- 
ka revoliucija nei negali buti kitokia negu 
rusiška revoliucija, nes pati rusiška revoliu 
cija yra vokiškas [>adaras<—sulyg vokiškų plia 
nu padaryta ir sulyg vokiškų plianų vedama. 
Kaip kiekvienas žmogus turi savo locną ir 

ypatingą eiseną, sako jie, taip, ir šiame atsi- 
tikime vokiečiai surengę rusišką revoliuciją, 
negali surengti nieko skirtingo ir sau. 

Kiti dar įdomesnę teoriją mums paduo- 
da. Sulyg jų, kaip rusiškoj revoliucijoj, taip 
ir vokiškoj revoliucijoj radikališkaiš vadais 
yra—žydai (Liebknecht ir Roza Ltixemburg, 
vokiškų bolševikų vadai, yra žydai). Tas esą 
taip-pat kaip vienai, taip kitai revoliucijai 
priduoda bendrumo ypatybes. 

Gal Imt, kad kaip vienoj "teorijoj." taip 
ir antroj yra mažiai ar dauginu panašumo Į 
teisybę. Vienok veikiausia teisybė bus tame, 
kad visos revoliucijos yra niaž-daug vienodos 
ir turi vienodas, žmogaus prigimtyj glūdin- 
čias, ypatybes, kurios, tarsi vulkanų išsiverži- 
mas, yra ir negali buti pilnai sukontroliuoja 
mos. 

Ir todėl viena revoliucija yra niaž-daug 
panaši kitai. Nauja seka tomis pačiomis pė- 
domis, kaip ir sena. 

* 

Žingeidi Lekcija 
Kaip prasčiokas pamokino "veikėją." 

Visos Chieagos kolionijos dabar stropiai 
renka aukas Lietuvos laisves išgavimui. Ren- 
ka jas "katalikai-klerikalai," renka jas ir tau- 

tininkai. Surenka nemažai, surenka tūkstan- 
čiais. 

IJet surinktu daugiaus, 'jeigu rinktų sy- 
kiu, iš vieno. Surinktų dar daugiaus, jeigu 
vieni ant kitų neužsipuldinėtų. Ant nelaimės 
nerenka sykiu ir dar didesnė nelaimė, kad vie- 
ni ant kitų užsipuldinėja, ypač gi "katalikai" 
ant tautininkų. 

Prieš keletą dienų Cliicagoje buvo t<>ks, 
ytin žingeidus ir pamokinantis, atsitikimas. 

Vienoj parapijinėj svetainėj buvo su- 

kviestas didelis susirinkimas, kur "katalikai" 
rinko aukas Lietuvos laisvei. 

Čia buvo jų geriausi vadovai ir kalbėto- 
jai, kurie iškalbingai žmonėms išdėstė reika- 
lingumą dėti aukas Lietuvos laisvei. Žmorui 
upas buvo pakilęs. Laike vakaro keletą sykių 
atgiedota Lietuvių Tautiškas Hymnas, bai- 
giantis žodžiais "Vardan tos Lietuvos vieny- 
bė težydi." Žmonės aukavo duosniai. 

Laike aukų rinkimo, vienas- i.š "garsiau- 
sių kalbėtojų, matomai norėdamas saviškius 
"pakutenti", prie didesnio duosnumo para- 
ginti, ar su savo partija pasididžiuoti, laike 
savo prakalbos užsuko maž-daug tokiais žod- 
žiais: "Kas išliuosuos Lietuvą? Ar bedieviai, 
šliuptarniai, tautininkai? eN! Męs katalikai... 
Ir pradėjo vyras akėti tautininkus tokiais ir 
kitokiais. 

Manė vyras esąs karžygis, gerą darbą 
darąs. Bet netrukus šiam inteligentiškam vy- 
rui ir jo draugams, čia buvusiems partijos 
vadams prisiėjo išgirsti lekciją nuo prasčio- 
kėlio žmogaus. Kuomet pradėta rinkti aukas, 
prieita prie vieno vyro, kuris neskaito save 

nei "inteligentu", nei "mokytu", nei vadovu". 
Bet vadovams jis davė gražią lekciją, kurią 
vertėtų musų vadams iki gyvos galvos nepa- 
miršti. 

Tasai vyras davė aukos $30.00. Minėtas 
kalbėtojas, auką. nuo jo priėniusis, patėmijo 
jam kad tai peVmaža, kad vardan Lietuvos 
galėtų daugiaus duoti... 

Tolimesnis pasikalbcjimas buvęs: 
Taip, vardan Lietuvos, aš galėčiau dau- 

giaus duoti, atsake vyras — bet ir jus vardan 
Lietuvos galėtumėt kitaip elgtis. Štai jus pen- 
kis syk šį vakarą giedojote Lietuvos I lymną, 
baigdami jj žodžiais "l'ardau tos Lietuvos 
vienybė težydi". Ir po to tuoj aus užsipuolate 
ant tautininkų, juos niekindami ir pravard- 
žiuodami, nors žinote, kad tautininkai nenien- 
kiau už jus darbuojasi už ta pačia Lietuvos 
laisvę. Kurgi yra "Vardan tos Lietuvos vie- 
nybė težydi ?„. 

M tisų 
" veikėjai", "vadovai", kaip mato- 

me, pakliuvo Į pusėtiną pirtį, kuria jiems šis 
paprastas žmogelis visai netikėtai pagamino. 
Bet tas buvo dar ne viskas. Jis toliaus trankė: 

— Jeigu jus, vadove, prižadėsit, kad jus 
daugiaus nekoliosit tautininkų, !bet jfiirbsit 
kad "Vardan tos Lietuvos vienybė žydėtų, tai 
iŠ aukausiu dar šimtą doliarių. 

— Taip, aš jums privatiškai prižadu •• •- 

tasai pons vadovas atsakė. 
— Xe, nc man privatiškai, bet viešai, nes 

įųs viešai tik-ką tautininkus pajuokėt, pakolio- 
jot, paniekinot. 

Čia įsimaišė kitas amerikiečių vadas, 
kunigas, patėmijusis šiam žmogeliui sekančiai: 

— Tamista prižadi šimtą doliarių ir už 
.ą savo šimtą norėtum "nusipirkti žmogų"... 

— Xe, aš nenoriu jo pirkti—buvo atsa- 
kymas, — aš tik noriu:—Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi!"... 

Kalbėtojas, kuris yra pagarsėjęs iki šio- 
lei tarp Amerikos lietuvių savo partijinėmis 
prakalbomis, prižadėjo savo prakalbose venk- 
i tautininkus užpuldinėti. Vyras dar sav:> 

šimtinę paaukavo. Atsitikimas tuomi užsi- 
baigė. 

Tai yra puiki lekcija prasto žmogaus, 
iveiko proto tėvynainio, -ita lekcija, gali 
pasimokinti netik tas "garsus kalbėtojas", bet 
ir dauguma mūsų vadų, veikėjų ir "garsių 
kalbėtojų", kurie šioje kritiškiausioje musų 
autos valandoje sėja tarp lietuvių nesutiki- 

mus, neapykantą ir varo ardymo darbą. 

j trumpa 

Lietuviu Visuomenės Istorija 
j Paraše Š. M. 

f-Tasa) 

Įsikūrimas bendrosios Lietuvių I alslybčs 
ki r, kuomet ir kaip įvyko įsikūrimas ben- 
drosios Lietuvių Valstybės, įrašiusios lietuvių 
tautos varda j visuotinosios istorijos lapus, tik- 
rai nežinia. Aišku tik, kad tai V alstybei pa- 
mala padarė branduolinės lietuvių giminė* 
lieluviai-augštaičiai ir žemaičiai, kurie po šiai 
dienai išliko gyvi, perėję visokeriopo ir dide- 
lio istorijos prityrimo ir vėl rengiasi prie savo 

valstybės įkūrimo išnaujo. Aišku taipogi, jog 
tas Lietuvių Valstybės Įsikūrimas įvykęs iš 
priežasties kaimynų smūgių, daugiausiai vo- 

kiečių, ir kad tos V alstybės įsikūrimo pra 
džia apsireiškė sukoncentravimu lietuvių gi- 
minių valdžios vienose didžiojo Lietuvos ku- 
nigaikščio rankose, nors nei vietos, nei akto, 
kuriuo buvo suteikta ta valdžia, raštuose ne 

galima aiškiai susekti, kurie ir buvo lietuvių 
vadovais per 200 metų su viršum. 

/IIgirnaiita-s. Pirmasis, tikrai žinomas is- 
torijoje lietuvių kunigaikštis buvęs Algiman- 
tas (pradžioje 13-tojo metašimčio). Jis žino- 
mas tuo, kad vedė lietuvių kariuomenę prie.'; 
rusus, kurie puolė j Lietuvos Rytus ir buvo 
su ja nuėjęs ligi Pskovo ir Smolensko mie 
stų. Jis taipogi gelbėjo Lietuvos Žiemius. 
r>uxhovdeno laikuose prieš kardininkus, /.i 
noma taipogi, jog jo sostinė buvusi Kerną vos 
pylis pas Nerio upę. 

Kiniyaudas 1224—1240 m. Algimanto sū- 
nus, Rimgaudas toliau varė tėvo darbą ka- 
riavime su rusais dėl Lietuvos Rytų sienų ir 
nugalėjo juos 1234 m. ties Mogilna ir gynė 
Lietuvą iš žiemių nuo kardininkų pirmu kar- 
iu sumuždamas juos atvirame mūryje 123(> 
m. ties Akmene. Pergalėjęs rusus ir nukėlęs Lietuvos Rytų sieną tolyn, jis perkelia ir ku- 
nigaikščių sostinę iš Kernavos į Naujapvlį ar 

Naugarduką pas Nemuną (šiandien Minsko 
žemėje). 

Erdvilas 1240—1242 m. Rimgaudo su- 
ims. Vadovavo lietuviams sumušime totorių Šeibak-pole \ olinijoje, pro kur jie traukė j vakarus ir išgelbstr vakarų Europos civiliza- 
ciją nuo pražūties. 

Mindaugas 1242—1203 ///. Rimgaudo an- 
trasis sunus; laikomas tikruoju lietuvių galy- bės įkūrėju. Vienu tarpu jo laikuose Lietuvą 
užpuola iš trijų pusių kardininkai, rusinai, 
gudai ir lenkai. Jis juos visus gudriai nu- 
malšina: kardininkus, prižadėdamas apsikrik- 
štyti, rusinus,—išleizdamas savo sunų įžentus rusinu kunigaikščiui—gudus ir lenkus sumu- 
ša. 

vėliau jis ištikrųjų apsikrikština (pirmas 
lietuvių kunigaikščių), gauna sau ir žmonai 
karaliaus vainiką ir titulą. 

Jam sustiprėjus, o kardininkams nesiliau- 
jant teriojus Lietuvos žemių, nepaisant p 
krikšto, jis sukelia prieš juos prusus ir že- 
maičius ir skaudžiai sumuša juos 12(>2 m. ties 
Durbės upe, nusiplauja Dauguvoje krikštą ir 
sugrįžta i tėvų tikėjimą. Prie jo prasideda 
varžytinės dėl didžiojo Lietuvos kunigaikščio sosto ir jis pats žųsta nuo Daumanto rankos. 

Audringas Protarpis. Po Mindaugo gal- 
vos mainosi ištisa eilė kunigaikščių, kurie vai- 
dinasi tarpu savęs ir drauge kovoja su kar- 
dininkais, kryžininkais, lenkais ir totoriais, 
praleisdami tose kovose visą 13-tojo metašim- 
čio galą. 

Vytenis 1283—1316 m. Buvo didžiausias 
lenkų priešas. Devynis žygius padaro laimiu 
gai Į lenkų žemę. Išveja kryžininkus iš Že- 
maičiu' ir įkuria ten pasieniuose Jurbarko, Skirsnemunės ir Medininkų py! i s atsigynimui 
nuo jų. Valstybę palieka didelę ir sutvarky- tą. 

Gediminas 1316—1341 ///. Laikomas vie- 
nu didžiausių, protingiausių, Lietuvos valdo-« 
vų. Jis pirmas supranta mokslo, pramonės ir prekybos svarbą Lietuvių Valstybei ir tam 
tikslui parsitraukia mokytų vyrų, amatninkų ir pramoninkų iš vakarų Europos į Lietuvą, suteikia daug lengvenybių prekėjams, be ne 
pirmas kunigaikščių dovanoja miestams sava- 
valdybę, reorganizuoja kariuomenę—žodžiu, atlieka daug svarbių visuomeninių reformų. | N'eįstabu, todėl, kad Lietuvių Valstybei sutei- 
kia naujos galės laikytis prieš kaimynus, ap- galėti juos ir labai praplėsti Lietuvių Valsty- bės sienas. Garsas apie jo išmintį ir prakil- nybę pasiekia kaimynus ir tie jieško giminy- bės su juo. Duterį Marę išleidžia už franett- 
zų Karaliaus, Anastaziją už Maskvos kuni- 
gaikščio, Aldoną už lenkų karaliaus, Danutę už mozūrų kunigaikščio. Tomis giminybėmis 
sumažina Lietuvos priešininkų skaičių. 

Garsųjį senovės rusų miestą Šiaurės Nov- 
gorodą priverčia atiduoti savo sunui Narman- 
tui Ladogos, Ižoros py lis, Kareliją ir Kapo- riją—tas apylinkes, kur šiandien yra Rusų sostinė Petrapylis. 

1333 m. Gedeminas padaro žygį į Pietų 

Kusus, užima Ovručo, Žitomiro ir Lvievo mie 
stus. l'žųntose vietose elgiasi teisingai: pa- 
lieka senąja tikybą, kalbą, įstatymus ir val- 
dininkus. 

Kryžininkams neliaujant užpuldinėti Lie- 
tuvos, juos smarkiai sumuša ties Žeime 1319 
ni. Toliau mėgina skųsti kryžininkus popie- 
žiui, kad jie krikštijimu prisidengę vien plė- 
šia, žmogžudžiauja. Bet tas skundas nieko 
negelbsti. Tuomet 1331 m. jis sumuša antru 
kartu kryžininkus Įpuolęs j jų žemes ties Plau- 
čiais (Mažojoje Lietuvoje) 1331 m. 

Prijungia prie Lietuvos visą Volinijos 
žemę su Vladimiro miestu. Pastato Vilniaus 
Trakų ir daugiau pilių. 

Gediminas buvo pašautas, beginant Ve- 
liuonos pylį ant Nemuno kranto 1340 m. ir 
ten palaidotas kalne, kuris po šiai dienai vadi- 
nama Gedimino kalnas. 

Algirdas ir Keistutis 1345—1377 m. Ge- 
diminui mirus, Lietuvos sostas tenka jo su 
nui Jaunučiui. L*et tas yra persilpnas valdyti t<»kią didžiule valstybę ir todėl du vyresniuoju broliu, Algirdas ir Keistutis, atima iŠ jo sostą ir abu sutartinai pradeda valdyti Lietuvos 
Valstybę. Keistutis buvo tikrosios Lietuvos 
valdovas, o Algirdas užkariautųjų rusų že- 
mių. Jiem dviem- tų laikų papratimu tenka 
labai daug kartų kariauti. T Prusus juodu atsilanko prieš kryžininkus 31 kartą, į Pa- 
dauguvį prieš Kardininkus 11 kartų. Su len- 
kais kariauja dėl Volinijos žemių keturis kar- 
tus ir karė pasibaigia tuo, jog pietų, mažes- 
nioji Volinijos dalis tenka lenkams, o didės- 
nioji-lietuviams. 13(>2 m. Algirdas sumuša 
totorius ties Mėlynaisiais Vandenimis 1362 
m. ir užima Padaliją. Daro 3 žygius prieš Maskvą ir apgali rusus. Algirdas mirdamas 
137/ m. palieka Lietuvos Valstybę nuo Bal- 
tijos ligi Juodosios juros. Sostą paveda vy- resniajam savq sunui Jogailai, o Keistutis lie- 
ka valdyti tikrosios Lietuvos. 

Jocjaila 1377—1392 1,1. Jogaila nori vie- 
nas valdyti visa Lietuvos Valstybę ir prade- da slaptai tartis su kryžininkais prieš Kei 
stutį. Tas patyręs apie tai, atima iš jo tėvo 
sostą ir duoda valdyti dvi rusu kunigaikštysti. Jogaila neva pasiduoda likimui, bet slapta už- 
traukia kryžininkus ant \ ilniaus, suima Kei- 
stutį su jo sunum Vytautu ir 1382 m. Keistu- 
ti pasmaugia Krėvos pylyje. Gi jo sunus Vy- tautas aeiu jo žmonos tarnaitės pasišventimui, išbėga iš kalėjimo, nuvyksta į Kryžiuočius ir su jų pagelba jieško sau sosto. 

Kryžininkai mielai duoda jam pagelbos. Jie sukelia žemaičius prieš Jogaila ir painia Trakus. Jogaila, matydamas kad piktuoju nieko neįveiks Vytauto, pasiunčia pasiunti- nius taikintis. Vytautas susitaiko ir juoda drauge pasuka ginklus prieš kryžininkus ir 
išveja juos iš Lietvos. Jogaila pasilieka di- 
džiuoju kunigaikščiu, o Vytautas gauna Gar- 
dino žeme. 

Lcnlcų pustau (jos link Lietuvos. Tuo tar- 
pi Lenkų dar nedidelės tuomet Valstybės di- 
džiūnai godžiai žiuri j Lietuvių Valstybės au- 
gimą, j jos milžiniškus ir turtingus žėmės 
1 lotus ir galvoja, kokiuo budu užvaldžius 
tuos plotus ir nukreipus pavojų šalin savo val- 
stybei iš stiprėjančios Lietuvos pusės. Ginklu 
to nepadarysi, iks Lietuva buvo didesnė ir 
stipri militarė Valstybė. Reikėjo jieskoli ki- 
tokios progos, ir tokios progos greitai pasi taikyta. 

Išsibaigus vyrams lenkų karalių dinasti- 
joje ir patekus sostui jaunai karalaitei Jad- vygai, lenkų didžiumai sugalvoja apveždinti J (gaila su Jadvyga ir pasiekti Ituf savo tikslo. 
1'am jie pasiunčia prie Jogailos savo žmones, kurie prisiniasintų ji apsivesti su Jadvyga, nu- 
rodydami, kad lietuviams reikia būtinai krik- 
šiintis, kad sujungus Lenkų ir Lietuvių V;H- 
slybes j krūva, nieks negalės jų nuveikti ir t. 
t. Jogaila pasiduoda tiems Klastingiems įka! binėjimams ir pasiunčia piršlius Į Jadvygą. Ta išpradžios nei nenori klausyti apie tai, 
nes ji iš mažens buvo pažadėta vokeičių prin- cui ir tą mylėjo. Bet didžiūnai varu spiria ją tekėti už Jogailos, kadangi ji padarys di- 
džiausią Dievui tinkamą darbą—apkrikštins lietuvių tautą. Taip spiriama Jadvyga, pa- galios, sutiko. Jogailos ir Jadvygos jungtu- vės Įvyko 1386 m. Tie metai skiitoma pra- džia Lenkų-Lietuvių Susivienijimo. 

Lietuvių krikštas 1386 m. Jadvyga su- 
tiko tekėti už Jogailos ta sąlyga, jei jis pats 
(buvęs pravoslavų tikėjimo) krikštytis kata- 
likų ir leis apkrikštinti Lietuvos žmones. Jad- 
vyga su dideliu buriu lenkų didžiūnų ir ku- 
nigų atvyko i Lietuvą. Garsusis apkrikštiji- 
mas buvo tame, kad Jogaila pats persikrikšti- 
jo iš pravoslavų i katalikus, apkrikštijo savo 
dvariškius ir apkrikštijo Vilniaus ir kitų ke- 
lių miestų bei pylių gyventojus, ir lenkų ku- 
nigai sti Įnirtimu išgriovė, išnaikino senosios 
lietuvių kulturos dalykus: alkas, aukurus, sto- 
\ ylas, raštus, ženklus ir visą ugnies, ąžuolo ir 
rūtos kultą. Daugiausiai žmonių neva buvę 
apkrikšiinta Šventosios upės apylenkėse, nuo 
ko esą ir ta upė įgavusi vardą. Tečiaus Lie- 
tuvos gilumoje žmones paliko savo senosios 
tikybos išpažintojai ir jais buvo kitur dar 100 
ir net 200 metų. 

(Toliaus bus) _ 

Kalėdų 
Eglaitė. 

REIK SKUBĖTI. 

Kalėdų Šventė jau visai ne- 

toli. Paliko vos keliolika die- 
nų iki gruodžio 25 dienai, ku- 
rioje visi iškilmingai apvaikš- 
čiosim viena iš didžiulių šven- 
čių metų bėgyje. 

Toje pat dienoje, gruodžio 
25, apvaikščiosime ir "Kalėdų 
Eglaitės" šventę. Yisi Ame- 
rikos lietuviai kaip vienas iš- 
sijuosę rengiasi prie tos šven- 
tės. Ir nepaprastai jie ren- 

giasi! Rengia prakalbas, vaik- 
ščioja po namus, aplanko biz- 
nierius, nepraleidžia balių nei 
įvairių pasilinksminimų, visur 
ir prie kiekvienos progos ren- 

ka aukas papuošimui Lietuvos 
laisvės "Kalėdų Eglaitės." 

Skaitai laikraščius ir čia ran 
di didžiausią pasišventimą. 
Kas kelinta eilutė žiūrėk ir 
skaitai "Kalėdų Eglaitė"; "Ka 
ledų Eglaitės" komitetas susi- 
tvėrė; didžiausia eilė aukavu- 
siųjų "Kalėdų Eglaitei"; tiek 
ir tiek pinigų surinkta "Kalė- 
dų Eglaitei." 

Kai-Kurios lietuvių Kohoni- 
jos jau mums pranešė, kad jos 
rengia dideles iškilmes "Kalė- 
dų Eglaitės"' apvaikščiojimui 
Kalėdų dienoje. Žada pui- 
kiausiai išpuošti eglę, sukvies- 
ti didi burį tėvynainių ir prie 
muzikos, prie prakalbų aky- 
vaizdoje blizgančios "Kalėdų 
Eglaitės," sudėti kuodidiausią 
auką Lietuvos Laisvei. 

Taigi, kaip matote, viskas 
daroma "Kalėdų Eglaitei." O 
jus jau žinota, kad "Kalėdų 
Eglaitė"' su visomis aukomis 
skiriama Lietuvos Laisvei. 

Tat paskutinėse dienose pa- 
sistengiame visus Amerikos 
lietuvius supažindinti su "Ka- 
lėdų Eglaite"'; visų Amerikos 
lietuvių aukos privalo puošti 
"Kalėdų Eglaitę." Lai nepa- 
lieka nei vienas lietuvis, nei 
lietuvaitė, savo auka neprisi- 
dėjęs prie kovos už Lietuvos 
Laisvę." 

Aukas siųskite adresu: 

Kalėdų Eglaitei, 
3253 i'. Morgan S t., Chicago. 

Apart pirmesnių, jau pa- 
garsintų puošėjų, "Kalėdų Eg 
laitę" paupošė dar sekantieji: 

A. Jokūbaitis, Sioux City, 
lo\va $5.0$ 
Pranas Paplauckas, Hom* 

mond, lnd 29.03 

Chicagojc: 
A. Bijanskas $5.00 
Šv. Jono Krikšty tojaus 

Draugija 129.00 
Martynas Š arei va, Liberty 

Bond) pridavė J. Ši- 
leika $50.00 
Jonas Gaubas sukolektavo 

nuo savo draugų sekančiai: 
Juozapas F. Pocius .$20.00 
S. F. Martinkus 10.00 

"Baltos Rožės Rimbas*' sa- 

vo pi'iešmetinianie susirinki- 
me aukavo iš kasos Liberiy 
Bondsą už $100.00 
Nariai sudėjo 52.75 

Viso $152.75 
Draugystė Susivienijimo 

Brolių Lietuvių aukavo iš sa- 

vo kasos $100.00 
Nariai suaukavo .... ll'l.OO 

Viso $211.00 
Viso aukų šioje atskaitoje 
yra $b46.75 
Pirmiau paskelbta 2,948.59 
Viso aukų suplaukė "Kalė- 

dų Eglaitei"' per "Lietuvą'' 
iki šiam laikui ... .$3,595.34 
Antanas Izdonis 5.00 
Liudvikas Lapinskas .. 5.00 
Dotu. D. Stančikas .. 10.00 
Juozapas Ridikas 5.00 
Juoz. J. Stravinskas, ... .5.00 
Juozapas Toleišis 5.00 

••Viso $65.00. 
L 



PASISKAITYKIT LC! 

Aušta Rytas. 
(Aukauju j>. (i. M. S.) 

Rytas jau austa, saulutė te':ės, 
Juodąja žemę apšvies spinduliais, 
l įsos nuo lapų sparčiai byrės, 
t'urienos laukuose galvutes išskleis. 

Sučiulbs vieversėlis augstai ant kalnų: 
"Išaušo jau rytas dėl jaunų draugų... 
Kelkitės, broliai! Ncb'laikas miegot 
Jau augštai saulutė—prie darbo reik 

stot."... 
7. K. Matcliulis. 

E. DE AMIČI Verte M. GRIGONIS 

K' *— 

ŠI R DIS 
MAŽIEMS IR DIDĘLIEMS 

Vėliava praėjo pfo mus visa sudriskusi 
ir nusišėrusi, su medaliais, prie koto prikal- 
tais. Meą visi kartu atidavėme garbę. Afi- 
rierius, kuris ja nešė, pasižiūrėjęs i mus, nu- 

sišypsojo ir taipogi padėjo ranka prie kepu- 
rės. 

— Gerai, vaikučiai!—suriko kaž-kas užu- 
pakalvje mūsų. 

Męs atsigrįžome. Tai buvo senelis, 
turįs ant kilpos melsvą kaspinėlį Krymo kom- 
panijos. 

— Gerai,-tarė jisai-prakihius tai jūsų 
darbas. 

Tuo laiku muzika i:ėj«» iš užu kertės ki- 
tame korsn galt-. Greta jų ėjo didelis būry* 
vaikų, kurių linksmi, šauksmai susiliejo su 

triubų balsais. 
— Gerai, vaikučiai,—atkartojo senas afi- 

cicrius,—l>as vėliavą gerbia būdamas vaiku, 
tas mokės ją užaugęs apginti. 

Mažo Nelli Globėjas. 
VARGŠAS mažasai kuprius Nelli vakar 

irgi i kareivius žiurėjo, bet iš jo veido buvo 
galima matyti, kad jis taip mąsto:—Aš nieka- 
dos negalėsiu kareiviu būti! 

Jis malonu*, mokinasi gerai, bet labai iš* 
► blyškęs ir išbalęs ir sunkiai alsuoja. Jis visa- 

dos dėvi ilgą juodos drobės priejuostį. Jo mo- 
tina mažutė šviesiaplaukė moteriškė, juodai 
apsirėdžiusi; jinai kasdieną po lekcijų ateina 
jo pasitiktu, kad jo duryse draugai nesuspau- 
stu ir visados jį meilina. 

[Vadžioje metų daug berniukų iš jo ty- 
čiojosi, kad jisai kuprotas, ir dcUŽė jam į nu- 

bara krepšeliais; bet jis niekados nenusimin- 
davo ir nieko savo motinai nesak davo, nes 

žinojo, kad motina sielvartautų, sužinojusi, 
kad jos sunus—kitų draugų pajuoka; jį er- 

zino, o jis tylėjo ir verkė, paguldęs jalvą ant 
skobnio. 

Bet viena kartą Garronc pašoko'ir suriko: 
— Pirmajam, kas palies Nelli, aš taip 

suduosiu, '""d tas tris kart ant vietos apsisuks-! 
F rauti nelx>jo jo žodžių ir taip gavo, kad 

apkvaitęs tris kart apsisuko, kaip ir buvo sa- 

kyta. ir nuo to laiko „Nelli niekas nebelietė. 
Mokytojas pasodino Garronc su juo viename 
suole. Jie pradėjo draugauti. Nelli labai prie 
Garronc prisirišo. Vos tik ineina mokyklon, 
tuojau žiuri, ar jau yra Garronė. Jis nickr, 
dos neišeis, nepasakęs:—Sudiev. Garronc.— 
Tą pat ir Garronc daro. 

Jei iškrinta pasuolin Nelli plunksna arba 
knyga, Garrone tuojau, kad nereiktų jam lenk 

ties, pat pasilenkia ir paduoda jam; padedu 
jam j krepšeli sudėlioti daiktus ir apsiaustė- 
liu apsivilkti. 

Todėl Kelti jį myli, žiuri jam akysna, ir 
kai mokytojas Garrone giria, jis džiaugiasi, 
lyg ji girtų. Turbut Nelli dabar viską moti- 
nai papasakojo: ir apie pirmųjų dienų pasi- 
tyčiojimus, kad jį skriaudė, ir apie dranga, 
kuris apgina jį ir myli, nes šįryt štai kas at- 
sitiko. 

Mokytojas siuntė mane direktoriui nuneš- 
ti lekcijos programą, ir aš tuo laiku buvau pas 
direktorių, kada inėjo šviesiaplaukė moteriš- 
kė, puodai apsirėdžiusi, Nello motina, ir pa- 

j klausė: 
— Pone direktoriau, ar yra pas jus vie- 

noje su mano sunumi klasėje berniukas Gar- 
rone ? 

— Yra,—atsakė direktorius. 
— Malonėki te jį valandėlei čia pašaukti, 

nes nš jam noriu šį-tą pasakyti. 
Direktorius pašaukė sargą, nusiuntė jį 

klasėn, ir, valandėlei praslinkus, duryse pa- 
sirodė Garrone, didele nukirpta galva ir nu- 

stebusiu veidu. 
Jį pamačiusi, moteriškė puolė prie jo, ap- 

kabino ir bent kelius kart pabučiavo jo galvą, 
sakydama: 

— Tai tu, Garrone, mano sunatis drau- 
ge, užtarėjas mano vargšo kūdikėlio, tai tu 
mielas, doras berniukas, tai tu i 

Paskui jinai skubiai pradėjo kišenėse ir 
krepšelyje ko tai jieškoti ir, nieko neradusi, 
nusiėmė nuo kaklo retežėlį su kryželiu ir už- 
dėjo am Garrone kaklo. 

— Štai,—tare jinai,--nešiok tą retežėlį, 
kad atmintumei vargšo Neili motiną, kuri tau 

dėkinga ir laimina tave. 

Pirmasai Mokinys. 
GARRONE visi myli; Dcrossi visi gra- 

žaujasi. Jisai gavo pirmąją dovaną ir pasi- 
liks, žinoma, pirmuoju mokiniu per visus rnc- 

Uis. Niekas negali su juo susilyginti, visi 

pripažįsta jo visame kame viršų. Jis pirmasai 
ir iš aritmetikos, ir iš gramatikos, ir iš raši- 
niu, ir iš piešimo. Jis viską tuojau supran- 
ta. Nuostabi jo atmintis: viskas jam lengvai 
sekasi, ir rodosi, kad jam mokslas—tai tik 
žaidimas. • 

: j .. 

Mokytojas jam vakar pasakė: 
— Tave Dievas apdovanojo dideliu ga- 

bumu, nereikia tikti; jo ž.mėsna pakasti. 
Beto jisai augštas, gražus, jo šviesus 

plaukai dailiai susirangę, labai vikrus, peršoka 
per suolą, pasirėmęs tik ant vienos rankos— 
moka net fechtuoti. jam dvylika metų. jis 
stambaus komersanto sunus: apsirėdęs tam- 

siai mėlynu švarkeliu, auksinėmis sagutėmis, 
visados gyvas, linksmas, su visais mandagus 
ir, kiek tik gali, visados laike egzaminų ki- 
tiems padeda. Niekas nėra išdrįsęs padaryti 
jam kokį nors nesmagumą, arba pasakyti blo- 
gą žodį. Tiktai NVjis ir Franti šnairomis į 
jį žiuri, o Votini baisiai jam pavydi; bet Dc- 
rossi tai nė nepastebi. • A 

j Visi jam šypsosi ir čiumpa už rankos arba 

j už peties, kai jisai po klasę vaikšto ir rankio- 

jja rašinius. Jis išdalina draugams, piešinius, 
paveikslėlius, viską, ką jam namie dovanoja; 
jisai kalabrijieėiui nupiešė Kalabrijos žemla- 
pi-—ir visa tai jis daro šypsodamasis, nepri- 
dtiodamas tam jokios reikšmės, niekam pirme- 
nybės nesuteikdamas. 

(Toliaus bus) 

rengiaams 

Liet, Mot. 'Apšvietos Or-jos 
N. Meldažio Svetainėj 

2242 W. 23-rd riaco 

Ned., Gruodžio 22rą, 1918 
Svetaina atsidarys 5 vai. Lošimas prasidės 6 vai, 

Inžanga 35c, 50c, (75c su karės taksais) 
Scenoje statoma 3-jų velksmlų 

"Kalvio Duktė" 
parašyta J. J. ZOLF 

Gerbiama visuomenė, širdingai kviečiame atsilankyti, 
nes ''KALVIO DUKTĖ*' yra nepaprastai gražus ir žin- 

geidus veikalas, paimtas iš dabartinės karės laikų, —• p- 

gi kiekvienam yra vertas pamatyti. Taigi nei vienas ne- 

praleiskite šio perstatymo, nes po laikui gailėsitės. 

Po parstatymo šokiai Kviečia Renginio Komitetas 

GARBINGAI KRITO Už 
LAISVĘ. 

Oficialiuose \aldžios praneši- 
muose, išleistuose Amerikos Ka- 
rės Departamento \Yasliingtone 
randame sekančias lietuviškas- 
pravardes paskelbtas: 

P a t ė m i j i m a s. Imamo til< 
tas pravardes, kurios yra neabe 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kurk 

pasiduoda kariumenOj, arba laik< 

registracijos, savo pravardes si 

"eki," urba su "wicz," ant gulo 
yra panašus j lenkus ir j'.J nigs 
negalime atskirti; todėl taukiau 
siai tokiu ir nepaduodame. Lie 
tuviai privalo savo pravardes lai 
ke užsiregistravimo, arba jau ii 

kariumenėj, paduoti vieton "ski 

—"skas," vieton ''\vicz"—"vičius, 
pavyzdžiui: vieton "Eutko\vs!<i 

privalo paduoti "Rutkauskas," vie 
ton "Jacewicis"—"Jacevičius." Tuo 
met bus lengva juos pažinti. 

* * 

S u r asuose g' r u u d ž.i.o 11 

t!. 1918 
Joseph C. Bolsis, iš Chieago, 

j 4624 S. \V00d Slr.—sužeistas 
laipsnis nepažymėtas. 

James J. Nowiekai'cys, iš Chi- 
cagos 2931 Mihvaukce ave.—už- 

muštas mūšyje. 
Frank Silkaitis, iš Chicago, S2( 

33rd Place.—mirė nuo atsi- 
tikimo ir kitų priežasčių. 

William W. Norkus, iš Chi 
cagos, 717 \Yest lytli Place.— 
sunkiai sužeistas. 

Linkėjimai. 
Su dideliu džiaugsmu sutikau 

Chicagoje išėjusį Dienraštį "Lie- 

tuvą."Aš niekad nemaniau, kad 
lietuviai toki puiku laikraštį su- 

gebės išleisti. Tai tikra šviečianti 

žvaigždė danguje. 
Lai gyvuoja "Lietuva" ir jos 

visi draugai ir rėmėjai. 
Domininkas Diškevičius. 

Torriiigton, Conn. 
* * 

Širdingai tariu ačiu mūsų tau- 

tos veikėjams už taip sunkų at- 

liktą darbą, išleidžiant "Lietuvos" 

į Dienraštį. 
Neišpasakytai yra smagu, kad 

pagalios susilaukėme dienraščio, 
kuris vien tautos reikalais rūpin- 
sis. 

Kadangi laike Kalėdų priimta 
yra dovanas savo artimiausiems 

duoti, aš manau, kad geriausia 
butų dovana u'-ašyti tokioms 

vpatoms "Lietuvos" Dienraštį. 
Linkiu daug pasisiekimo dien- 

raščiui. 
Kazimieras Čaras. 

Pittsburgh, Pa. 

A. M. MARTAUS" PRAKAL- 
BŲ MARŠRUTAS. 

Žinomas visuomenes veikėjas, 
iios karės laike atvykusis iš Lie- 
iitvos ir parašiusis knygą apie. 
labartinj Lietuvos padėjimą, p. 
V. M. Martus, sutiko važinėti su 

jrikalbomis po Naujosios Alic- 
ijos lietuviu kolionijas ir aiš- 
:inti Lietuvos padėjimą bei tai, 
;aip Amerikos lietuviai turi at- 

inešti linkui kovos dėl demo- 
;ratin:,s Lietuvos respublikos. 

Gerb. A. M. Martus kalbės 
ekanėiose vietose: 
Lynn, Mass.—Gruodiio 15 d. 

j v. po pietų. 
Cambridge, Mass.—Gr. 15 d. 
vai. vakare. 
Brighton, Mass. Gruodžio 16 d. 
Hyde Park, Mass. Gr. 17 d. 
Norvvood, Mass. Gr. 18 d 
Sitoughton, Mass. Gr. 19 d. 
Bridgewater, Mass. Gr. jo d. 
Touton, Mass. Gr. 21 d. 
Canton, Mass. Gr. 22 d 2 v. 

3. p. 
Montello, Mass. Gr. 22 d. 7 

.ai. vakare. 
New Bedford, Gr. 23 d. 
Worcester, Mass. Gr. 25 d. 
Titchburg. Gr. 27 d. 
Gardner. Mass. Gr. 28 d. 
Athol, Mass. Gr. 29 d. 
siu visų kolionijų veikėjai 

tuoširdžiai prašomi kuogeriau- 
i;ii išgarsinti p-. A. M. Martaus 
>rakalbas ir visi siu kolionijų 
ietuviai prašomi atsilankyti pa- 
i kiaušy t i ir prie kovos už de- 
nokn:tinės Lietuvos laisvę pri- 
idėti, nes dabar yra neišpasaky- 
os svarbos momentas uuterio- 
os Lietuvos prisikėlimo. 

Minėtų kolioniių lietuvių drau- 
gijos pažymėtose dienose pra- 
šomos dalyvauti čia paskelbtame 
parengime ir nerengti kitokių 
jramogų atskirai. Tai yra nu- 

'eriotos Lietuvos žmonių prašy- 
uas, kuri jie perduoda su Lietu- 
vos Ncprigulmybės Fondo ir 
\merikos lietuvių Tautinės 
Sandaros pagelba. 

"Ofiso Tei, ęanal 114 Namy Te!. Cml 2118* 
Vai.: 3—t ,io plet lialt visą dlmą 

Dr. A. L, Yuška 
Gydytojas 
» 'ir 

Chirurgas 
Oyvvjlmat: 

731 W. 18t2 St., netoli Halsted St. į OTuui 
1900 S. Halsted St., kampas 19tos i 

a 

DR. O. C. HEINE 
DENTISTAS 

OFISASjKafnp. 31 Ir So. HalstedSt. 
(Gynen mas virš Aptiekos). CHICA80. 

AR TURITE SKOLININKĄ? 
Męs galime iškolektuoti dėl jūsų visokias 

neatgaunamas skolas, notas ir vis()kius beraš* 
tiškus skolų išjieškojimus tiesiai ant nuošimčių; 
nuo privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir 

kitų, nenori geruoju atsilyginti. Nepaisome ko- 
kia skola yra ir už kų, bile tik teisingai reika 
laujama; męs iškolektuosinie nežiūrint kur ir 
kokiam mieste jųs gyvenate, nei kur jusų sko- 

lininkal randasi. Musų būdas pasiekia skolininkus visur, nes tam 
tikslui turime korespondentus, kolektr)rius ir advokatus visose daly- 
se Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. Pamėginimas ir musų roda jums 
nieko nekaštuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar laiškais 
ant sekančio antrašo. 

INTERSTATE LECAL SERVICE AGENCY 
3114 SO. HALSTED ST. Dcpt. A CHiCAGO, jLL 

Kalėdų Dovanos 
Užprašome pirkti pas mus. Turime didžiausi pasirin- 
kimą naujausios mados ta vorų, kaip tai: Laikrodėlių, 
Žiedų, Špilkų Karolių ir ir. Užlaikome geriausius Co- 
lumbia Gramafonus ir Re:ordus Lietuviškus. Taipgi 
auksines L. E. \Yaterman\s Plunksnas, Lietuviškas 
Knygas ir Stationery. 

Juozapas F. Budrick 
3343 S. Halsted St. Chicago, III. 

Phone Drover 8167 

Laiktokiiiinkas ir Auksorius | 
AUKSO KRAUTUVE I 

Pripildyta vėliausios ma- 

dos tavoro ir didžiausia- 
me pasirinkime. Tavo- 
ras užtikrintas. Kainas ] 
patys pasiskirkite. 

J. Kazakauskas 
| 3255 S. Halsted St. prieš 33čią Chicago, 111. f 

= 

*" viį| 

AUKSINE PROGA 
Jaigu esi vikrus, drąsus ir nesi užsiganėdinęs iš savo 

dabartinio uždarbio, nors gal ir gana gerai udirbi, bet 
už tą vistivik turi dirbti sunkiai ir rizikuoti savo svei- 
katos nuostolį; ir esi su ambicija ir turi savo norą žen- 

gti prekyn dėl šviesesnės ateities, geresnio lengvesnio 
ir daugiau, uždarbio, ir dėl saugesnės apsaugos senat- 

vėje; tokiems turime pasiūlymui auksinę progą, su nu- 

rodymais, kad laimė randasi arti tų, kurie jos jieško ir 
geidauja su ją susitikti ir tą viską galima nuveikti 
vakarais parėjus iš savo dieninio darbo ir Xedėldie- 
niais pradžioje. Dėl informacijų adresuokite: 

Z. S. U R N I C H 
4542 SO. WOOD STREET CHICAOO, ILL. 

Aš V4SAI NIEKO...NE&IGA* 
Bjr.MAHA.MTi neik...Maw 
ASTuRiuMPi.,_UZ£Mp/iGA^5. tti^ęuzsik Best u m r— 

Vaja^au!.. Motina atčina.Pa- 
ĮGAUS SU'PANTE", TM IŠmuiuNS ma^ 
«Al.V£... PAUfsUK, AW Vlf^VUTfS, 
NVLEISIU ui_ L/v K/60 -NESU ?fyfryyy/Av;X?j 

Ko TAIP iŠSISArtOE! 
JURGUT! ? AŠ TIK 

® 

ATĖJAU UBANAKJ 
pasakot... 

v8YT.A5 

Piešė JONAS STANKUS 

VI *»V- 

lVi***• 

^3MAS 7W/S £>/£- 

AJW /tVDŽiO NĖRA- 
eA vąs. 



VIETINES ŽINIOS 
E X TR A 

PRAKAL30S NEDĖLIOJ 
GRUODŽIO 15 d. 

Columbia svetanėj 48 ir S. 
Paulina St. Kalbės p. JOX.lS 
L1UTKAUSKAS is Ne\v 
.Yorko, narys Tarybų Pildo- 

mojo Komiteto. 
Pradžia lygiai 2 vai po pict. 
Salė bus atdara nuo 1-val. 

po piet. 
.Visi ant prakalbti, tik nepa- 

mirškit. 

VIENU VAKARU SURINKO 
jSRTI $1900.00. 

Pereito ketvergo vakare, Mil- 
dos svetainėje, įvyko prakalbos, 
kuriose svarbiausiu kalbėtoju bu- 
vo p. Jonas Liutkauskas iš Ne»v 
Yorko. Oras t>uvo bjaurus ir 
lietus daug pakenkė,—žmonių bu- 
vo nedaug. 

Vakaro vedėjas, p. Lukas, su- 

pažindino susirinkusius su šio su- 
sirinkimo tikslu, primindamas, 
kad kiekvieno lietuvio pareiga 
šiuomi momentu yra dėti aukas 
Lietuvos išliuosavin.ut. Ameri- 
kos lietuviai, nesykį atėjusie sa- 

vo tėvynei pagelbon, privalo at- 
eiti jai pagelbon ir dabar. Su 
tuo tikslu p. J. Liutkauskas. na- 

r>s Pildomojo Tarybi, Komite- 
to Wasliingtone ir važinėja da- 
bar po lietuvių kolionijas. Va- 
karo vedėjas priminė, kad jeigu 
jiotyvhi. tiek '"kentėjo žiauriau- 
sių persekiojimų, o priešams vis- 
gi nepasidavė, tai nepasiduos jie 
ir dabar. Padaręs įžangą, ve- 

dėjas perstat'"* kalbėtoju advo- 
katą F. Bradchulį. 

Advokatas F. Bradcluilis per- 
bėgo lietuvių gyvenimą po Ma- 
skolium ir po Vokie'rių ir pri- 
piine, kas da'bar Amerikos lietu- 
viams reikia daryti. 

Jis išvedė, kad galų-gale šią 
karv išlošė mažosios tautos. Kal- 

bėtojas sakė: "Kaip mažosios 
tautelės pavergtosios Rusijos ir 

Austrijos sukilo, tai ». didžio- 
sios tautos sugriuvo." 

Toliaus gerb. kalbėtojas api- 
piešė, kaip lietuviai laipsniškai 
Kovojo nuo vokiečiu už savo 

neptigulmybę, kaip prisisteigė 
mokyklų, kaip su lietuvino Vil- 
nių kur, anot kalbėtojo, patįs 
lenkai pripažįsta, kad tik 8% 
gyvento;ų Vilniuje esą, kurie ne- 

supranta lietuviškai. 'Tai kas 
'butų, Vilniuje jei Lietuvos val- 
džia patvertų dar kelis metus?" 
—klausė kalbėtojas. 

Kalbėtojas ragino dėti aukas 
pasiuntimui vyrų į taikos Kon- 
gresą, į Versaliu, idant išgauti 
Lietuvai pilną Nepriguimybę. t 

Paskui kalbėjo p. Jonas Liut- 
kauskas. Jis labai aiškiai nu- 

piešė dabartinį lietuvių politiš- 
ką padėjimą. 

Punktas po punktui išnagri- 

nėjo visas lenku intrigas, daro- 
mas šioje šalyje, kad "pakišti 
koją." Lietuvos* neprigulmybei. 

Lietuvių Taryba \\ ashingto- 
ne tas lenkų intrigas stengėsi ir 

stengiasi išvesti aikštėn. 
< ierbiamas kalbėtojas, kalbė- 

damas apie Lietuvos laisvės prie- 
dus, pasakė, kad lietuviai turi 
lu priešu: vieną •išlaukiu] ku- 
iuo yra lenkai, o kitą tai musų 

pačių vidujini priešą kuri pa- 
vadino kalbėtojas musų nesusi- 
pratimu, fanatizmu ir nesutiki: 
m u. 

Toliau aiškino kalbėtojas de- 

mokratijos principus sakydamas, 
kad Demokratijos obalsiu yra: 
—senas priežodis "Yox popui'., 
vox Dei"—'balsas žmonių, b:;I- 
sas Dievo. Pabricžė, kad Ame- 
rikos lietuviai reikalauja Demo- 
kratiškos Respublikos, kuriv>je 
valdytų balsas žmonių. 

Lenkai kiša lietuviams koj.'j. 
1:ad tik m^s nepai.'ktunve sa- 

•o tikslo. Jie bubniji po visą 
pasaulį apie savo nuopelnus ^ 

vili/.acijai, kad iš pagoniškų "chlo- 

pų" esą padarė lietuvius krik- 
ščioniškais "chlopais." Ištikrųjų 
:;i lietuviai sutvėrė lenkams kul- 
tu rą, ką liudija, tas, kač jų di- 
džiausi raštin'nkai kaip Micke- 
vičius, Kondratavičius. Krasau- 
skas ir daugelis kitų, iuivc lie- 
tuviai. 

Kokia lenku "kulturv" lai jau 
ir šiądien jie parodo pasauliui 
piano? m i žydelius. 

L'žbaigė kalbėtojas, karštai ža- 
dindamas dęti pinigus j neprigul- 
mybęs Lietuvos laisves išgavimo 
reikalams. 

Pertraukoje f«iadėla rinkti au- 

kas. Rinkime prigelbėjo "Lie- 
tuvos" dienraščio redaktorius, ad- 
vokatas B. K. Balutis, kuris tnaž 

daug šiaip prabilo: "Męs juo- 
kiamės iš lenku, o lenkai ren- 

ka $10,000,coo savo tautos rei- 
kiama." 

"Męs dažnai juokiamės iš rus- 

kių, bet šiuo syk ir iš jų turė- 
tum paimti pavyzdi, čia jis pri 
minė apie tai, kaip rusai 1611— 
12 metais gynėsi nuo lenkų. Pa- 
pasakojo apie du didžius rusų 
patriotus, Mininą ir Požarskj, 
kurie tuomet, susirinkę savo žmo 

nes, gelbėjimui .savo tėvynės nuo 

lenkų, tarė jiems: "Atiduosim 
viską savo tėvynės apgynimui— 
pritruks .pinigų, tai užstatysim 
savo žmonas ir vaikus..." Ir ru- 

sai atmušė lenkus, išgelbėjo sa- 

vo tėvynę nuo priešo kuris no- 

rėjo ją užgriebti. 
"Męs dar nereikalaujame "už- 

statyti savo pačias ir vaikus,"— 
sake kalbėtojas,—'bet męs galim.. 
užstatyti savo šimtines ir savo 

"Liberty Bondsus." Kas sir sa- 

vo šimtinėmis it; bondsais stos 
už tėvynės laisvę?" 

Ir čia ištikro prasidėjo šimti- 
nės bei bondsa snigte snigti. 

Pradėjo jie taip greit "snigti," 
kad nespėjau nei užrašyti. Iš 
atminties tik paminėsiu: 
Justinas, Kūlis, Dr. A. Zimon- 

tas, adv. F. Bradchulis, F>. K. 

Dideles Prakalbos! 
J. Liutkauskas jau Chicagoj 

r as J. Lnitkauskas yra 
vienas iš seniausių Lietuvių 
tautinių veikėjų. P-as Liut- 
kauskas yra TMD. Centra- 
lis Iždininkas, Lietuvių Tau 
tinės Tarybos .įaiys, Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondo 
narys ir Lietuvių abiejų Ta- 
rybų Pildomojo Komiteto 
VVashingtone narys. 

Dabar p. Jonas Liutkaus- 
kas atvyko Chicagon ir lai- 
ko eilę prakalbų apie Lietu- 
vos laisvę ir ką męs turim 
daryti, kad ją įgyti. Šitos 
prakalbos atsibus sekančiai: 

SUBATOJ — Butkev:- 
liaus svet., 8132 Vincennes 
Ave., So. Englevvoode. 

Visos prakalbos prasidės 
ant 8-nių vakare lygiai. 

\ įsose prakalbose p. J. 
Liutkauskas gvildens pla- 
čiai apie dabartinius Nepri- 
guliTiingos Lietuvos reikalus 
ir jos politiką. Jis taipgi 
kalbės temoje "Kodėl dabar 
Lietuviai visi, kaipo tikri 
Lietuvos vaikai turi rūpin- 
tis savo Tėvynes likimu." 

Reikia pasakyti, kad p. j. 
Liutkauskas, yra vienas is 
žingeidžiausių lietuvių kal- 

bėtojų ir todėl visi Chica- 
gos lietuviai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausia atsilanky 
ti jo prakalbose. 

Visose prakalbose bus 
renkamos aukos Lietuvos 
laisvei. 

Į visas prakalbas užanga 
dykai. Komitetas. 

TEATRAS IR BALIUS 
Rengiu 

I s 1 

Lietuvių Moterų Progr. Sus. 3-čias Rajonas 

$ub., Gruodžio I4tą, 1918 

MELDAŽK) SYETAINEJ, 2242 \V. 23 PI. 
Pradžia 7:.10 vai. vakare Inžauga 35 ir 50c ypatai 

Sccnoje statoma labai juokingas ir įdonuis veikalas — 

"NETIKĖTAS SUGRYŽIMAS" 
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Prio to dainuos L. M. P. S. 25 kuopos choras—pasirodys 
piring. syki Chicagoje ant scenos. Taip-gi dainuos "At- 
eities žiedo" Vaiku Choras, puikiai išlavintas. 

j v/oriame Chicagos visuomenę sk.aitlingai dalyvauti, 
nes | M. P. S ino šešios kuopos deda visas pastangas, 
Kad šis vakaras pavyktų kuogerlausiai. Lošimo dalyvaus 
atsižymėję artistai. Režisierius, pati veikalo autorė, 
M. Dundulienė. PO PROGRAMO ŠOKIAI. 

Kviečia visus L. M. P. S-mo lll-člaa Rajonas. 

Balutis, Dr. K. Draugelis, F. 
Juozapaitis. M. Stapulionis, M. 
Kiras buvo vieni iš pirmųjų, ku- 
rie išėjo su savo šimtinėmis. 

Motcis Aukauja Šimtinę. 
Nepaprastą i- pudį padarė am 

publikos, kuomet SLA. 208-tą 
moterų ukopa, per savo iždinin- 
kę kiliem,', pridavė Lietuvos lai- 
svei čielą šimtą doliarių. Šita 
kuopa yra dar jauna ir. turi tik 
apie 30 moterų-narių. Savo duos 
numtt ii turbut užima pirmą vie- 

tą tarp visų Clvicagos draugijų. 
Publika priėmė tą jų auką su 

milžinišku plojimu. Iš .esančių 
susirinkime moterų p-ia Dranjje- 
lienė pridavė savo y; Mišką rin- 

ką—$25.00. 
Tarp kitų aukaut ųų patCmi- 

jau ir suspėjau pasižymėti šiuos 
(jeięcu ko nesuspėjau,—tai atsi- 
prašau, visi jie <lnts paskelbti ofi- 
cialėj taskaitoj. R e p.): 

.Po $50.00 aukavo: M. Dami- 
jonaitis, aptiek. A. Poška, .'al- 
piai. M. Tamulevičius ($75.00), 
L. Žukauskas, Tonas Kūlis, Ant. 
v 

Ccliadinas, Dionizas Ramoškevi- 
čius, Vincas Butkus—daugiausia 
Liberty P.ondsais. 

Kitų aukų nesuspėjau užrašy- 
ti,—pergreit pradėję plaukti. Ant 
estrados buvo dvi vėliavos—Ame 
rikos ir Lietuvoj naujoji vėlia- 
va (gelsvai-žaliai-raudona). Čia, 
laike aukų dėjimo, p. 1 ialutis pui- 
kiai paaiškino, ką šitos vėlia- 
vos spalvos reiškia. Po to vėl 
pradėjo žmonės dėti aukas, "idant 
šita vėliava amžinai plevėsuotų 
laisvos Lietuvos žmonėms," — 

vėl pradėjo piltis 25-nės, dešim- 
tinės ir penkinės. 

Suskaičius aukas, pasirodė, kad 
jų yra išviso su prižadais $1.443. 
Pradėta vėl rinkti "lygiai iki pen- 
kiolikos šimtų." Merginos, pa- 
siėmusios' Lietuvos vėliavą už ke- 

turių kampų, perėjo svetainę ir 
] vėliavą vėl pradėjo byrėti 
"smulkios aukos"; kuomet viską 
užbaigta ir suskaityta išviso gy- 
vas pinigais ir boivisas pasirodė 
arti $1.100.00, o prižadais (kurių 
daugelį jau šiądien sumokėta) 
dar arti $800.00—išviso tokiu1 -bu- 
du pasidarė arti $1,900.00 (tikra 
suma bus atskaitoj). 

Po aukų rinkimui p. Liutkaus- 
kas dar trumpai kalbėjo, aiškin- 
damas Amerikos lietuvių priim- 
ta dekliaraciją kasi ink to, kaip 
Lietuva mano valdyt'S. 

Žmonių svetainėje galėjo buti 
gal tarp 200 ir 300,—gal arčiaus 
prie 200, negu prie 300. Taigi 
duosnumas jų Lietuvos laisvei 
visgi yra pastebėtinas. 

Reporteris. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

* — 

\ rraitmiuitn > \ -v ""V 
Vfęs mokiname ši puikų gerai apsimokant. 
Kirpikal yra labai reikalaujami. 
imata j trumpa hika. 
VJctos nepripildytos laukia. 
Ateik diena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N, l-aSalle St., 
4t1l floor, prifj City Hali. 

Keturių Veiksmių Drama 

Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti pasiskaitymui. 

Lošime 
Dalyvauja 4 vyrai ir 

3 moteris. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan Street Chicago, 111. 

PRŪSŲ LIETUVIŲ AUKOS. 
Pereito nedėldienio Prūsų Lie- 

tuviu ir Lietuvių Liureteronų 
susirinkime Chicagoje, Lietuvos 
Laisvės reikalams suaukauta se- 

kančiai : 

Jurgis Festerlingis $10.00 
Henry Andrulaitis 1.00 

Julius Krauža 2.00 

Jor* s Branis 1.00 

Jonas Yalineius 1.00 

K. Jokubaitienė 1.00 

Eva Branienė 1.00 

Marė Meyerikė 1.00 

Marė Lengvinikė 1.00 

Kva Valutienė 1.00 

Kazimieras Dulauckas .... 1.00 

Marė Slefcndorienė 1.00 

Peter įGrigiaitis t.oo 

Martin Naujokas i.<X) 

Jurgis Valaitis 5.00 
Petras Vidra 5.00 
Adomai Mickevicz 2.00, 

Jurgis Šlionis 1.00 

P. P. Ramoška 1.00 

l'rtė Vidrienė 1.00 

Sam Vidra 1.00 

Anė Lenkaitienė 1.00 

Elzė Milkeraitė '. 5.00 
Bonifacas Pivaronis 1.00 

Jonas Osvaklas t.00 

Jonas Pctrat .... 1.00 

Kun. J. J. D. Kazokas .... 1.00 

F. Bradchulis 1.00 

Mikas Vidra 1.00 

George Palath 1.00 

Jonas Tunaitis i.oo 

Joris J ūkis i.x> 

f.nia Viskant i.oo 

Petcr Orisjatiis i.oo 

M. Tamulis — t no 

A. Feting i.cg 

Jonas Lendraitis 10.00 

Jonas Paulokaitis 2.00 

M. Jukaris 1.00 

Jonas Budeikis 1.00 

Petcr Kasparaitis 1.00 

Dom. Rcnkė 1.00 

\Ym, Junkaris 1.00 

A. Publinski 1.00 

Joc Bartkus 1.00 

\Ym. Sliaura t/xv 

P. A. Zaluka 1.00 

A. Boikis 1.00 

Petras Paurazas 1.00 

P>. K. Balutis t.00 

Petras Pivarunas 5.00 
Aleks. Pauliukaitis to.oo 

Dionizas Ramoška 1.00 

Dąvid Strekis 5.00 
John Endrulis 5.00 
Jurgis DiČmonas i.oo 

Mikas Sprainis 1.00 

Elzb. Kiselitnė 5.00 
Lilija Žilvičiiite t.oo 

Antanas L. Svainis io.od 

Dr. K. Dran-gelis 5.00 
Stanisl. Januškevičius .... f..oo 

jonas siicika f.oo 

Martin Valaiti: .. 3.00 
Juozas Macatis 5.00 
Dovas Bajoras 1.00 

Nikodemas Jagi/lii? I.00 

Anna Pcčikė 5.00 
J. G. Speader 1.00 

Moke Okas 5.00 
Julia Bendik 5.00 
Adam Drignat 5.00; 
Elzbieta Spurgaitė 5-°°i 
Anna Bendik 5-°°į 
Jonas Dimša i-oo^ 
Jonas Ilgaudas 10.00 

Jurgis Borkert 5-°° 
Julius Brokšta 5-°° 
Elzė Jenušienė 5-°° 
Juozas Kairis 1.00 

George Bendik 5-00 
Anė Gavėnienė t .00 

Agė Gavėnienė 1.00 y 

T\. Ybavina i-°° 

John Milker i.oo 

Jos. Smith 1.00 

Vincentas Damkus 1.00 

Ludvig Andruli 5-°° 
Alike Macatis 5-00 
Smulkiu 9-55 

Viso $240.55 

Pasižadiejusieji aukauti: 

Juozas Macaitis $5-°° 
Kasper Gavėne io.oo 

Jurgis Diėmanas 25.00 
Martin Valaitis 15.00 
Anna l'ečikė 10.0c 

Jonas Ilgaudas 40.0c 
Kari Lemkc 5.00 

Viso labo $355-55- 
Į Yiršminėtos aukos randasi 

pas Prūsų Lietuviu komitetą iž- 
dininką I. 4. J g 

PIPMU KARTU CHICAGOJE. 
Sukatoje, 14 d. gruodžio, Li- 

berty llall,--svetainėje 3925 So. 
Ked/.ic ave. atsibus didelės ris- 

tynės ir prakalbos. Risis Yik- 
toras Jclenevskis, ,miklus lietu- 
viu ristikas, su žinomu čeku ri- 
sti1 u Otto Propotnicku. Risis 
jie iki pergalių. Taipgi J < >c 

Banceviėius, tvirčiausis lietuvių 
ristikas, risis su Dominik Do- 

lienskiu, irgi iki pergalių. 
Beto bus keletas kalbėtojų, 

tarp kurių bus ir dabar atke- 
iavrs is Ne\v Yorko p. Jonas 
Liutkauskas, kuris yra žinomas 

Lietuvių veikėjas, kuris papasa- 
kos, kaip Lietuva ritasi su savo 

priešais už savo laisvę. Atsilan- 
kiusieji daug iš kalbėtojo išgirs, 
<0 pirma dar negirdėjo. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Yi- 
;as šio vakaro pelnas skiriamas 
Lietuvos Laisvės išgavimui. 

Kviečia visus Komitetas. 

Lietuvių mokiniai Hoffmano 
nokyklos turės prakalbas 14 d. 
Iruodžio 7:30 vai. vakare, Liuo- 

sybės svetainėje 1822 Waban- 
>ia ave. ir Girard st. 

Kalbėtojai bus tos mokyklos 
mokytojai ir mokiniai. 

Kviečia Mok. Komitetas. 

Praktikauni 
Mekanikai 

Męs dirbame naujus ir 
senus, taipgi taisome vi- 
sokius muzikališkus in- 
strumentus. Gramafonus 
taisomo by kokios išdir- 

bystės. Visoki darbą gva- 
rantuojam. 

Taipgi męs turimo Didelę 
Krautuvę Muzikališkų In- 

strumentų: Victor Victro- 
larir Rekordus. šimtų 
Š.nitais Dietuviškų numa- 

rų, koki tik ant svieto 
randasi dideliam pasirin- 
kime. 

Music Hcuse 
3240 S0. HALSIEt ST. 
Phone Drover 6737 CHiGAGO 

Pajieškau savo brolio Karolio, 
pirma jis gyveno 266 Century 
St., So. l'ostcu, Mass. ir <lraugo 
Karleckio, kuris gyveno Chicago- 
je. Aš paeinu iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Meškučių parap. 
Klebainių sodos. Rašykite cs- 

kančiu adresu: 
Peter Jankovsky, 

Co. A. Div. Nat. Camp McClellan 
Br., Anniston, Ala. 

DĖL INFORMACIJŲ APIE 
LIETUVĄ. 

Daugelis klausia pas mus in- 

formacijų apie Lietuvoj esančias 
'gimines. Kad negaišinus laiko, 

jšiuomi pranešame, jog informa- 
! cijas apie Lietuvį geriausiai ga- 
:li suteikti lietuvių komitetai Švc- 
'dijoj ir Danijoj. Kreipiantis pas 
juos, dėl atsakymo, reikia pa- 
siusti tris tarptautinius krasos 
kuponus po 6c (intcrnational po- 
stai coupons). Per juos taipgi ga- 
lima pasiusti ir pinigus Lietuvon. 

Jų adresai: 

J. Aukštuolis, Post Box 3-7 
Stockholm, Sweden. 

Jurgis Savickas, Box 214 
Copenhagu- Denmark. 

Lietuvos Vėliava 

Vėliava didelės vertės, padaryta *š 
šilko, tokiame savybės pavyzdyje <r 
spalvoje. Kadaisiai Lietuva liuvo *i«j- 

prigulminga. Labai žingeidi. Prisiu- 
siu kožnam vėliavą. 4-rių gatunkų 
sempeij. tikro Rusko tabako vertės 
02.00 ir Kataliogą. Prisiųsk 20 centu 
markėmis ir 25 centus sidabru ap- 
mokėjimui prisluntimo karštų. Agon- 
iai reikalingi tabakui. 

J. H. Rickvich 
BOX <01 A U E U R N ,WASH. 

PO V. B li J ŠIS 
182 N. Hotdand Are. 

Kcnosha, ll /s. 
Pas įį galite gauti pavienius 
"Lietuvos" dienraščio nume- 

rius, taipgi galite užsirašyti 
"LIETUVA" 

NEPATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matome šviesią giedrią dieną, 

męs matome tamsią naktj, matomo 
labai greičias atmainas — iš giedros 
į lieti, audrą, sniegą, matomo dangų 
graižančius žiedus, girdime gyvybe 
drebinanti griausmą. Kas tą viską 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo kiekvienai, 
ši gamtos visokeriopa atmaina labai 
trumpai ir aiškiai yra apraš'Ma ir 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireiškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

"LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

ištikimas. 
Perku grynais pinigais, par 

duodu ir mainau kas ant ko 
nori visokius Bondius Akci- 
jas (shares) morgičius, lotus, 
namus, ukes, bile1 kur mine- 
rališkas žemes; taipgi neiš- 
baigtus mokėti Liberty Bond- 
sus. 14 metu šiov biznio, su 

patyrimu greitai ir teisingai 
reikala nuveikiu. Adresuokit: 

C. Z. URNICH 
4542 So. Wood St. 

Chicago, 111. 

Pajieškau švaraus kambario 
Bridgeporto apielinke, su valgiu 
ar be. Atsišaukite laišku 

P. Baltušis, 
3253 So. Morgan St. Chicago. 

BIZNIERIAI! 

Visados 

Garsinkites / 

Dienraštyje (Lietuva. 
Apgarsinimas 

Atneš 

Rezultatus 

Atneš 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILL. 

Jaigu gerai pasiųtos Drapanos, 
tai nereikia Guarantee. 

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

Laisvės Bondsus priimu už darba. 
L. GELEŽINIS 

4503 SO. WOCD STREET CMICAGO, ILL. 
TELF.PHONE BOULEVARD 5569 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama už "cash,'' arba paskoli 
nams Jums pinigų ant jųjų ant legaliu-išlygu. arba išperka' 
ma Jus įmokčjimą ant bondsų, kontrakto. 

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

Skaitykite ir Platinkite 
Dienraštį ''Lietnvą" 
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