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OllICAUO 1LL., KETVE110AS GRUODŽIO (DEOEJIBEB) Ii d. 1!)18 m. No. 16 

Francuzijos Taikos Sąlygos 
Slovakija prašo Talkininku papiltos 

Turkijos vadai bos nubausti 

Spartakai silpnėja. 
FRANCUZIJOS TAIKOS 

SĄLYGOS. 

Paryčius, gruodžio 12 d.— 
Prancūzija pareikalaus nuo 

.Vokietijos Taikos Konferen- 
cijoj: 

1. Pilno prijungimo Alzaci- 
jos ir Lotaringijos prie Fran- 
ciai jos, kad rubežiai butų to- 

kie, kaip jie buvo 1814 m. 

2. Prancūzija užims kairįjį 
kraštą Reino pakol Vokietija 
neužmokės kart nuostoliu, ku i-' 

rie, kaip manoma, tęsis per 
ilgą laiką. 

3. Francuzija reikalaus tvir 
tu militariskn gvaranciiu prieš 
Vokietijos vartojimą kairiojo 

* kranto Reino koncentravimui 
kareivių prieš Francuzija. 

SI O V AKIJA PRAŠO TALKI- 

NINKŲ PAGELBOS. 

Londonas, gruodžio 12 d.— 
Dr. Scheiner, militariškas va- 

das Pragoję, įteikė talkinin- 
kams prašymą, kad jie suteik- 

tų Slovakijai militariską ir 
ekonomišką pagelbą. 

Savo prašyme jis sako: 

"Vengrijos valdžia praneša 
mūsų valdžiai, kad ji siunčia 
keletą divizijų kareivių, Y id 
atstumti Čechų kareivius Slo- 
vakijoj. Gyventojai Slovaki- 

jos yra užmušami vengrais ir 

jų namai apiplėšiami ir degi 
narni. Jie užpuldinėja ant 

traukinių, kuriuose grjžta 11111 

sų kareiviai iš Italijos fronto 
ir užmuša juos,—Komarnoje 
jie užmušė 38 kareivius. 

"Mūsų apginkluotų karei- 

^Vvių tenai mažai randasi ir tie, 
kurie grįžta iš kitur Irgi var- 

gingame padėjime. Čecho-Slo- 
vakai nenori kariauti,, bet jie 
nori apginti savo žmones nuo 

vagysčių ir plėšimų. Sulvg 
padarytos taikos sutarties męs 
turime teisę apginti Slovakiją 
nuo vengrų, kurie ne tik ją 
apiplėšia, bet ir bando sėti bol- 
ševikiškas idėjas tarp žmonių 
Slovakijos. 

"Męs neturime maisto, dra- 

panų nei kitų reikalingiausi; 
dalykų, bet visa mūsų tauta 

priešinga bolševizmui." 

BRAZILIJOS LAIVYNAS AP 

LEIDŽIA KARĖS JUOSTĄ. 

Rio Janeiro, gruodžio 12 d 

Anglijos admiraltija pranešė 
r Brazilijos valdžiai, kad nėr; 

reikalingi Brazilijos karišk 
'aivai daboti Europėjiškas j u 

rts. Laivams prisakyta grįžt 
rūmo. 

TURKŲ VADAI BUS 
NUBAUSTI. 

Konstantinopolis, gruodio 
12 d.—Dr. Racliid, buvęs gu- 
bernatorius provincijos Diar- 
brkr ir žandarmerijos aficie- 
rai Chakri ir Haroun likosi 
suareštuoti už surengimą sker 
dynių Armėnijoj 1915 m. Jų 
kaltybė likosi prirodyta ir lau- 
kiama, kad jiems liks išneštas 
mirties nuosprendis. 

Turkų militariška komisija 
peržiūri ir kitus augštus Tur- 
kijos valdininkus, kurie buvo 
ar yra kaltinami surengime 
armėniškų skerdynių. 

SPARTAKAI NUSILEDŽIA 
EBEF.TUI. 

..Amsterdamas, gruodžio 12 
d.—Pranešama, kad Pildoma- 
sis Komitetas Darbininkų ir 
Kareivių Tarybų pripažino už 
augščiausiaja valdžia Vokieti- 
joj El>erto valdžią. 

Išreiškiamas pasitikėjimas, 
kad Eberto valdžia turi užtek- 
tinai spėkų, kad suvaldyti 
spartakus, kurie nuginkluoja 
sragybas ir renka ginklus. 

Darbininkų ir Kareivių Ta- 

rybos visose dalyse Vokietijos 
nustoja savo populiariškumo, 
ypatingai Hamburge, kur pa- 
dėjimas baisus. 

Žinios iš Municho praneša, 
kad kareiviai Muniche nuver- 

tė Darbininkų ir Kareivių Ta- 
rybą. < 

NORI SUSTABDYTI ATEI- 

VYSTĘ. 
\Yashingtonas, gruodžio 12 

d.—Atstovas Lufkin'iš Mas- 
sachusetts unešė atstovų bu- 
tan sumanymą, kuriame ;ci- 
kalaujama, kad butų sustabdy 
ta imigracija į Suvienytas Vai 
stijas ant dviejų įlietų. 

Atstovas Lufkin padavė dvi 
priežastis, kodėl jis įnešė tą 
bilui: 

1. Kad apsisaugojus nuo 

įvažiavimo šion šalin bolševi- 
kiškų elementų, kurie yra la- 
bai pavojingi. 

2. Kad palaikius tarp Su- 

veinytų Valstijų žmonių aug- 
štą stovį, kokiame jie dabar 
randasi. 

Sumanymas likosi perduotas 
imigracijos komisijai. 

TURKAI SKERDŽIA AR- 
MĖNUS. 

Washingtonas, gruodžio 12 
L Žinios, aplaikytos dipliomatiŠ- 
i kuose rateliuose praneša, kad 

turkų kareiviai prieš išsikraus 
į tymo iš Armėnijos išskerdė 

daugiaus kaip 30,000 armė- 

Užvaduotojai. 

runerikos moicrjs patr įotiskai atsake ant sauksmo taupykite maistą," jos iš 
| radį net daug prieniaišų-užv aduotojų. 

JUGO-SLAVAI PROTESTO- 
JA PRIEŠ ITALIJA. 

Washingtonas, groudžio 12 
d.—Jugo-Slavų tautiška tary- 
ba Zagrebe, kuri veikia kaipo 
laikinoji valdžia Jugo-Slavų, 
įteikė protestą talkininku val- 
džioms prieš italų administra- 
cija užimtose vietose Dalmati- 
jos, Istrijos, Gorizijos, sulyg 
-iniii, atspausdintų Jugo-Sla- 
vų laikraštyje \Vashingtone. 

Protestas užreiškia, kad ita- 
lų administracija tose vietose 
yra priešinga ne tik taikos su- 

tarčiai, bet ir sveikam protui 
atsižvelgiant j apsiėjimą su 

žmonėmis, kurie per visą laiką 
karės kariavo už talkininkų 
reikalus; kad italfti užimtose 
dalyse Dalmatijos suteikia mai 
sto tik tiems gyventojams, ku- 
rie pasirašo ant tam tikrų bkin 
kų, kurios reikalauja prijun- 
gimo Dalmatijos prie Italijos. 

Jugo-Slavų valdžia atkrei- 

pia atydą talkininkų dar ir j 
tą, kad Gorizijoj, kur yra tru- 

kumas maisto, italai po prie- 
varta konfiskuoja maistą oku- 
pacijos kariumenei nuo gy- 
ventojų. 

WILSONAS PASAKYS TAI- 
KOS PAŽIŪRAS YANKIAMS. 

Paryčius, gruodžio 12 d.-^ 
Kalba, kurią prezidentas Wil- 
sonas pasakys Amerikos ka- 
reiviams, atvažiavus Francu- 
zijon, manoma bus viena iš 
svarbiausių, kokias jis pasa- 
kys/laike savo važinėjimo po 
Europą ir laukiama, kad jis 
galutinai išdėstys savo pažiū- 
ras į svarbiausius taikos punk 
tus. 

Prezidentas aplankys nute- 
rioats dalis Francuzijos ir ti- 
kimasi, kad jis aplankys Metz 
ir Strassburg. 

BELGIJOS REIKALAVIMAI. 

Londonas, gruodžio 12 d.— 

Belgija Taikos Konferencijoj 
reikalavimus atkreips prieš 
Vokietiją, bet ir prieš 1 Lol- 

landiją, sulyg Antverpeno laik 
raščio M e t r o p o 1 e, kuris 
spausdino Belgijos užrubeži- 
nio niinisterio pranešima. Mi- 
nisteris buk tai pasakęs se- 

kančiai : 

'T»e abejonės, musii pirmu- 
tinis reikalavimas nuo Yokie- 
tijos bus, kad ji sugrąžintų 
mums visą tą, ką ji nuo musų 
pavogė. 

Kaslink i ubežiii, tai aš ma- 

nau, kad butų jie toki, kaip 
1839 m., kada nuo Belgijos li- 
kosi atskirta dalis provincijos 
Limburgo ir Luxemburgo ir 

prijungto", prie \"okietij<>s ir 
Hollandijos." 

PRAŠO PAKETI ALGAS 
DIPLOMATAMS. 

IVashingtonas, gruodžio 12 

Valstijinio departamento 
Cottnselou Polk prašė iižru- 
bežinių reikalų komiteto, kad 
jis pakeltų algas dėl Ameri- 
kos ambasadorių ir kilų dip- 
lomatiškų atstovų. Jis prašė, 
kad ambasadoriaus alga butų 
padidinta nuo $17,500 iki $25, 
000 į metus; pirmos kliasos 
ministeriui nuo $12,000 iki 
$15,000, ministeriui antros 
kliasos nuo $10,000 iki $12,- 
000 ir sekretoriui nuo $3,000 
iki $6,000. 

Jeigu Polko prašymas liks 
išpildytas, tai diplomatų ir 
konsulų biius ateinančiais me- 

tais bus ant $3.000,000 dides- 
nis negu šiais metais. 

Jis taipgi prašė, kad butų 
'paskirta tam tikra suma pini- 
gų dėl nusamdymo 25 komer- 
cijinių ekspertų, kurie turėtų 
buti užrubežyje. 

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
FINLANDIA. 

.. Stockholmas, gruodžio 12d. 
Korespondentai praneša, kad 
Vokietija ištraukia savo ka- 
riumenę iš Finliandijos. Pa- 
nedėlyje vokiečių kareiviai ap- 
liedo Helsingforsą ir Vibor- 
gą. Penki vokiečių laivai ap- 
leido Petrogradą ir pribuvo 
llesingforsar.; kad pervežus 
kareivius. Ant vieno iš tų 
laivų buvo 150 bolševikiškų 
jūreivių, kurie turėjo augštai 
iškėlę raudoną vėliavą, bet fi- 
nų policija prisakė nuleisti že 
myn. 

Tie jureivia bando iš visų 
savo pajiegų pertikrinti ka- 
reivius, kad bolševizmas yra 
tik vienatinis darbininkų iš- 
ganymas, bet neturi pasise- 
kimo. Keletą iš jų vokiečiai 
suareštavo. 

BERLINAS SULAIKĖ RU- 
SIJOS DELEGATUS. 

Berlinas, gruodžio 12 d.— 
Vokietijas kabinetas pasiuntė 
bevieliu j pranešimą Rusijos 
valdžiai prašydami nesiųsti de 
legacijos Berlinan į kohfej'en- 
ciją, kuri buvo plianuojama 
ant gruodžio 16 dienos. Prie- 
žastis dėl to yra paduota kaipo 
dabartinis neramus padėjimas 
Vokietijoj. 

Rusu bolševikų delegatai bu 
vo užkviesti Pildomųjų Komi- 
tetų Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos prieš norą kabineto. 
Opozicija kabineto kilo todėl, 
kad Adolph Joffe, bolševikų 
ambasadorius Vokietijoj, buk 
pasakęs, kad ministeriai Haa- 
se, Barth ir kiti yra prielan- 
kus jam ir aktyviškai padeda 
Įvesti rusiškas metodas Vokie- 
tijoj. Nežiūrint, kad Haase. 
Barth užginčijo tas žinias, bet 
yra daug tokių, kurie tiki jo- 
mis, ir tas atneša negeistinas 
pasekmes. 

NE BANDO APSIGINTI.. 
Londonas, gruodžio 12 d. 

\Yilliani llohenzollern neda- 
rys jokių pranešimų, parodan- 
čių jo slengiitiasi suaikyti ka- 
rę 1914 111., sulvg ,Amerongeno 
korespondento pranešimo. Ko- 
respondentui pasisekė paduoti 
tą klausimą buvusiam kaize- 
riui ir jis per savo šeimininką 
Count Bentinck atsake: 

"Pasakyk jam (korespon- 
dentui), kad jeigu yra gali- 
mas daiktas,-kad aš busiu ap- 
kaltintu, aš vėlinu atidėti vis- 
ką. ką aš turiu pasakyti iki 
tam laikui. Priegtam, aš ne 
noriu kompromituoti kok'u 
nors budu nei vieno nario val- 
džios. kurie buvo prieš pra 
džią ka "s. 

ALGOS PASILIKS TOS 
PAČIOS. 

.. \Yasliingtonas, gruodžio 12 
d.—Darbininku algos nebus 
sumažintos per keletą metu, 
nes darbininkų trukumas per 
viršija tą, ką šalis gali su 

teikti,—toks yra išsireiškimą-; 
'Darbo partijos sekreto- 
riaus \Yilsono. Perstatymas 
industrijos gal nebus taip grci 
tas, kaip demobilizacija armi- 

jos ir per nekurį laiką reika 
linga, kad butų suteikta pa , 

gelba žmonėms, bet kada mes 
išeisim Į normalę prieškarine 
išdirbystę, tada tai reikalavi- 
mai darbininkų bus tokie di 
deli, kad apie sumažinimą al- 
gų nėra ko nei kalbėti. Fabri- 
kantai, kurie atleis savo dar- 
bininkus per tą perstatymo lai 
ką. vėliaus bus nubausti, nes 
jie negalės ganti darbininkų. 

EKSPLIOZIJA ANT AMERI- 
KOS KRUIZERIO. 

Yoholiama, Japan, gruodžio 
9 d.—Ekspliozija ištiko šią- 
dien ant Suvienytų Valstijų 
kruizerio Brooklyn. Šeši žmo- 
nės likosi užmušta ir 30 su 

žeista. 

FOCH NEPAVELINA KOMU- 
NIKACIJOS SU PRIEŠAIS. 

Paryčius, gruodžio 12 d.— 
Maršalas Foch atmetė prašy- 
mą vokiečių taikos delegaci- 
jos, kad butu jiems pavelyta 
susižinoti su provincijomis va- 

karuose nuo Reino, kurios yra 
dabar užimtos talkininkais. 
Yyriausis talkininkų armijų 
vadas užreiškė, kad reikalin- 
ga yra palaikyti Vokietijos 
blokada, kaip yra pažymėt i 
taikos sutartyje. 

YANKIŲ BELAISVIAI 
PALIUOSUOTI. 

Paryžius, gruodžio 12 d.— 
Visi Amerikos kareiviai, kurie 
l)uvo paimti vokiečių belais- 
vėm apleis Vokietija nedėlio- 
ję, sulyg žinių, aplaikytų Pa- 
ryžiuje. Tarp 68 karės be- 
laisvių, kurie buvo stovykloje 
Rastatt, buvo 5 cliicagiečiai. 

Šiądien Dideh 
Skaitykit apie ti 

— — % —- 

J. Stilsonas 
gavo 3 m. 

P-as J. Stilsonas, sekreto- 
rius-vertėjas LSS., buvo kal- 
tinamas prasižengime prieš 
šnipaviino aktą. 

uruodzio O d. atsibuvo teis- 
mas, kur tapo nuteistas 3 me- 

tams į kalėjimą prie sunkiu 
darbu. Gi buvusis LSS. or- 

gano "Kovos" administrato- 
rius p. J. Šukys, tame pat teis 
me nuteistas 3 nr.nesiams į 
paprastą kalėjimą. 

Apie tai "Laisvė" paduoda 
sekančia žinia: 

"Gruodžio 6 d. Philadelphi- 
joj, teisėjas Dickinson išnešė 
nuospren.'.j LSS. sekretoriui- 
vertėjui drg. J. Y. Stilsonui ir 
administratoriui J. Šukiui, ku 
riuodu buvo "grand jury" pri- « 

pažinti kaltais neva už vedi- 
mą priešvaldiskos agitacijos. 
Stilsonas nuteistas ant 3 metų 
j kalėjimą prie sunkių darbų; 
J. Šukys ant trijų mėnesių i 
paprastą kalėjimą: 

"Nuteistieji tuojaus padavė 
apeliaciją i augštesnį teismą. 

"Teisėjas, išnešęs nuospren 
di. pasakė, jog aiškių priro- 
dymų nebuvo, kad J. Stilso- 
nas ir J. Šukys butų buvę Vo- 
kietijos šalininkais." 

PADĖJIMAS VOKIETIJOJ 
EINA BLOGYN. 

Bernc, gruodžio 12 d. — 

Pusiau-oficiališka žinių agen- 
tūra \Yolf praneša, kad pa- 
dėjimas Berline eina blogyn 
su kiekviena diena. Darbinin- 
kai ginkluojasi ir renka maši- 
nines kanuoles. Valdžia yra 
sutraukusi daug kareivių Ber- 
linan, bet jiems nėra pavelyta 
vaikščioti gatvėmis, kadangi 
bijomasi, kad tas gali sukelti 
bevtarke ir kilti mūšiai. Ko- 
mitetas Darbininkų ir Karei- 
vių reikalauja, kad Liebknech- 
tas ir Rosa Luxemburg butų 
suareštuoti. 

DAR DAUGIAU YANKIŲ 
BUS PASIŲSTA NAMUO 

U'ashingtonas, gruodžio 12 
Karės departamentas paskelbė 
šiądien, kad gen. Pershing pa- 
skyrė daugiaus kariumenės, 
vtiri bus greitu laiku sugrą- 
žinta atgal į Suvienytas Val- 
stijas. 

FRANCUZIJOS VADAS 
MIRĖ 

Paryčius, gruodžio 12 d.— 
Emile Chautemps, vice-prezi- 
lentas senato ir buvęs minjs- 
teriu laivyno Ribono kabinete 
1914 m., pasimirė šiądien. 
NOBELIO DOVANA PANAI- 

KINTA. 

Christianija, gruodžio 12 d. 
Nobelio dovanos komitetas nu 

sprendė, kad dovana 1918 m. 

butų panaikinta, tai yra nie- 
kam jos neskirti. 

is Prakalbos' 
ii 6=to puslapio. 



Atsišaukimas i Lietuviu Visuomenę, 
yiengenčiai:— 

Pasaulio tautų likimas yr? 
svarstomas Taikos Komisijų Pa- 
ryžiuje ir bus nuspręstas Taikos 
Konferencijoj. 
Išmušė svarbi valanda visų tautų 
•gyvenime, krrioje kiekviena tau- 
ta turi progą pakelti balsą ir 
išreikalauti pasaulio tautoms sa- 
vo troškimus, savo norus, savo 
tikslus ir siekius; papasakoti sa- 
vo vargus, savo sopulius, savo 
kančias ir paduoti savo reikala- 
vimus. 

Tokiame dideliame visų tautų 
suėjime ir šauksme, tiktai tų 
tautų balsas bus geriausiai gir- 
džiamas, kurios sugebės užinte- 
resuoti savo klausimu gc/.ingų 
tautų atstovus; kurios sugebės 
pajudinti jausmus ir protavimą 
viso suėjimo ir nurodyti savo 
teises tc' ioje šviesoje, kad jokios 
pastangos saumiliškų tautų ne- 

galėtų jas prisloginti ir nustum- 
ti j užmiršties kampą. 

Prirengimų pasaulio opinijos 
prirengimui visokiu rekalavimų, 
kokius įvairios tautos jneš j tą 
Taikos Konferenciją, rūpinas ga- 
lingiausios tautos, nes be pritari- 
mo visti tautų kokiam nors rei- 
kalavimui pavienės tautos, toks 
reikalavimas neatneš pageidau- 
jamų vaisių. 

Tokios galingos tautos, kaip 
štai: Anglija, Francuzija. Italija 
ir kitos, kurios turi dideles mi- 
litariškas, politiškas, ekonomiš- 
kas ir 'diplomatiškas spėkas pa- 
rėmimui savo reikalavimų, tiepa- 
siganėdina vien tik šitomis spė- 
komis, bet deda didžiausias pas- 
tangas perstatymui savo reikalų 
tokioje šviesoje, kad nieks nega- 
letų jų reikalavimams daryti nei 

mažiausio pasipriešinimo. — To- 
dėl viską, ką tos tautos norės, 
galės atriekti. 

Kitos-gi tautos, kurios nėra 
taip tvirtos ir žynlios, stengiasi 
savo tikslus Taikos Konferenci- 
joj atsiekti daugiausiai propa- 
gandos keliu. Pavyzdžiui, Lekai 
— Lenkai, kurie tarp savęs per 
amžius ergeliavos; kurie jikio 
konstruktyvio darbo nėra savo 

istorijoje atlikę; kurie savo Inulu 
yra lygiai autokratiški ir miii- 
tariški, kaip dabar sutremti vo- 
kiečiai — ačiu savo darbštumui, 
ačiu savo propogatidai ir agita- 
cijai iškylo akyse visų svarbes- 
nių tautų — taipo tinkama {sto- 
ti j laisvų tautų šeimyną. 

L.enKains šiądien pritaria ir 

pataikauja visos galingos tautos, 
ir net yra manoma,kad leis 
jiems daryti rybose istoriškos 
lenkijos kas jiems patinka. 

Prie istoriškos Lenkijo., yra 
priskaitoma ir Lietuva. Lenkai 
savinasi; netik visus kraštus, ku- 
rie yra sulenkinti, bet ir tuos. 
kurie buvo surišti senovėje su 

Lenkija politiškais ryšir.i. — 

kaip tai: Lietuvius, Bakgužius, 
Ukrajiniečius. 

Nepaisant to, kcui prezidentas 
\Yilsonas apskelbė principą, su- 

lvg kurio nei viena tauta nepi- 
valo valdyti kitos prieš jos norą. 
lenkai varu veržiasi i Ukrajiną, 
Baltgudiją ir Lietuvą, o talkinin- 
kai jiems pritaria,nes lenkai pri- 
sidengia talkininku spalva. 

Ant Lietuvos nelaimės, ir 
daug lietuvių dat yra mažiau ar 

langiau sulenkėję. 
Sitų štai priežasčių delei, šią- 

dien nei viena tauta nenori apie 
Lietuvą atvirai kalbėti. Nei vie- 

nos talkininku tautos vardai apie 
Lietuvą ir lietuvius neprimena, 
o laikraščiai daugiausiai tyli arba 
pastato Lietuvos klausimą to- 

kioje šviesoje, kad pasaulio opi- 
nija Lietuvos klausimo ir supras- 
ti kaip reik negali Tiesa, yra 
Amerikonišku laikraščiu, kurie 

j laikas nuo laiko šį-tą apie Lie- 
tuvą parašo, bet net jie prisi- 
pažįsta, kad patįs apie lietuvius 
daug nežino. 

Ar tokiame dalykų stovyje 
galima tikėtis, kad Taikos Kon- 
gresas paimtu savo atydon Lie- 
tuvos skausmus, karės aukas, 
jos skurdą, ir išklausytų mūsų 
atstovų reikalavimus, kad Lie- 
tuva taptų savistovi tauta — 11c- 

prigulminga ,.uo kitų. 
To negalime tikėtis, jeigu 

nors dabar savo reikalo ne- 

sugebėsim pastatyti aiškioje 
šviesoje prieš pasaulio tautų 
akis. 

IškMimas aikštėn Lietuvos 
klausimo nors šioje laisvoje ša- 
lyj,;, kuri taip žymiai prisidėjo 

karės išlaimėjimo, — yra 
d" bar musų svarbiausia užduotis. 
Jeigiu to dabar nepadarysime, — 

visos musų pastangos atgauti 
laisvv ir neprigulmybę bus veltui. 

Dabar arba nie>ad! 
Tokioje tad svarbioj.. valan- 

doje mano Viengenčiai, kiekvie- 
nas musų tautos dalykas priva- 
lo but suteiktas žinion Ameri- 
konu publikai, kad į i nuodugniai 
susipažintų su Lietuvos klausi- 
mu. Perdaug tame reikale nu- 

veikti męs negalime, nors ir vi- 
sas savo spėkas padėtume. Bet 
dirbant ką galima, galime išpil- 
dyti nors savo del musų tautos 
pareigas. 

Suteikimui, Amerikonams kaip 
galima daugiausiai žinių apie 
Lietuvą ir lietuvius aš parašiau 
anglų kalboje veikalą, kuris pa- 

tilpo žurnale "The Fraternal 
Ape," lapkričio mėnesyje. 

Tšlcistojai ir redakcija to žur- 
nalo labai užsiinterasavo Lietu- 
vos klausimu, ir nuo šio laiko 
prižadėjo talpinti visus veikalus 
apie Lietuvą ir lietuvius, ku- 
riuos redakcijai pridaviau. 

Bet idant tas įvyktų lietuviai 
privalo iš savo pusės parodyti, 
kad jie apvertimi tas redakcijos 
pastangas ir kad jiems rupi pra- 
platinimas lietuvių vardo Ame- 
rikonų tarpe. Jeigu to lietuviai 
neparodys, negalima tikėtis, kad 
svetimi jų reikalais daugiauš 
rupintus negu jie patįs lietuviai 
rūpinasi. 

Jeigu lietuviams nerūpės iškė- 
limas aikštėn Lietuvos klausimo 
— jie bus visų užmiršti. Tauta, 
kuri savo likimu nesirūpina, tu- 
ri dingti! 

Pasiekimui Amerikoniškos vi- 
suomenės, reikalinga yra, kad 
kiekvienas lietuvis nors kelis ek- 
zempliorius to veikalo nusipirk- 
tų ir .priduotų įžimesnieuis Ame- 
rikonams savo apygardoje. 

Yra geistina, kad kiekvienas 
lietuvis dirbantis dirbtuje, nors 

kelis ekzempliorius padalytų sa- 

vo dirbtuvės viršininkams, arba 
savo darbdaviams amerikonams. 
Jeigu tas bus padaryta, tai męs 
viena diena pagarsinsime Lietu- 
vos vardą visoje Ameiikoje. 

Tai yra darbas aiškus ir leng- 
vai atsiekiamas. Dabar yra lai- 
kas jį pirkti. Viena kopija "The 
Fraternal Ape'' žurnalas kaino-1 
ja aut vietos tiktai 10 centų per 
pačtą 20 centų. Reikalinga skait- 
lių kopijų to žurnalo galima 
gauti pas žemiau pasirašusj, arba 
"Lietuvos" ofice. 

Viengenčiai! Šita yra jūsų pro- 
ga praplatinimui supratimo apie 
Lietuvos klausimą, Amerikonų 

tarpe. Tikiosi, kad jus savo pa-| 
reigas išpildisitė. 

Su pagarba, 
J. J. Ilertmai avičius | 

3133 Emerald (Ave. Chicago, 111. 

Įvairios Žineles. 
EUROPOS VALDOVAI AP- 

LANKYS AMERIKĄ. 
.Nesc; York, Gruod. 9. Pra- 

Pranešama, kad Europos vai 
dovai yra laukiami Amerikoj. 
Mat tarp valstybių yra pa- 
protys, kad jei valdovas sve- 

timos šalies aplanko kuvia ša- 
lį, tai tos šalies valdovas turi 
atsimokėti su vizitą. 

Prezidentas Wilsonas da 
bar aplankys net keturias ša- 
lis: Angliją, Belgiją Francu- 
zijr ir Italija. Taigi šių ša- 
lių valdovai, sekdami tradi- 
cijas, beabejonės atsilankys ir 
Amerikon. Tai bus pirmas 
S. V. istorijoje atsitikimas, 
kad pasaulio valdovai aplan- 
kys šią šalį. 

Prancūzijos prezidentas, 
tikimasi, apsilankys vienas iš 
pirmųjų, nes jojo tarnyste, 
kaipo šalies valdovo, baigia- 
si 1920 metuose. 

KONGRESMONAS NEIŠPIL- 
DĖ "QUESTIONAIRE." 

.Spokan°, ll 'ash. Gruod. 9. 
Kongresmonas C. Dili, alsto 

v 

vaująs Washingtone D. C., 
penktą kongresionalį distrik- 
tą, nėra išpildęs "questio- 
naire." Neišpildžiusieji "ques- 
tionairc'' yra baudžiami. 

Kongresmonas C. Dili, kad 
išsigelbėjus nuo bausmės, duo- 
da du pasiteisinimu. Viena 

—jis ncsa gavęs "cjuestio ■ 

naire;" antra kaipo kongreso 
nariui jam nėra reikalo nei 
pildyti. 

Pirmas jo pasiteisinimas 
neturi vertes. Mat laike draf- 
to karts nuo karto buvo ofi- 
cialiai pranešama, kad jei vy- 
rai tokių ir tokių metų negaus 
iki tam tikrai dienai savo 

"guestionaire," tai lai tuojau 
praneša apie tai vietos bor- 
dui; kurs to nepadarys, skai- 
tysis prasikaltusiu, kaipo ša- 
linantis nu<3 kareiviavimo. 
Kongresmonui gi aiškintis, 
kad jis a])ie panašius prane- 
šimus negirdėjęs arba jų ne- 

supratęs yra ne vietoj. 
Antras pasiteisinimas taip 

pat jo neišteisina. Kongres- 
monai, kaipo nariai įstaigos, 
kuri valdo šalį, yra paliuosuo- 
jami nuo kareiviavimo, bet jie 
nebuvo paliuosuojami nuo pil- 
dymo "questionnaire." 

NEW YORKAS PAGERBIA 
PERSHINGĄ. 

Ne\v Yorko miesto majoras 
Ilylan jau užtvirtino įsaky- 

pavadinti piečių, esantį tie; Grand Central gelžkelio 
stot imi—Per sh i ng Squa re. 

i 

42 MOTERIS MISIONE- 
REMIS. 

Cleveland, Ohio. Gruod. 9. 
Čia buvo konferencija Metho- 
disčių Episcopalių mote- 
rių draugijos. Konferencijoj 
nutarta pasiųsti 42 moteris 
misiončres j kitus kraštus. 
Misionėrės bus pasiųstos į 
dvylika šalių. i 

LENKAI VIS DAR SAPNUO- 
JA APIE PRAITĮ. 

Lenkai vis dar stengiasi 
įtikinti pasaulį, kad Lenkija 
turi but "od morza do nior- 

za/' Jie tvirtina, kad jei se- 

niau, Lenkijoje, nuo jurų iki 
jurų, buvo ramu, tai ir dabar 
bus ramu. 

Vargšai, jie turėtų paimti 
nors pora lekcijų pas Kaize- 
rį, kurs vos keli mėnesiai sa- 

kydavęs: "mano ištikimi pa- 
valdiniai." 13et šiądien, tiki- 
mes, kaizeris biškį kitaip ma- 

no apie jo pavaldinių ištiki- 
mybę. 

VEŽĖ KAREIVIŲ. 
Nczif York. Yice-Admiro- 

las Gleaves paskelbė kokios 
šalį* ir kiek pergabeno ame- 

rikonų į Prancūzija. Viso 
rraneuzijon buvo jau perga- 
benta 2,079,880 vyrų. Jų bu- 
vo pervežta Amerikos lais- 
vais 46*4 nuošimtis, Anglijos 
—48^2 nuoš.; likusieji gi 
Prancūzijos ir, Iatalijos lai- 
vais. 

Kariška sargyba transpor- 
tų buvo daugiausia Amerikos 
kariški laivai. 

UGNEGESIAI IR POLIC- 
MANAI STRAIKUOJA. 

Montrcal> Gonada. Polio- 
manų ir ugniagesių unija, rei- 
kalaudama pakelti alęas, pa- 
skelbė straiką. Mieste tvarka 
bus palaikoma per kariumenę. 
Buvusieji kareiviai kviečiami 
užimti policmanų ir ugniage- 
sių vietas. 

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE DIENRAŠTĮ 

"LIETUVA. 

....... •; ■_ il.MHI.IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIlliĮllllllIlHlllllllHlllllHlllllIlilIlII 

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" į 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 Tamstos greito atsiliepimo, nes,, suprantame, Tamsta spėjai apvertint sa- 
vo ištikimą artimą dienraštį "Lietuva". Užkviečiame "Lie- tuvos" skaitytojus, Lithuanian Publishing Bendrovės da- lininkus, artimus ir pažįstamus tuojaus užsiprenumeruo- ti Dienraštį "LIETUVĄ." * 

Laiškus ir pinigus siųskite sekančiu antrašu: 

"LIETUVA" 
3253 S. Morgan St., 

/ 

Dienraščio "LIETUVA" 
—=K>. INOS— 

CMICAGOJE Metams $6.00 
,, Pusei mętų 3.50 

Izi Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

In Kanadą Metams 7.00 
! in Kitas Šalis Metams 8.00 

VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

CHICAGO, ILL. 
Šitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Monev Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiusk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas 
.. Pravarde ..... — 

Stubos numeris Gatvė 
_ (arbabox) 

-• 

Miestas Valstija 
« 



SIMAMS DAUKANTAS 
1 

JO GYVENIKAS IR DARBAI 
* 

Paminėjimui 125 metų nuo jo gimimo dienos. 

(Tąsa) 

Tuomet madoj buvo tokie pri- 
rodymai. Užsiėmė jais visi isto- 
rikai: Jucevičius, Narbutas, Kra- 
szevvskis, Akelaitis ir k., lictuvin- 
dami. Kiti gi stengias viską 
iš lenkų kalbos išvesti. Buvo tok- 
sai Jocher,kuris visą pasaulį 
sulenkino, visas kalbas iš lenku 
išvesdavo. 

Bejieškodamas lietuviu vardo 
pakelti, jisai dažnai svajones, pa- 
sakas laikė faktais. Jisai tikrai 
sako buvus Zamolki, getų įsta- 
tymų davėją, skaito jį lietuviu, 
sako "pats Grodeck tat pripaži- 
nęs," kitas senovės įstatymų da- 
vėjas, kuris nukariavęs šveitus 
ir šiaurę, Odinu vadinamas, taip- 
pat tikrai gyvenęs ant žemės, jis 
•buvęs lietuvis: juk Lietuvoj ir 
dabar pilna esą Odinų padermės. 
"Tasai (Minas esąs visų lietuvių 
kunigaikščių papriarch. "Pats 
švedų arba žuvėdų vardas rodąs 
jų lietuvybę, todėl ne Švedija 
buvusi "vagina gentium" (tautų 
motina)- iš kurios išeidavo pa- 
saulio užkariautojai, o Lietuva, 
aną gi dalyką pramanęs vidur- 
amžės išmislas, o ypač XV am- 

žiaus. 
iVisas tas nuomanes išreiškė 

laiškuose j Narbutą, tik retai 
kur-kitur užtiksi tatai. /liūtie," 
dar jo paties teleistame ir pla- 
čiau kiek nespausdintoi iki jo 
py vos galvos "Istorijoj." Tenai 
jis neįsileidžia j ginčus, duodavo 
savo darbo vaisių, nenurodyda- 
mas savo protavimo kelio. — 

Baimė užsipuolimo neleido skelb- 
ti viešai. 

Be abejonės turėjo geroką 
jte»tnę j Danikantą anų laikų 
publicistai, kurie šių dienų vai- 
dams argumentų jieškojo praeityj 
ir matė tuos pačius dalykus. 

Už tatai stebėsimės surinktai 
medžiagai. Tiek daug surinkta, 
nesuvartota. Vėlesni istorikai 
skelbė iš ten-pat sėmę veikalus, 
Daukanto gi surinktoji medžia- 
ga dar laukia mokslininko, kuris 

apdirbtų ją. 
III. 

DAUKANTAS VARNIUOSE. 
(1850 — 1855 m.) 

Lietuvoje, ypač Žemaičiuose, 
augo kultūros judėjimas. Rietave 
Kum. Oginskis turėjo pas save 

rna -.-į (židinį didesnis gi buvo Var- 
niuese ir Alsėdžiuose, vyskupo 
sostinėje. 

Čionai jau buvo šiokios tokios 
lietuviško judėjimo tradicijos. 
iVysk. J. A. Giedraitis Alsėdžiuo- 
se rinko pas save literatus, pats 
taip-pat buvo prie rašymo pri- 
sidėjęs. Atsirado nemaž kunigų 
ir pasaulinių žonių visoje vy- 
skupijoje. Kretingoj d' 1bo^A. 
Pabrėža, Rietave L. Ivi -Kis lei- 
do kalendorius, Varniuose M. 
Valančius, seminarijos rektoriais, 
o .paskui Žemaičių vyskupas. 
Ypač gyvas buvo darbas tam 

pradėjus savarankiškai veikti 
Varniuose. Buvo tai galvotas ir 
darbštus žmogus. 

nerektoriaudamas paraše didelj 
veikalu "Žemaičių Vyskupystę/' 
kuri be abejonės buvo ankščiau 
sumanęs. Veikia jisai j klerikus, 
mokydamas lietuvių kalbos, pla- 
tina knygas, savo, Daukanto ir 

kitų išleistas. Drauge su Daukan- 
tu sumano naują išleidimą. 

Valančius ar pats ar per kitus 
stengiasi surinkti pas save į vie- 
nv. kupetą žymiausius lietuvių 
rašytojus, suteikdamas jiems 

y 

įvairias vietas. 

1844 m. rašo vyskupijos valdy- 
tojas į Paprėią Kretingon, kvies- 
damas jj vyskupo sekretorium 
Alsėdžiuose. Tasai atrašo jam 
spalių 15 d. 1844 m. Jisai atsi- 
sako užimti -"ą vietą; rašo gana 

k juokinga forma. Senelis apsi- 
džiaugęs; jis pats, gavęs toki 
pakvietimą, pakilęs augščiau; 
daugiau negu dvigubai vertjsią 
jj jo draugai, už tą vieną sako 

ačiu. \'ienok priimti tos vietos 
negaljs; ir,priveda daugel] prie- 
žasčių: suukit busią kraustyties, 
oras blogas, pats esąs nesveikas, 
aptiekos negalėsiąs pasiimti su 

savim; bąlamas vienuolyne per 
28 metus pripratęs prie jo gyve- 
nimo, valgio ir patalo; neturįs 
nevieno dančio, todėl negaljs 
valgyti kartu su kitais; nepratęs 
prie žmoniij*ncmokėsiąs to amato 

pildyti. 
Valančius ragino kitus kuni- 

gus rašyti, bent dvasiško turinio 
knygas. Nevienas kunigas vė- 
liau, norėdamas įtikti vyskupui, 
rašinėjo lietuviškai j vyskupą, 
nusiųsdavo knygelę savo parašy- 
tą; užsiliko dargi nuomenė, jog 
pas Valančių galima buvę gauti- 
ti geresnę vietą, parašius knygu- 
tę, o užrūstintą numalšinti lie- 
tuvišku laišku, nusiųsta knygele. 

I'uvo nemaž mokytų žemaičių 
kunigų, 'buvusių 'universitete, ku- 
rie mokėsi kartu su Daukantu 
ir Valančium, kaip Čiulda ir kiti. 

Valančiaus ryšiai su Pabrėža 
nepersi traukė. Metams praėjus 
po minėtojo laiško, rašo Pabrėža 
j Valančių. Iš jo matyti, jog 
Pabrėža buvo siuntęs knygutės 
rankraštį su pamokinimais. Va- 
rtančius perskaitė, pertaisė, grą- 
žino atgal su savo pastabomis: 
jam nepatinka šventosios pasa- 
kėlės, todėl pataria išmešti, bet 
Pabrėža nesutinka; nenori rank- 
raščio perrašyti; .jeigu norįs, lai 
leidžiąs /4 Valančius. Jaučia dar 
vieną spragą — trūkstą terminų, 
todėl ragina Valančių išdirbti 
juQs: juk turįs prie savęs moky- 
tų kunigų. Reikią tobulinti že- 

maičių kalbą ; iškarto to nepavyk- 
sią padaryti, tai bent kitoms kar* 
toms busią lengviau. 

Del kalbos gražumo Valan- 
čiaus atspausdinta buvo Širvydo. 
"Punktay sakiniu.'' Paragino ji 
prie to Daukantas. Pinigu parū- 
pino tam ir kitiems darbams 
Valančiaus. Savo lėšomis to pa- 
daryti negalč jo, tai j ieškojo ki- 
tur. Sirvydui išleisti davė pinigų 
Sėdos klebonas Montvydis. Dar 
būdamas rektorium spyrė leisti 
lietuviškus raštus vyskupijos ad- 
ministratorių ir nominuotą kun. 
pGintylą, bet tas nenoriai davė, 
nors duodavo ši-ta. 

Daukantas, gavęs Širvydo kny- 
gą, apsidžiaugė, dažnai tarp sa- 

vęs susirašinėdavo. Patinka gry- 
na kalba, <^ali buti pavyzdžiu 
klcrikams. Ragina vėl išleisti 
Daukšos veikalus, nes. juk mirtis 
galinti ateiti. Nurodo ir kitas 
knygelese dvasinio turinio, nors 

ir nekatalikiškas, kurios gali bu- 
ti pavyzdžiu kalbai. 

Valančius jieško Daukšos raš- 
tų. Siųsdamas Sirvydą Pabrėžai, 
klausia jo apie Daukšos raštus. 
Pabrėža nurodo, kur jie galėtų 
buti. 

Jieškoje, matyt, Daukšai leidė- 
jo, nesurado ir liūdnai prideda, 
rašydamas j Daukantą: "kun. 
Daukšos be mudviejų niekas ne- 

išspausdįs; kad pralobčiau gy- 
ventume iš pusės ir įkurtume Že- 
maičių akademiją, ką duok Die- 
ve ! 

I'cr Valančiaus rankas oje! 
Daukanto išleisti raštai. Varniuo-1 
se buvo jų sandėyjis. Siunčia jam 
166 egz. "Budo" ir nurodo sąly- 
gas, kaip pardavinėti. Prašo stro- 
piai išparduoti, nes skolas reik- 
tų mokėti. Be to, sako ačiu ui 

platinimą knygelių; liūdnai pas- 
tebi, jog taip mažai teiną. 

Artimi, matyt, 'buvo ryšiai, nes 

vienas kito klausia patarties. 
Jos suteikia Daukantas, Valan- 
čius tik praneša, kas girdėtis. 
Juk tas vienas iš jų dviejų gyve- 
no ant vietos ir galėjo veikti. 

Sumanymų platumas didinas 

Rūpinas, Daukanto patariamas 

apie įsteigimą Varniuose, kny- 
gino, kur hutu surinktos visos 
senovės lietuviu knygos. 

Svajonėmis abudu nulekia to- 
li-toli: kalba apie Žemaičiu aka- 
demiją... 

Suprantamas dalykas, kad 
Daukantas, tapus Valančiui vys- 
kupu ir pasiūlius atvykti Į Var- 
nius, sutiko. Tasai dabar buvo 
turtingas, galėjo knygas K i -1 i 
jo norą pildytų jo kunigai: ža 
dėjo Daukanto raštus, ypač gi 
istoriją, išleisti. Sumanė jsteigti 
savo spaustuvę Varniuose. Lai 
ku atėjo tasai pakvietimas. Nu- 
vargęs, nusidirbęs buvo Daukan 
tas. Paėmė dimisiją gruodžu 
mėn., 1850 m. ir jau 1851 m. 

apsigyveno Varniuose. Sveikata 
pradėjo taisyties, akys atsigavo 

Pasižino juodu gana senai. Va- 
lančius, akyla* žmogus, moką 
gerai pažinti žmonių biulą, dar 
prieš atvykstant Į Varnius, ra- 
šo apie ji savo "Kronikose* 
1846 metais: 

"Nuo pat kūdikystės ir lyg se-Į natvės p. Daukantas ypatinga 1 

karštai linko prie žemaičių ka' 
bos. \'isi mokslai, visokios kny- 
gos, jei nerašė apie žemaičius 
jo akyse neturėjo jokios verty- 
'bes. 

Priešingai by-kokis tėpliojima? 
apie Lietuvą, ypatingai žemaitiš- 
kai, j ^ntuzijaznią ji pakeldavo 
Buvo didžiausiu neprieteliu tu 

kurie, galėdami žemaitiškai ra- 

šyti, nerašė. Neapkentė taip-pai 
ir lenkų dėlto, kad patys būda- 
mi pirmąja priežastimi Lietuvos 
krašto nupuolimo, savo tvčioji- 
mus, ypač iš Žemaičių, privedė 
lig .persekiojimo. Trokšdama? 
todėl atlyginti niekšystę daugu- 
mui visą savo amžių paskyrė že- 

maičių kalbai ir jai nuo makoro 
nizmų kopti. Tam tikslui pradė- 
jo rašyti rinktine kalba, senovi- 
ne, jau šiandien žemaičiuose ne- 

bevartojama, ir todėl skaityto- 
jams labai neskania. Autoriškos 
šlovės nemaž negobėjos; todė 
mažne visus savo raštus išleidt 

svetimais vardais, arba pseudoni- 
mais. 

Valančius pats nesiskyrė sa- 

vo padėjimu ir pažiūromis nuo 

Daukanto. Jisai rašydamas, apie 
jj. pasakoja apie savo nuomones. 

Jisai rašė tuomet taip-pat žemai- 
tiškai. Nevienas, sako jisai, ir ant 

manęs r u,goja, kad ne lenkiška 
išleidęs "Žemaičių vyskupystę". 

Mužiko sūnys, tapęs vyskupu 
turėjo nemaž nesmagumu nuo 

kunigų-bajorų ir dvarininku, ku- 
riems nepatiko, kad jų viršinin- 
ku ir dvasios ganytoju yra mu- 

žikas. P.e abejonės, jisai ir vėliaus 
ueišreikšdavo daug prie ankume 

bajorų privilegijoms. Vėliau i8f>r 
m., viename užsienių laikraštyje 
randame taip apie ji rašant: "Va- 
lančius yra pasiutusiu bajorų nei 

vidonu, su džiaugsmu drauge su 

maskolių valdžia tą klesą išnai- 

kinti iš pat šaknų, taip-pat no 

rėtų. jeigu tat nuo jo pareitų, 
išnaikinti žemaičiuose visą lenkų 
gaivalą"... 

Susiėjo dabar Varniuose du 
žmogų artimu savo kilimu ii. 
dvasia. Tik budai kitoki. Vienas 
sustiprėjo kitokiose sąlygose, sil- 

kinos tarp^ žmonių neturėjo kliū- 
čių savo karjerai, ,puikus diplo- 
matas, galįs laukt* ir neskarš- 
čiuojęs, jaunesnis ir stipresnis 
kitas gi jau pasenęs, nuvargęs 
visą laiką dirbęs raštinėse ir pa- 
saulio nematęs nemokąs dairy- 
ties i šalis. Taikinties sunku vie- 
nam ptįie kito, nebe to amžiau* 
ir vienas ir itas. 

Daukantas galėjo kvėpuoti ge- 
ru oru, aplinkui -buvo kitokia 

atmosfera, buvo savo Žemaičiuo- 
se. apie kuriuos mąstė, gyven- 
damas drėgname tamsiame kam- 
baryje, surukusiame Petrapilyje 
Jo sveiakta ėmė taisyties. Tr pat; 
rašo jisai Narbutui: "Dabar gy-i 
venų Varniuose nuolatos, ir ma- 

no sveikata pradeda eiti geryn 
iš Augsčiausiojo malonės"... 

/ 

! 
GVARDISTAI SUJUDO. 
įycarny ir Jfarrisoii, N. J. 

Jau buvo rašyta, kad ''Sunų 
Lietuvos" Draugija, paauka- 
vo penkis šimtus doliarių 
($500.00.) dėl Lietuvos Xc- 
prigulmybės. Kadangi perei- 
tas susirinkimas buvo papras- 
tas, tai -daugelis draugu neat 

silankė. todėl buvo nutarta su- 

šaukti nepaprastą susirinkimą 
per a t vyrutes, kad visi drau- 
gai atsilankytų, o jai kuris 
neatsilankys, tai negalės būti 
nei priešingas nutarimui. Ne- 
paprastas susirinkimas j vyko 
gruodžio 7 d. š. m. Buvo 
nutarta išimti iš bankos pen 
kis šimtus doliariti ($500.00)' 
dėl Lietuvos Neprigulmybės. 

Laike susirinkimo kiek tai 
buvo išreikšta patrijotiškumo, 
kiek tai parodyta energijos, 
kiek-tai karšto noro įsireiškė 
lėl apginimo tėvynės. 

A. Jonaitis", savo kalboja 
pasakė, "Aš jau esu senas ka- 
reivis, mano sunus krito ka- 
rės Fronte, taigi ir aš gatavas 
stoti Į Lietuvos kariumenę, jai 
ji tik butu, o dabar neturiu 
kuom paremti geriau, tai tu- 

riu dar vieną šimtą doliarių 
($100.00), aukauju ir tą ant 

Lietuvos aukuro. 

Gerk: K. Mačiulis, savo 

kalboje isire'škė, "Aš esu se- 

nas Petrogrado Oardijos ka- 
reivi: aš t ar na va j ištikimai 
Rusijai. O daba/ aš trokštu 
stoti i kova |>ricš Lietuvos 
priešus, ypatingai prieš užgm- 
bikus lenkus. Aš išgirdau, 
kad šiądien bus "Sunų Lie- 
tuvos" Draugijos susirinki- 
mas, ir kad bus svarstomi Lie- 
tuvos reikalai, ir kad bus au- 

kaujama Lietuvos laisvei, tai 
aš bėgau j ši susirinkimą, kaip 
vilkas bei meška ant dumo, ir 
dabar aš dedu kiek galėdamas 
ant Lietuvos aukuro, paau 
kaudamas Libertv Bonds'a, 
($50.00)." 

A. Nervaisa, taipgi pasky- 
rė Lietuvos laisvei Liberty 
Bonds'a, Lai būna garbė Lie- 
tuvos sunams' jų duosnumui. 

Kcarny-Harrison korcs/\ 
IŠ SO. BOSTON, MASS. 

(Korespondencija "Lietuvai") 

Pas mus 6 gruodžio kai 

bėjo ponas Martus. Šis kai- 
( 

betojas, kada tik atsilanko 
Bostonan, visuomet sukelia 
kla* rytojuose ramų, bet su 

giliu pasišventimu tėvynes 
link, lipą. 

Kiekvienas, girdėjęs jo 
prakalbą, eina namo su dide- 
liu pasirįžimu prisidėti pakė- 
limui kulturos Lietuvoje. 

Tame pasirjžime yra ne 

fantazija, bet tikras gyveni- 
mas, t. y. noras prisidėti prie 
pakėlimo kulturos, nortf su 

nežymiu, bet naudingu Lie- 
tuvai darbu. 

Gaila, kad šį kartą, dėl ne- 

gražaus oro buvo nedaug 
žmonių. 
.... Barvidpų Kaimietis. 

BINGHAMPTON, N. Y. 

(Korespondencija "Hetuvai") 

Gerbiami Binghamptoniečiai: 
Kaip girdime tau jau ir 

pas mus artinasi aukų rinki- 
mas ir rengimas įvairių va 

karų su eglaitėmis dėl kovos 
už Lietuvos neprigulmybę. 
Tai bus kalėdinė dovana mū- 

sų tėvynei Lietuvai. 
Taigi brangus broliai ir se- 

sutės! Tai ateina mūsų pe- 
reigos, kur męs privalome ne- 

atbūtinai pasidarbuoti. Pa- 
sidarbuoti, taip sakant, iš vi- 
so .peties, nepasigailėti savo 

triūso ir energijos, kad nors 

šiame trumpame laike tinka-' 
mai atliktume savo užduoti. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
Taigi prie darbo dėl tėvynės 
laisvės. 

Pirmiau gal ne vienas i.:- 
niusij abejojo prie ko liks mū- 

sų tėvynė, keno rankose, liet 
šiandien jau aišku, kad mums 

lietuviams patiems reikės 
tvarkyti savo reikalus. Jau 
užgaudė laisvės varpas Phi- 
ladelpliijoje ir pranešė pasau- 
liui apie naujai atgimstančią 
Valstybę—Lietuva. 

Rodos kiekvienam geram 
lietuviui ir lietuvaitei turėtų 
rūpėti visų pirmiausia tik tė- 

vynės reikalai. Bet tarpe 
katalikų (apie* socialistus ne- 

verta nei minėti) randasi 
veikėjų, kurie net bažnyčiose 
dergia, juodina kad ir uoliau- 
sius veikėjus, by tik tie ka- 
me nors nepatinka katalikų 
vadovams. Jie gindami sa- 

vo sriovės reikalus kenkia tė- 
vynei. Liūdna... ir skaudu... 

Broliai ir sesutės! Jei kas 
neišmintingai elgdamasi ken- 
kia tėvynei, nesek paskui jj, 
nes Lietuva to reikalauja. 
Eikit ir dirbkit tėvynei nors 

šj trumpa laika o ji bus jums 
dėiknga. 

Dėl meilės, Tėvynės, rei- 
kalauju, kad nekenktumėt 
kitiems darbuotis. 

J. P. Zakarauskas. 

BROOKLYN, N. x. 

(Korespondencija "Lietuvai") 
SLA. 213 k p. turėjo savo 

susirinkimą 6 gruod.' Buvo- 
plačiai apkalbėta klausimas, 
kaip prisidėjus prie išgavimo 
Lietuvai laisvės. 

Visi sutiko, kad reiktų 
remti Lietuvos Neprigulmy- 
bės reikalus, bet nesant ižde 

pinigų, pirm. J. Ambraziejus 
paragino, kad kiekvienas na- 

rys paaukautų kiek. Pada- 
ryta rinkliava ir iš nedelio 
būrelio surinkta $37.00. Iš 
kuopos iždo dadėta iki $40.- 
00. Sn žymesne auka prisi- 
dėjo M. Klimas—$10.00. 

I kuopos valdybą 1919 me- 

tams išrinkta tie palįs, išski- 
riant vice pirmininką. 

Taigi ir mus kuopa papuo- 
šė nors nedidelę "Kolėdų Eg 
laitės'' šakutę. 

Užrašų raštininkas. 

Privalote Į 

Žinoti 
ką Amerikonu Spauda | 
sako apie Lietuvius. | 
Žurnalas "Sea Pover" yra I 
puikus straipsnis apie Lie- 
tuvius ir Lietuvą. Šį 
straipsnj turėtų perskaity- 
ti kiekvienas lietuvis, ar- 

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

Kaina 30c. Su prisiimti- 
nu 35C- 

Męs turime dar keletą 
egzempliorių. 

Siųskite money orderį i 
ar1>a štampų. 

į 

"Lietuva" j 
3253 S. Morgan St. j 
CHICAC O, ILLINOIS j 

NOBELIO TAIKOS DOVA- 
NOS UŽ 1918 M. NEBUS. 

.. Chvistiaitia, Norvegija. 
Nobelio premijų komitetas 
nuspręde neduoti taikos do- 
vanos už 1(J18 metus. Buvo 
tikėtasi, kad, jei dovana butų 
buvusi skiria, ji butų tekusi 
prez. \Yilsonui. 

AR JUS TURITE 
GALVOS SKAUDĖJIMĄ. 

Jie gali paeiti nuo 

Įtempimo akių, arba 
nosies betvarkis, ku 
ri reikalinga atkreip 
ti domą. Jusų vi- 
duriai. Gal but j 11 s 

galite turėti katarą, 
arba kokią, nors ki- 
tą nosies ligą, arba 

gerklės 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, ką aš jiems 
padariau. Ateikite dabar ir bukite 
saugioj pusėj. 

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

ATEIKITE ŠIANDIEN. 

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

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

Sekančios duris j žiemius nuo 

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

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

>1 HA5TER 5T5TEH J \ v/ / 
Mes mokiname ši puikų gerai apsimokanti 
Kirpikal yra labai reikalaujami. 
amatą i trumpa laika. 
Vietos nepripildytos laukia. 
Ateik dien* ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. l.aSalle St, 
4th fląpr. oriež City Hali. 

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

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

dai ir jusų čia paduotos žinios bus užlaikomos vien tik Redak- 
cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinamos* neį 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 Lietuva gautų laisvę? 
6. Ar grįžšit Lietuvon po kares, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės?.... 
7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? i. 

8. Kokion vieton grįžtute? 

9. Kuom čia užsiimate? 

10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 
11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigų su 

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

12. Kaip greit rr.anytute grįžti Lietuvon? 
Atsakę šiltos klausimus šitą kuponą ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui, 
adresuodami taip: Statistikos Skyrius, 

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

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

"Metuva" eina kasdien, Išskiriant, nedėldienius. 
ridėjai: Lietuvos Dienraščio Benrove. RedaKUirlas: 

Adv. Bronius K. Balutis. Adresas visoms karesponden- 
cljoma: 

Lithuanian Publishing Co. 

3253 N3o. Morgan St., Chicago, 111. 
Telophonaa Bulevard 4250 

w. s. s. 
reiškia tos raidės? Jos reiškia U'ar 

S ai/ings Stamps, kas lietuvių kalboje reiškia 
"kariškojo Taupinimo Ženkleliai/' 

Valdžia išleido juos dviejų rųšių: atskiri 
ženkleliai po 25 kentus ir 4 eertifikatai" po pen- 
kis doliarius. Surinkus kvoderinių ženklelių 
už penkis doliarius reik išsimainyti juos ant 

"certifikato" už penkis doliarius. Šitas "cer- 
tifikatus" jau neša savo savininkui ketvirti) 
procentą—didesnį prorenta negu bankai pa- 
prastai duoda. 

Likusį šio mėnesio laika, net iki Naujų 
Metų, pavesta įtemptam šių ženklelių pardavi- 
nėjimui, ir jų pirkimas yra visiems lietuviams 
labai patartinas. 

IVar Savings Stamps yra vienas iš pui- 
kiausių padavadijimųf kuriuos šios šalies val- 
džia įvedė laike šios karės. Apie tai liudija 
jau ir tas, kad iki šiolei žmonės išpirko jų už 

milijonus doliarių. 
\Var Savings Stamps, visų pirmiausiai, 

yra geras pinigų "investinimas/' nes atneša 
ketvirta nuošimtį. Antra-gi, jis yra pi įeina- 
mas ne tik turtingiems, suaugusiems, bet ir 

vaikams—po kvoderį kiekvienas gali jų nusi- 
pirkti. Trečia, jų pirkinėjimas pripratina prie 
išmintingo pačėdumo, kas privalo buti auklė- 
jama visiems—kaip vaikams, taip suaugu- 
siems. Pagalios, iŠ tų kvoderių susirenka 
daug milijenų doliarių, kurie yra reikalingi 
valdžiai Užbaigimui karės reikalų, kap antai: 
pargabenimas mūsų kareivių iš Europos, už- 

baigimui pradėtų darbų ir t.t. 
Musų laikraštis jau ne sykį seiliaus ragi- 

no jus prie šių ženklelių pirkimo. Geresnio 
patarimo ir šiuo sykiu jums negalima duoti. 

Pirkit kuodaugiausia WAR SAVINGS 
STAMPS! 
■jti 

"Scrap of paper" 
Nesenai New Yorke tautininkų ir ''kata- 

likų'' *i"aryix)s turėjo bendra posėdį, kuriame, 
apart kitų svarbių reikalų, norėta kokiu nors 
budu sutvarkyti ir dabartinį aukų rinkim,) 
Lietuvos laisvės reikalams. 

Juk žinoma yra patarlė: "Kur dcvynio.; 
yra mam':os, ten vaikas be nosies,"—kur ''de- 
vyniese žąsį peša," ten menkas išeina darbas. 

Aukų rinkimo sutvarkymas šioje valan- 
doje neabejotinai turėjo buti vienas iš svar- 

biausių reikalų, nes nuo sutvarkymo priklauso 
jų apstumas, nuo aukų apstumo priklauso mū- 

sų tarutiško darbo pasisekimas Taikos Konfe- 
rencijoj, gi nuo (Įarbo pasisekimo priklauso ir 
pati Lietuvos laisvė. 

Taigi mes matome, kas yra dabar "ant 
kortos pastatyta." 

Parankiausi* būdas aukų sutvarkymui bu- 

tų buvęs bendras rinkimas vienan fondu.n, 
ypač, kad net dabar, atskirai renkamos aukos, 
vis viena gi eina tam pačiam, bendrai veikia- 
ma'n darbui. 

J o vienok ncatsiekta. Katalikų parti- 
jos vadai u:'reiškė, kad jie su tuo nesutiks, 
kad#jie aukas rinks tik savo fondan ir tik už 

jį agituos. Tautininkams, suprantama, nepa- 
siliko nieko kito, kaip 4ik agituoti ir rinkti j 
savo fondą. 

Nors toks mtvarkymas net a joks sutvar- 
kymas ir pats aukų rinkimo reikalas nuo to 
turi šlubuoti, bet ne ką da.ysi... Prisieina 
veikti geriausai ne sulyg to, kaip pageidau- 
tum, l)el sulyg to, kaip aplinkybės leidžia. 

Vienok minėtam abiejų Tarybų susirin- 
kime padaryta bent vienai geras šiame rei- 

✓ 

jkale nutarimas: kad kiekviena sriove rinks tik 
į savo fondą, bet nekenks kitam fondui. 

Alęs suprantame, kad toks nutarimas yra 
padarytas "juoda ant balto," t. y. įtrauktas į 
bendrojo Tarybų posėdžio protokolą, ar "kaip 
kitaip, bet formališkai toki prižadai yra pa- 
daryti. 

Dabar, diena nuo dienos, pradedant nuo 

Cliicagos ir baigiant Rytinėmis kolionijomis, 
mus vis dažniau pasiekia žinios, kad tas pri- 
žadas visai nepildomas iš taip vadinamų "kata- 
likų" partijos pusės. 

Ne kas kitas, bet kunigai įvairiose vie- 
tose viešai—iš sakyklų ir prakalbose—ne tik 
bereikalingai, atsiprašant, terlioja tautininkus, 
ne tik boikotuoja jų fondą, bet ir atvirai kal- 
bina žmones, kad jie į Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondą [tautininkų fondą] visai neaukau- 
tų; kad to fondo rinkėjus iš savo namų mestų 
lauk. 

Kad Lietuvos Neprigulmybės Fondo au- 

kos eina išgavimui Lietuvos laisvės tai]) gerai, 
kaip ir jų "katalikiško" Tautos Fondo aukos, 
tą pripažįsta ir patįs kunigėliai, bei jų laik- 
raščiai. 

Taigi kodėl jie prieš ji užsivarinėja? To 
žmonės negali suprasti, o jie norėtų žinoti. 

Vienas kunigėlis, prakalbose Chicagoje, 
mėgino žmonėms tai išaiškinti. Jis pastatė to- 

kį argumentą. Girdi, "Kas bažnyčion neina., 
tas ir tėvynės nemyli." • 

JNavatnas tai argumentas. Viena, kad to 

paties kunigėlio parapijoj prie tautininkų srio- 
vės priklauso bažnytinių draugysčių daugiau, 
negu prie jo "katalikiškos" partijos; taigi, tvir- 
tinimas,* buk geri katalikai priklauso tik prie 
"katalikškos" partijos (kurią žmonės vadina 
ne katalikiška, bet "kunigine'' partija), yra 
klaidingas. Antra vėl, jeigu butų teisybė, 
kad "Kas bažnyčion neina, tas ir tėvynės ne- 

myli,'' tai taipgi turėtų buti teisybė ir tas, kad 
"Kas bažnyčion eina, tas tėvynę myli." Bet 
męs visi pažįstame ne viena ir ne du tokius, 
kurie ne tik bažnyčion eina, bet ir prie alto- 
raus kasdien stovi, o jų "tėvynės meilę"—et, 
ką jau čia ir kalbėti... šuns ant uodegos nu- 

neštų... ir ji nei nesulinktų. 
Šitais patėmijimais męs norime tiktai pa- 

tėmvti, kad musų bendradarbiai Lietuvos lais- 
vės išgavime vienaip kalba, o kitaip daro. Aiš- 
kias savo sutartis, padarytas "juoda ant bal- 
to," jie taip greit suplėšo, kaip tik jas padaro. 
Ir ne pirmu jau sykiu. Vienas pavyzdis buvo 
New Yorko visuotinam seime, antras—štai 
dabar. 

Vadinasi, ir mes turime išpažintojų dok- 
trinos: "Mere serap of paper..." 

Tas gi visai nėra gerai. 

r 

Svetima spauda apie i 

Lietuvius. I 
> • į 

"Mažųjų Tautų" Teisės. 

Tokiu antgalviu tilpo ilgas veikalėlis- 
straipsnis Cliicagoj išeinančiam žurnalėlyje 
The Fraternal A g e. Straipsnis, kurio 
autorium yra p. J. Hertmanaviėius, užima 
praktiškai visą lapkričio numerį. Jame, pasi- 
remiant daugiausiai Prezidento \\ ilsono iš- 
reikštais principais, kalbama apie reikalingu- 
mą duoti laisvę ir, kaipo pavyzdį tokių "Ma- 
žųjų Tautų," pastatoma Lietuva. 

Nors su nekurtomis autoriaus pastabomis, 
ar išvadžiojimais gal ne visi sutiktų, vienok 

straipsnis yra neabejotinai akyvai parašytas ir, 
abelnai paėmus, yra iškalbingas Lietuvos lais- 
vės reikalo išdėstymas. Šį straipsnį galima 
priskaityti prie vieno iŠ stambesnių veikalėliv 
apie Lietuvą amerikonų presoje 11* kaipo toks 
jis yra vertas išplatinimo. Kodėl tas yra rei- 

kalinga ir kaip tai galima padaryti, apie tai 
paaiškina pats straipsnio autorius savo atsi- 
šaukime, kuris telpa šiame "Lietuvos" nu- 

meryje. 

Ar žinai ta šalį?.. 
Ar žinot ta šalį, kur Nemunas banguoja, 
Beplaukdams į jurą skubiai, 
Kur rūtos žaliuoja, mergaitės dainuoja, 
Ir stovi kaip sienos miškai? 

Ar žinot tą salį. didvyrių gimtinę, 
Kur buvo nekartą musys, 
Kur Vilijos klausos atstačius krutinę, 
Sugriuvus senoji pilis? 
Ar žinot tą šalį, vargdienius tuos žmones, 
Kur tiek iškentėjo bėdų?.. 
Mergaitės ten dirba, nepuošias kaip ponios, 
Ar esat jų klausę dainų? 
Ar žinot tą šalį, ar valgėt jos duoną, 
Kurią gimdo platus laukai? 
Ar skynėt ten gėles, ar ėjot per l>lonį. 
Kur bitės r§nk medų skubiai? 
Ar žinot tą šalį? Tai mano, tėvynė— 
Lietuva, vargdienių šalis! 
Kvėpuoja lengviau tenai mano krūtinė 
Ir plaka gyviau man širdis! 

TRUMPA 

Lietuviu Visuomenės istorijai 
$ Parašė Š. M. ! 

(Tąsa | 
Tada Bremos vyskupas atsiuntė j ten vy- 

skupą Albertą von Buxhovdeną, labai karin- 
gą vyrą. Danijos karalius ir šventas tėvas 
Inocentas Iii parėmė jį ir davė jam kryžinin- 
kų, su kuriais jis 23 laisvais atplaukęs j i'a- 

dauguvį. Sukilę žieųiiečiai pasitiko jį ir jis 
butų pajiega jiems nieko nepadaręs, tai per- 
galėjo gudrumu. Jis sukvietė visus žiemiečių 
vyresniuosius neva į puotą, paskui liepė visus 
suimti ir neišlicsti tol, kol jie pristatys jam 
savo vaikus. Tai padarius, jis paleido juos, 
o vaikus išsiuntė į Bremą aupnti vokiečių ir 
krikščionių dvasioje. Dėl saugumo vyskupo 
sostą iš Uxkulio perkėlė į Rygą 1202 m. 

Kardininkų įsikūrimas ir (jalu tinas J'a 
dauguvo pavergimas. Iš atkeliavusių kryži- 
ninkų buvo sutverta ypatingas, vadinamas, 
Livonijos karžygių ordenas, kurio apdaras 
buvo balta skraistė su raudonu kardu ir kry- 
žiumi, nuo ko jie ir buvo praminti kardinin 
kais. * 

Jiems vyskupas išdovanojo visas aplin- 
kines žemgalių ir livų žemes, ant kurių jie 
turėjo tiesa statytis pylis ir gyventi jose, bet 
klausyti visame vyskupo, kuris skyrė jiems 
masterį arba vadovą, turintį gyventi naujai 
pastatytoje Ycndeno pvlyje. 

Kardininkai pradėjo eiti gilyn Į Lietu- 
vių kraštą į rytus ir pietus ir ten statytis py- 
lis. Rytuose iie susidurė su Polocko kuni- 
gaikščiais, kurie buvo užgriebę tuokart, liet 
galių kraštą ir tie mėgino juos atstumti, bei 
persilphi buvo, ir kardininkai lietgalių kraštą 
paėmė. 

Po to kreipėsi j žemgalių ir kuršininkų 
že.nes kairėje Dauguvos pusėje ir nežiūrint 
tų kietaus pasipriešinimo ir smarkių sukilimų, 
pavergė a* tą kraštą. 

Alberto mirties metais (1229) visas šian- 
dienis Estų ir Latvių kraštas jau buvo Vokie- 
čių pavergtas. 

Lietuvos Žicmių. pavergimo išdaviniai- 
Pavergę visus Lietuvos žiemius, vokiečiai- 
kardininkai pristatė visur pylių ir rūmų, ku- 
rių tiek apščiai po šiai dienai yra tame krašte, 
o paskui privertė likučius išgalabintųjų vietos 
gyventojų dirbti vokiečių naudai. Tokiu bil- 
du kardininkai, laikui bėgant, pasidarė dide- 
liais dvarininkais-baronais, o žiemių lietuvių 
^iminės likučiai, sudarę vieną šiandien žinomą 
latvių tautą atsirado jų baudžiauninkais, ku 
riais ir išbuvo ligi pradžios devynioliktojo 
amžiaus, kuomet buvo neva paliuosuoti iš tos 

baudžiavos, bet be žemės, taip, jog turėjo v iš- 
tiek ir toliau tęsti netiesioginį b mdžiavos jun- 
gą ligi šių dienu. 

Vokiečiai primetė čia vokiška valdžia ir 
savo kalbą, viešose jstaigose, mokyklose ir 
bažnyčiose, kol rusų caras Aleksandra III 
1885 m. nepamainė jos rusų kalba. 

Gi visai Lietuvai šio pavergimo svarba 
buvo ta, kad dabar buvo atviras kelias vo- 
kiečiams ir į patį Lietuvos vidun bei Širdį, j 
kur kaip pamatysime toliau vokiečiai pradė- 
jo dažnai lankytis ir iš branduolinių lietuvių 
giminių išdirbo stipriai militarę Lietuvių Val- 
stybę. 

Pirmieji misijonieriai į Lietuvos Pict"s. 
Į Lietuvių Pietus ir Vakarus misijonieriai 
pradėjo eiti anksčiau už Lietuvos Žiemius, bet 
krašto pavergimas įvyko vėliau. 

Pirmas misijoniorius j čia buvq minėtas 
Pragos vyskupas Adalbertas arba Vaitiekus 
997 m., apleidęs savo aklą tautą, anot jo, dėl- 
to, kad ji galvotrūkčiais ėjo prie savo puo- 
limo, bet išt ikrų jų kuris buvo išgintas iŠ savo 
krašto čekų karaliaus Boleslovoūl. 

Tas dvasininkas, beklajodamas po Prūsų 
kraštą, neva užklydęs į šventą gojų ir ten 

'miręs kankinio mirtimi." 
12 metų po to į ten nuėjo kitas dvasi- 

ninkas, Bruno iš Oueriurto ir uis ten patiko 
tokią patį mirtį. 

Šventas tėvas Lucius II, išgirdęs apie 
tų dviejų misijonierių likimą prikalbino su 
Olmtiro vyskupu Henriku čekus, 'lenkus, mo 
ravus ir kitas tautas surengti Kryžiaus Ka- 
rę prieš Prusus, vietoje rengus prieš saracė- 
nus Jeruzalio išliuosavimui. 

Moravų kunigaikščiai pirmieji atsiliepė 
i ta prikalbinimą, tikėdamas prasimušti į jurą, 
paskui prie jų prisidėjo vokiečiu ir lenkų ku- 
nigaikščiai ir 1147 m. įvyko Kryžiaus Karė1 
prieš Prusus. 

Tečiaus Prusai labai atkakliai gynė savo 
žemę ir laisvę; tuojau pagerino kariavimo 
budus, atsilaikė prieš tas sujungtas pajiegas 
ir dar patvs užpuolė ir nuteriojo lenku ku- 
javų ir Mazovijos kraštus. 

Kryži niukų įsikūrimas Lietuvos Picių- 
Vakaniosi. Prusai ir lietuviai, išjudinti i^ 
ramaus gyvenimo ir atsimokėdami už Kry- 
žiaus Karę" pradėjo dažnai lankytis ir terio 
ti Kujavij ir Mazovijos arba Mozūrų kraštus, 

v Tuomet mozūrų kunigaikštis Konradas, 
išgirdės apie kardininkų darbus Padauguvy- 

jo, nutarė įsteigti lokį pat ordeną Prusuose ir 
kreipėsi j šventa levą. ir kryžininkus, kurie 
tuomet buvo palikę be darbo, nes buvo nese- 
niai vengrų, karaliaus išginti iš Transilvani- 
jos, kame jie taipgi krikštino stabameldžius. 

jie mielai apsiėmė. Konradas dovano- 
jo jieiiis gretimas Prūsams Kulmo žemes ir 
1228 m. jie i ten atvyko ir tuojau įsibriovė j 
Prūsų žemes. 

Prusai juos gerai pasitiko ir narsiai Ka- 
riavo. Šimtus kartų atsimušdavo jie savo 
žygiuose j kietą prūsų narsumą, bet prūsams 
buvo sunku kariauti ilgai su plienu apsikaus- 
čiusiais krūvininkais, jų narsybė ptadėjo link- 
ti ir žingsnis po žingsnio pradėjo tie užimti 
jų žemę ir kardininkų pavyzdžiu statyti pylis. 

Taip atsirado Kulmo, Torno, Marien- 
burgo ir Torno pylys. Prūsų vaikai taipogi buvo siunčiami auginti j Vokietiją vokiečių ir krikščionių dvasioje ir kryžininkai vis tolyn 
ir tolyn slinko j Prusus. Prusai kilo, bei 
sunku buvo kas padaryti vienai nedidelei žil- 
stančiai tautelei prieš išmušamus ir naujai 
užstojamus vakarų Europos žmonių kryžinin- 
kus. 

K ryšininkų ir kardininkų susijungimas. 
Tuo tarpu didieji lietuviai, rusai, danai pra- 
dėjo kilti prieš kardininkus ir buvo tokiu 
valandų, kad išrodė, jog jiems bus sunku iš- 
silaikyti Lietuvos Žiemiuose. O kadangi ir 
Kryžininkams nelabai bevyko, tai abu ordenu 
nutarė susivienyti išdaviningesniam darbui. 

Susivienijimas ordenu j vyko 1237 metai.. 
Kardininkai priėmė kryžininkų įstatus, apy-i 
valkalą, apsiėmė klausyti jų didžiojo magistvo ir sudarė viena Kryžininkų Teutonu ordena. c w c c. 

Jungtuvės išėjo"abiejų pusių naudai. Kar- 
dininkai atstūmė nuo pajūrio kuršininkus ir 
lietuvius ir siauru ruoštu sujungė savo.že- 
n te S suj^yžininkų, atkirsdami tokiu bildu Di- 
džitiosius. Lietuvius nuo Juros. Kryžiniu kai taipogi sustiprėjo ir tokiu budu pamatas 
galingai vokiečių valstybei Lietuvos Žiemių ir Pietų griuvėsiuose, buvo padėtas. 

Prnsų pavergimas ir to reikšmė. Susti- 
prėjus Teutonų ordenui, i ji pradėjo plaukti 
iš vakarų Europos būriai valkatų ir didinti jų eiles. Viliojo juos j čia lengvas gyvenimas, iš- 
teklius ir lobiai, kuriuos gamino jiems savo 

prakaitų pavergtieji žiemiečiai ir prusai. 
"Vargu, pasakoja istorikas, 15) bau tu- 

rėjo kuriame-nors Europos karalių kieme 
karžygiai tokių linksmybių ir smagumų, kaip 
Marijenburge, kryžininkų sostinėje. Į čia 
jauni karžygiai mieliau ėjo, kaip i tolimą, dy- 

;'akstiną. Puotų puotos buvo keliamos 
toje pylyje prieš kiekvieną "reižą" prieš pru- i 
sus ir lietuvius. 

Tie gi "reizai"—žygiai buvo taisyklin- | 
;ai daromi kasmet, kaip tik užšaldavo ežerai, 
upės ir pelkės. INI etai iš metų tokių budu už- 
puolamas Prūsų kraštas, pagalios, buvo visai 
šteriotas, išgriautas, išdegintas, gyventojai išvesti j nelaisvę. Nebebuvo, pagalios, nei 

kam gintis ir senovės prūsų liekanos tokiu 
budu "krikštijamos" turėjo pripažinti "kad 
vokiečių Dievas yra geresnis už jų Dievą, ir 
vokiečių kulti: ra yra augštesnė už jų kultu r ą ir pasiduoti likimui. 

1287 melais Kryžininkai pribaigė vergti 
Prusus, užėmė ir šiandieninę Mažąją Lietu 
vą ligi Nemuno ir čia pasistatė Klaipėdos, Tilžės ir Ragainės py lis. ] 

Liekanoms prūsų primetė savo kalbą, pirmiau viešame, o paskiau ir privačiame gy- ven'ime ir Pietų Lietuvius patiko dar aršes- 
nis likimas, kaip latvius: nebeliko nei jų kai 
bos (paskutinis žmogus prūsiškai kalbėjęs, mi- 
rė gale šešioliktojo metašimčio. Kuriame šal- 
tinyje tai rasta, nepamenu. Aut.) ir jų lie- 
kanos virto aršiais vokiečiais ir sudarė pry- iakines eiles Mažosios Lietuvos vokietinimui. 

Užėmę Prūsų ir Mažosios Lietuvos kra- 
štą. dabar kryžininkai buvo priėję iš antros 
Aisės prie Lie.uvos branduolio ir, kaip vėliau 
pamatysime, per pusantro šimto metų kalė, 
kaip su kuju, pakilusią 'Lietuvos Valstybę, ko! 

a suteikė jiems paskutinį smūgi ties Žalgiriu 
ir apmalšė vokiečius bent 500 metu. 

Lietuvos Pietryčių ir Rytų likimas. Dar 
anksčiau prieš Lietuvos Žiemiu ir Piet-vakarių 
pavergimą, juasiflėjo kova lietuvių -giminių 
aituose, lietuviu šonuose, būtent, Pietryčiuose 
;-etvjnir».kų su lenkais ir rusinais, o Rytuose- 
galindų su rusais. Maža žinių tėra rašytoje 
istorijoje apie tų kraštų lietuvių giminių ko 
vas su kaimynais. 

Tėra žinia, rusų kronikose, kad Kievo 
kunigaikštis Vladimiras Šventasis kariavo su 

lietuviais, turbut, getviniukais ir paėmė nuo 

ų donio, šluotomis. 
Lenkų kronikose yra trumpų žinių, kad 

ėjusi kova "U lietuvių gimine getviniukais, 
kurie baisiai ir narsiai kariavę, niekad gyvi 
nepasiduoda ve j nelaisvę ir, pagalios, žuvę 
karėse su lerkais ir rusais. 

' Tokiu buclu .Lietuvos branduolys buvo 
atdarąs lenkams i.š pietų ir rusams iš rytų ir 
tiems lietuvių, kaimynams, kaip matysime to- 

liau, teko susitikti daugelį kartų su lietuviais, 
kol pagalios rusai, suimti iš vienos pusės to- 

torių, o i- kitos lietuvių, priversti buvo ati- 
tiduoti pastariemsiems diduma savo žemių, 
kurios įėjo į didžios Lietuvių Valstybės su 
dėti ir laikinai atlygino lietiniams žemėmis 
rytuose už nuostolius vakaruose. 

(Toliaus bus) 

Linkėjimai. 
LINKĖJIMAI. 

ėsu dėkingas visiems organiza- 
toriams "Lietuvos" Dienraščio 
už taip pukų laikarštį. Kaip ga- 
vaupirmus numerius dienraščio 
tai radau daug juose visokių 
naujienų, na ir juokingų paveiks- 
lų — karikatūrų, — tai 'bežiūrė- 
damas koakis nepražiurėjau. 

Labai ėsu užganėdintas Dien- 
raščiu "Lietuva" ir tariu Tatnis- 
toms širdingą ačių. 

Ignacas Godelis, 
Chicago Heights, 111. 

* * 

Siunčiu širdingus linkėjimus 
Dienraščiui "Lietuva": man jis 
labai patinka ir ptariu kitiems 
"Lietuvą" skaityti ir platinti. 

K. Petrauskas, 
Buckneevv, 111. 

Didžiai džiaugiuosi, susilaukęs 
taip gražaus "Lietuvos" Dien- 
raščio. Neabejoju, kad jis daug 
prisidės prie išgavimo Lietuvai 
laisvės, pakels mokslą ir apšvie- 
tą tarp mušu viengenčių. 

Xois gyvendamas toli nuo 

Chicagos, gaunu Dienraštį tik į 
trečią, bet noriai jį skaitau ir 
kiiienjs jį patariu skaityti ir pla- 
tir.ti savo kolionijose. Tai yra 
laikraštis, apie kuri męs visi lie- 
tuviai, mylinti savo Tėvynė, tu- 

rimo susispiesti, kad pasekmin- 
giau galėtumėm darbuotis del 
Lietuvos laisvės. 

J. Kvaraciejus. 
\\ alerbury, Conn. 

KORI PANAIKINTI VAI- 
KU DARBA. 

New Yorke 'atsibvuo dide- 
ė konferencija veikėjų besi- 
darbuojančių apšvietos s ryty- 
je. 

Ten nuodugniai apkalbėta 
/aikų darbo klausimas. Visi 
<albėtojai buvo nuomonės, kad 
mt kiek galima, paliuosuoti 
naikus nuo darbo ar bent pa- 
derinti vaikų darbo sąlygas, 
įes kitaip šalis gali susilaukti 
)logų pasekmių. !Mat jau- 
luoliai apsunkinti darbu ne 

Dagai jų spėkas, negali išsivy- 
styti į stiprius vyrus ir, vieton 
įaudingo šalies piliečio, daž- 
įai tampa šalies apsunkinimu. 

Taipgi daug kalbėta kaslink 
iaunimo apšvietos. Prieita 
)rie išvedimo, kad apšvietai 
įesigailėti iškaščių ir duoti 
jaunimui ir ateiviams dides- 
lias progas lavintis, negu bū- 
ro iki šiol. Todėl buvo re- 

komenduojama palaikyti bilių, v 

mlyg kurio, iš federolio fon- 
lo butų skiriama apšvietos 
-eikalams $100,000.000.00 kas 
lietai. 



t- 
PASISKAITYKIT E! 

Oro ženklai. 
Saulėleidžio spalvos. '/.iii vakarai, saulei nusi- 

leidžiant žemai, arba žalias ar gelsvai žalias dan- 
gus, įeiškia lietų, Raudona užtekanti saulė su de- 
besiais užeinančiais vėliaus rytmetyj, taipgi reiškia 
lietu. « 

Miglos. Miglos reiškia »;r<> nesimainymą. Ryto 
migla paprastai išsiblaško priešpiečiais. 

Debesiai. Žiūrėdami j debesius, męs pastebianie 
jųrųšis, judėjimus ir išvyzdžius. Debesius tankiai 
vadinamus "kumelės vuodega" vadiname Cirri 
Jie yra pažymėti savo lengvu sudėjimu, valaknuo- 
tu ir iŠskyrstytu, lyg "kumelės vuodega," arba iš- 
pintu' lyg toli nusidriekę debesiai, kurie padaro 
vainiką. Mažos, taisliškai sutaisytos šitų debesių 
krūvos, tankiai matosi gražiame ir nesimainančiam^ 
ore. Cirri yra taipgi busimosios audros debesiais. 
Šitame atsitikime jie yra apstingesni, jų išv'aizdis 
yra labai krantuotas ir jie paparastai susilieja j 
baltą, toli siekiantį debesini suoputinį. Debesius 
žinomus "Perkūno galvomis," vadiname Gumulus. 
Kaip jie pasirodo per karščius dieną ir pranyksta 
vakare, tai galima laukti gero oro. Jei jie daugi- 
nasi smarkiai, nusiliadžia žemutinėn atmosferos 
<lalin ir stovi vakarui ateinant, tai lietus gali buti 
Jei palaidi lopai matosi išplėšta iš jų paviršių, tai 
lietaus galima laukti. Debcsai, paprasti, matomi 
po užkritimui nakties, guli ant vienos horizonta- 
liškos lygumos ir neperdidžiausi' rodo gerą orą. 
Maži, juodi, juodyliniai debesiai ir smarkiai bė- 
gą, rodo lietų. 

00 00 

| E. DE AMIČI Vertė M. GRIGONIS j 

PšlRDIsj j MAŽIEMS IR DIDELIEMS j 
(Tąsa) 

Mano mama. 

\ iešėjant. tavo brolio mokyiojai, tu 

negerbei savo motinos. Tegu tai, Enriko, nie 
kados neatsikartoja, niekados! 

"Tavo nemandagus žodžiai, kaip peilis, 
mano širdį pervėrė. Aš atsiminiau, kaip tavo 

•x mokina, keletą metų atgal, išrymojo ant tavo 
lovelės pasilenkusi, tavo alsavimo klausydama, 
verkdama beveik kruvinomis ašaromis ir dre 
bedama iŠ baimės, kad tik tavęs nenustojus. 
AŠ bijojau, kad jai ]notas nepamištų. Atsi- 
minęs tai, aš dar labiau s įsidėmėjau tavo pa- 
sielgimą. Tu gali negerbti savo mr^nos!— 
savo motinos, kuri tau atiduotu metus laimės, 
jei tik galėtu tave vienai valandai išgelbėti i* 
kęsmti! savo motinos, kuri dėl tavęs drįstu 
ir išmald' prašyti, kuri ir gyvastį aukautų, 
kad lik tave išvadavus! Klausyk, Enriko, ir 
gerai įsidėmėk mano žodžius. įsivaizdink, kad 
tau skirta daug sunkių dienu gyventi, bet visi 
sunkiausia bus toji diena, kada tu savo mo- 
tinos nustosi. 

Tūkstantis kartų, Enriko, kada tu užaug 
si, liksi vyras, kada busi nelaimiu mėginęs, už- 
eis tau neįveikiamas noras dar kartą užgirsti 
jos balsą, pamatyti jos išskėstas rankas, į ku 
rias tu galėtumei pulti, verkdamas, kaip nelai- 
mingas, niekieno neginamas kūdikis. Kai] 
sunku bus tau minėti visi nuliudimai, kuriuo? 
jai suj^ikei, nelaimingasai! Neturėk viltie? 
rasti gyvenime ramybės, jei tu ją siclvartor 
buvai įvaręs'. Tu gailėsies, prašysi atleidimo, 
gerbsi jos atmintį—bet viskas veltui. Tavo 
sąžinė neduos tau ramybės: nuolaidus ir my- 
lįs tavo motinos paveikslas visados laikys ta- 

r.vf> atmintyje liudėsio ir sielvarto išreiškimus, 
kurie tavo sielą kankins. 

"O, Enriko! mylėti motiną—tai švenčiau 
sias žmogaus jausmas, ir nelaimingas tas, ku- 
ris jį kojomis mindo. Tegu niekados iš tave 
lupų nebeišsiverž žodis, užgaunąs tą,' kuri tat 
gyvastį suteikė. Ir jei dar kartą taip atsi 
tiktų, tegu ne tėvo baimė, o širdingas tave 
sielos paliepimas tave meta po jos kojų, kac 
galėtumei jos a'leidimo išmaldauti, kad jfna: 
savo pabučiavimu nuplautų nuo tavo galvos 
nedėkingumo žymes. Aš tave myliu, mane 
sunau, tu—visų brangiausia mano gyvenimo viltis: bet aš vely norėčiau tavfc numirusį, ne- 
gu motinai nedėkingą matyti.—Eik sau ir ke 
letą valandų su savo meilinimusi prie manęs nesiartink—aš tavo meilumui negaliu dabar 
duoti širdingo atsakymo. 

Tavo tėvas.".. 
*<• r * r- <-> VRW 

Mano draugas Korctti. 
Tėvas atleido man; bet visgi man buvo 

nesmagu, ir mama man liepč eiti clraug su 

kiemsargio vyresniuoju sunumi i Korso*) pa- 
■<- si vaikščiotų. Nukeliavęs beveik puse gatvės 

ir eidamas pro vežimą, priešais krautuvės sto- 
vinti, aš staiga užgirdau mano vardą sakant. 
Atsigrįžtu—tai mano mokyklos draugas Ko- 
retti, šokoladiniame Švarke ir su kačių kaile- 

liu kepure; linksmas ir visas sukaitęs, jisa. 
nešė malku glėbį. 

Žmogus, ant vežimo stovįs, davinėjo jam 
malkas, ir jisai vis jas. nešė tėvo krautuvėn, 
kame skubiai jas kraustė. 

— l\ą tu čia veiki, Koretti?—paklausiau 
aš. 

— Argi nematai?—atsakė jisai, ištiesda- 
mas ranku naujo glėbio imti,—lekciją moki 
nuosi. 

AŠ pradėjau juokties, bet jisai rimtai kal- 
bėjo. Paėmęs malkas, jis vis lekciją kalė:— 
"V eiksmažodį asmenuoti, reiškia keisti jo ga lunes per skaičius, asmenis..." ir, numetęs 
malkas, tęsė toliaus—"laikus..." O sugrįžęs 
pr:e vežimo pabaigė:—"ir reiškimus." 

Tai buvo rytojui gramatikos lekcija. 
— Ką veiksi?—sako jisai,—laiko negail- 

ima gaišinti. Tėvas su darbininku savo rci 
kalais išėjo, motina serga, man prisieina mal- 
kos priimti. Tuo laiku aš gramatikos moki 
mosi, o lekcija šiandieną sunki—niekaip ne- 

galima krūvon įkalti. Tėvas sakė septynioms valandoms grįšiąs ir už malkas užmokė- 
siąs—pridūrė jisai, kreipdamas i žmogų, kuris 
malkas atvežė. 

I Ratai nuvažiavo. 
— Valandėlei užsuk krautuvėn,—tarė 

man Koretti. 
Aš užėjau: tai buvo didelė daržinė, malkų ir kūlelių prikrauta. Nuošaliai stovėjo svery- klės.**). 
— -Sunki šiandieną dienelė pasitaikė,— tęsė Korctti:—prisieina su pertraukomis dar- 

buoties. Pradėjau rašyti sakinius, atėjo pirk- liai; vėl ėmiausi darbo—atvažiavo vežimas, šįryt aš jau du ka*t bėgiojau i malku turga- vietę, kojų nebejaučiu, o rankos net sutinę. įerai man sektųsi, jei dabar mokykloje reikė- 
tų piešti!—Ir tuo laiku jisai šlavė grindis, la- 
ais ir šakutėmis prišiukšlintas. 

— Bet kame tu rašai?—paklausiau aš jo. 
— Žinoma ne čia,—atsakė jisai,-eiva, aš 

au parodysiu; ir jisai mane nuvedė už krau- 
tuvės Į mažą kambarėlį, kuris kartu buvo ir virtuvė ir valgomasai; kertėje storėjo skob- 
us, ant kurio buvo knygos, sąsiuviniai ir pra lėtas rast iškasai uždavinys. 

— Aš kaip tik sustojau ant antro atsa- 
kymo,—tarė jisai:—iš odos dirba apsiavimą. liržus... Dabar aš dar pridursiu: čemodanus. 
—Ir paėmęs plunksną jis ėmė gražiai rašyti. 

— Ar yra čia kas?—tą valandėlę paJ- Tirdo iŠ krautuvės balsas: kokia tai moteris 
<ė atėjo glėbio malkų pirktų. 

— Štai ir aš,—atsakė Korctti; jis pašoko 
1110 vietos, atsvėrė malkų, paėmė pinigus, nu- 
bėgo kertėn pardavimo užrašytų ir sugrįžo Drie lekcijos, sakydamas: 

— Pažiūrėsime, ar seksis man baigti.— >Ir parašė: krepšelius ir kareiviams rancus. 
— Ak, kava išbėgo!—staiga jisai sušu- 

ko ir puolė prie krosnies jiuo ugnies puodelio 
nuimtų. 

— Si kava mamai,—nelengva buvo iš 
nokti virti. Palauk, mudu jai nunešiva, to 
kiuo budu jįnai tave pamatys, ir jai bus labai 
nalonu. Septinta diena jinai jau guli... kad 
ave velniai! puodelis visados man pirštus nu- 
svilina. Kas dar pridurti prie rančų karei- 
iams? Nebegaliu sugalvoti. Eiva pas ma 

mą. 
į Jis atidarė duris, mudu inėjova antran. 

lar mažesniu kambarėliu; Koretti motina £U- 
ėjo didelėj lovoj, jos galva buvo balta ske- 
petaite aprišta. 

— Štai kava, mama,—tarė Koretti, pa- 
klodamas puodelį.—O tai mano mokyklos 
Įrangas. 

— O! koksai tamsta geras,—tarė mote- 

riškė—atėjai ligonės aplankytų. 
Tuo tarpu Koretti taisė motinos pagal- 

vę, ištiesė antkolde, pakurstė ugnį, nuvijo ka- 
ę nuo dėžės. 

— Tamstai gal dar ko reikia, nuima: 
aklausė jisai, imdamas atgal puodelį.—Ar 
amsta priėmei du šaukšteliu mikstūros? Kai 
jinai baigsis, aš nubėgsiu aptiekon. Malko:* 
•tikrautos. Ketvirta valandą, aš užkaisiu mė- 
ios, kaip tamsta esi sakiusi, o kai ateis mo- 
eriškė su sviestu, aš jai atiduosiu aštuonius 
ioldi. Viskas bus gerai, buk rami. 

— Ačiū, sūneli,—atsakė moteriškė,- 
argŠas sūnelis, jam viskas reikia atminti. 

Jinai man vis siūlė cukraus gabalėlį, pa- 
ikiau Koretti man parodė tėvo fotografiją, 
<areivio rubuose, su medaliu už drąsą, kuri jis 
Užsitarnavo 66 metais pulke princo Gumber- 
o: toks.pat, kaip ir sunaus, veidas, akįs gy- 
*os, toks pat linksmas šypsojimasis. Mudu 
^rįžova virtuvėn. 

— Atsiminiau!—sušuko Koretti ir pri- 
rašė sąsiuvinyje:—"dirba taipogi Šlajus, ka- 

l manas." 
— Pabaigsiu vakare, aš ilgai negulsiu, koks tu laimingas, kad turi laiko ir mokyties 

| ir-vaikščipti. 

Dienraščio Tūzai 

Petras Šimaitis. 

P-as Šimaitis yra "Lietu- 
vos" dienraščio skaitytoju 11 

draugu jau bus dešimts metu. 
Dienraščio suorganizavime ji? 
buvo vienas iš veikliausių or- 

ganizatorių So. Chiiagoje, kur 
jis uoliai darbavosi sykiu su 

p. Trijoniu. 
Tai yra vienas iš tikrai 

veiklių ir energiškų musų te 

vynainių, be kurio joks dar 
bas Lietuvos naudai neapsiei 
na. 

Lankęs yra mokyklas Ry- 
goj ir Yalparaise. Amerikon 
atvykęs 1905 metais; paeina 
iš Žemaitijos, Raseinių pavie- 
to, Lolių apielinkės. N ra uo- 

lus darbininkas Stis-me Lifct. 
Am. ir TMD. Priklauso (Tii 
rago Ėlectrical Society ir "l>i- 
rutės" Choro. Iš užsiėmimo 
yra viršaičiu Gyvasties Ap- 
t Ir a u dos Bend r o vė j e. 

ti 

DR. O. C. H EIN E 
DENTiSTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir So. Halstedst. 
(Gy*en mas tirs Aptiekos). CH1GA6(T 

Mateušas Klioštoraitis. 
P-as Klioštoraitis yra dien- 

raščio "tūzas" kitoj Chicagos 
dalyj—North Sideje, kur jis 
yra ir dienraščio cirkuliacijos 
'kapitonu." 

l'-as Klioštoraitis yra ga- 
bus ir veiklus tėvynainis ir su 

'Lietuva" suėjo pažintin, dar 
Europoje būdamas. Prieš sa- 

vo atvažiavimą Amerikon, tar 

liaudamas rusų kariumeneje 
Irkutske, Siberijoj, jau "Lie- 
tuva" skaitė, o aivvkes Anie- i, * y L 

rikon ir suėjęs artimesnen pa 
žintin, su ja ne tik nesiskyrė, 
bet tapo vienu iš geriausių 
jos draugų. 

Paeina iš Dainių kaimo, 
Jurbarko valsčiaus, Raseinių 
pav., Kauno gub. Iš užsiėmi- 
mo yra moteriškų rubų siu- 
vėju. 

TAyltU Yti* IIM 

Dr. P. G. Wiegner 
PrtlKia* vaUados: nu# • l)d ĮSU ryt» 

Ir na* 7 Iki 9 rtkar* 

3325 S. H&lsted St CUctft, EL 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdiios Liberty Bondsai perkama už "cash," arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant jųjų ant legaliu išlygų, arba išperka- 
ma Jųs įmokėjimą ant bondsų, kontrakto. t 

CARL M. WHITE 
56 W. WASHINQTON 8T., ROOM 411 

Reikalaujame 
į darbą 1000 agentų 

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

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

BIZNIERIAI! 

Visados 
Garsinkites 

Dienraštyje 

v Apgarsinimas 

/ Atneš 

Rezultatus 

3253 S. MORGAN ST. CHICAGO, ILU 

kurie dar neturi 
p 

^ TV* vv* v _ 

Dienraščio seru: 

Reikalingas "Lietuvos'' Dienraščio Šerų 
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. 

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buotą 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 Publishing Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, III. 

Gcbiamiejį:-- 
Su šiuomi prlsiųnciu $ kaipo pilną užmokestį už 

ščrns "Lietuvos" Dieuraščio Bendroves •• Lithuanian 
Publishing Co. 

Malonėkite prisiųsti iran Šerus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: ] 

Lithuanian Publishing Co 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO,' ILL. 



VIETINES ŽINIOS 
IŠ BRIDGEPORTO. 

Draugija šv. Jono Krikšty- 
tojau* savo laikytame susi- 
rinkime o d. gruodžio >v. 

Jurgio parap. svetainėje pa- 
aukavo iri savo iždo $100. 
Lietuvos reikalams. 

Apsvarstę nariai, kad tai 
dar maža auka, tame pačia- 
me susirinkime sumete dar 
$29.00. 

Aukautoju vardai: 
Po $2.00: K. Kavaliauskas 

ir S. Navickas. 
$1.50 aukavo P. Kazlau- 

skas. 
Po $1.0 0 aukavo šitie: 
M. Gromantas, Ant. Kra- 

sauskas, Juozas Čenikas, St. 
Stočkunas, Ant. Amiirišiunas, 
Ant. Kriščiūnas, I). Šimaitis, 
Ant. Remša, Just. Konovir- 
skis, K. Grigalis, P. Renikus, 
J. Žylvitis, St. Misiunskis, J. 
Šileika, M. Možutis, M. Bo 
rauskas, J. Fringis, J. Serei- 
ka, K. Gerkautas, J. kaza- 
kauskas ir F. Šimkus. 

Smulkių auku SI.50 
Išviso $129.00 
Pinigai perduoti "Lietu- 

vos" Dienraščio redakcijai dei 
persiuntimo Lietuvos Nepri 
gulmybės Fondui. 

[Pinigai priimti ir perduo- 
ti, Lietuvos reikalams. "Liet. 

Dicn." redakcija.] 
Kilo užmanymas susirinki 

me aukščiau minėtos draugi- 
jos užsidėti nariams mėnesi- 
nę mokestį po 50c kas mėnuo 
Lietuvos reikalams. Buvo 
įaipgi jnešimas mokėti pašai-( 
pos nariams $/.50 j savaitę, 
bet tie dalykai atidėta iki me- 

tiniam susirinkimui. 

Naujon valdybon sekan- 
tiems metams išrinkta: J. 
Eringis; P. Pocevičius, yicę- 
pirm., Jurgis Sereika, prot. 
rast., M. Barauskas, finansų 
rast., Jonas Žilvitis, kuris jau 
12 metų ta urėdą laiko, iždi- 
ninku. Draugystė gerai pini- 
giškai stovi. 

Valdyba. 
KONCERTAS. 

* 

Vakar vakare Mildos sve- 

tainėje atsibuvo koncertas, pa 
švęstas kovai už Lietuvos lais- 
ve. 

Iš dailės atžvilgio koncer- 
tas pavyko kuogeriausiai. Pa- 
nelė Mariona Rakauskaitė pui 
kiai sudainavo Aria "O Mio 
Fernando," Doni.retti, "Plau- 

kia sau Laivelis," ir "Pamy- 
lėjau Va k ;>r," komp. Šimkaus*. 
Šią paskutinę turėjo atkarto- 

ti, nes publika reikalavo. 
Ponas Stasys 5' nkus atliko 

savo kompozociją ant piano 
Andante iš Sonato C mol ir 

kitus veikalus. 
Gerbiamas kompozitorius 

skambino puikiai, vienok be 

jausmu; matyt kad buvo men- 

kam upe. 
Ir ištikro pertraukoje ve- 

dėja p-ia M. Damijonaitienė 
pranešė, kad p. Šimkus nekal- 
bės šį vakarą (kaip buvo ma- 

nyta), nes esąs blogame upe, 
vietoje to paskambysiąs. 

Po koncertui buvo šokiai. 
Žmonių atsilankė nedaugiau- 
siai. 

SO. ENGLEVVOOD. 

Draugystė Tėvynės Mylėto- 
jų So. Englevvoode pereitame j 
savo susirinkime, pereitą su-l 
batą, nutarė iš savo iždo pa- 
aukauti Lietuvos Xepr;^ulmy- 
bes reikalams $100.00. Na- 

t riai suaukavo dar $37.00. 
Ateinančią subatą bus dar 

prakalbos Jono Butkevičiaus 
svetainej, tai manoma -Visą 
krūvą sykiu iššauti. 

TEISYBĖS ŽODIS. 

"Draugo" No. 284-mc nc- 

koksai korės po* 'Uas, i>risi- 
dengęs slapyvaru. ; "Apvil- 
tas Aukautojas," šmeižia- Sal- 

jdžidusios Širdies V. J. Drau- 

gija, vadindamas jos narius 
"laisvamaniais" ir 1.1. 

Augščiau minėtoji draugija, 
laike: savo priešmetinio susi 

rinkimo, nutarė paaukauti l.ie 

tu vos laisvės išgavimui .$200 
iŠ iždo ir surinko susirinkime 
nuo nariu dar $71.00, išviso 
sudarydama $271.00. 

Tada atsirado du vyrukai, 
kurie pareikalavo, kad pini 
gai butų siunčiami j Tautos 

Fondą. Tuomet aš paaiški- 
nau, kad Ne\v Yorko Seim;; 

yra nutarta abiejų Tarybų 
dirbti išvien, kad abidvi Tary- 
bos ir veikia išvieno, kad \Ya- 

shingtone išvieno darbuojasi 
abiejų Tarybų PildoŲiasai Ko 

mitetas, kad nesenai Nevv 
Yorke abidvi Tarybos bend- 
ram posėdy j užgyrė du bei 
drus atstovus į tą Komitetą 
(inž, Naruševičių ir kun. j. 
Žilinską) ir kad todėl tie pi- 
nigai gali bu t pasiųsti tam 

)endram abiejų Tarybų Komi 
tetui Washingtonan. 

Pirmininkas B. Butkus pa- 
davė šita Įnešimą nubalsavi- 
niui ir sliviršum šimtas 1>alsu 
buvo už tai, kad pinigai butų 
pasiųsti į Wasliingtoną Pil- 
domam Komitetui. O tie du 
vyrukai balsavo, kad i Tautos 

! Fondą. Dabar tie du n^rj 
papusti prieš šimtą narių, o 

kad išpusti negalėjo, tai "Še. 
tau, Jurguti, ir devintinės''. 
ir pirmininkas kaltas, ir "be- 
dieviai" ir viskas, kas tik ant 

lupų užeina. Matyt, kad "Ap 
vilto Aukautojo" noras yra, 
ka dmažuma turėtų viršų, o 

ne dauguma. l£et pas mumis, 
Šiais demokratiškais laikais, 
visur dauguma ima viršų. 

\ 

I Toliau "A p v. Auk-jas" sa- 

ko, kad gaila, kad katalikų 
draugijose randasi žmonių ne- 

katalikiškos dvasios. Bet te- 

gul jis prirodo, ką čia katali- 
kybė turi bendro su išgavimu 
Lietuvai laisvės? Ir k,i kata- 
likybė nuo to nukentėjo, kad 
tie pinigai nuėjo ten pat, kur 
ir "katalikai" juos pasiųstų? 

Auka juk yra politiškiems 
Lietuvos reikalams—Lietuvos 
laisvei, o ne tikybiškai misi- 

jai,—tai kam jie čia dabar žir- 

nius su kopūstais maišo? Gai 
la tokių vyrų, kurie savo par- 
tijos reikalus stato augščiau 
Tėvynės reikalų ir dviese no- 

rėtų apinasrį užnerti šimtui 

narių. 
Jeigu butų Tamstai rūpėję 

taip Tėvynės reikalai kaip sa- 

vo partijos politika, tai Imtu- 
mei to nedrįsęs rašyti ir šmeiž 
ti draugiją taip neteisingai, ir 

už tokj jos prakilnų darbą. 
Jeigu toji draugija yra lais 

vamaniška, ir ne katalikiškos 

j dvasios, tai butų tiesa, kad 

'"Apviltas Aukautojas" turėtų 
buti tokiu pat, nes kogi jis 
prie tokios "bedieviškos" dran 

gijos priklauso? Bet ta "be- 

dievybė," tai tik "Apv. Au 

kautojo įsnuslas, idant "įspit 
ti" draugijai už tai, kad drau- 

gija nenorėjo paklausyti jo 
partyviškos politikos, bet gel 
bčti Lietuvai išgauti laisvę. 
Tą draugija padarė ir ji, ži 

noma, nepaisys tų, ką jos ger; 
vardą .už tai teršia. 

Draugijos Nary. 

Ą 

Dideles Prakalbos! 
J. Liutkauskas jau Chicagoj 

P-as J. Liutkauskas yra 
vienas iš seniausių Lietuvių 
tautinių veikėjų, l'-as l.iui- 
kauskas yra TMI). Centra- 
lis iždininkas, Lietuvių Tau 
tints Tarybos narys, 1 sietu- 
vos Neprigulniybės Fondo 
narys ir Lietuvių abiejų Ta- 
rybų Pildomojo Komiteto 
\Vashingtone narys. 

Dabar p. Jonas Liutkaus- 
kas atvyko Cliicagon ir lai- 
ko eilę prakalbų apie Lietu- 
vos laisvę ir ką męs turini 
daryti, kad ją įgyti. Šitos 
prakalbos atsibus sekančiai: 
.. ŠIA DIKX (vetverge) — 

Mildos svetainėj, 3142 So. 
lialsled St., ant l>ridgeport. 

PKTNYČIOJ — Alijo- 
šiaus svet., 4(>-ta ir \Vood 
gal"., ant To\vn o f Lake. 

srn.vroj — įiutkevi- 
liaus svet., 8132 ^Yincennes 
A ve* So. Engle\voode. 

\ isos prakalbos prasidės 
ant 8-nin vakare lybiai, 

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

Reikia pasakyti, kad p. f. 
Lintkauskas, yra vienas iš 
/in^eidžiausiii lietuviu, kal- 
bėtoju ir todėl visi Chica- 
»'os lietuviai yra kviečiami 
kuoskaitling'iausia atsilanky 
ti jo prakalbose. 

Visose prakalbose bus 
renkamos aukos Lietuvos 
laisvei. 

J visas prakalbas užauga 
dykai. Komitetas. 

Lietuvių mokiniai lioff- 
inano mokyklos tu; ės prakal- 
bas gruodžio 4 d. 7:30 vai. 
v., Liuosybės svetainėj, 1822 
\Vabansia ave. ir Girard st. 

Kalbėtojais bus tos mokyk- 
los mokytojai ir mokiniai. 

Kviečia Mok. KomitctaS. 

Sulyg pereitojo seimo tari- 
mo, ir centralinėą valdybos 
patvarkymo, Susivienijimo 
Lietuvių Moksleivių Ameriko- 
je Seimas j vyks sekančioje su 

batoje ir nedėlioję, gruodžio 
14 ir 15 dd., 1918 m., "Auš- 
ros" svetainėje, 3001 S. J lai 
sted gat. 

Yra daug bėgančios dienos 
reikalų, kuriuos moksleiviai 
turės aptarti. Taigi, draugai, 
pasistengkinie kaip galima vei 
kiaus atvykti ir tapti aktyviais 
nariais, silpnučio mūsų -susi- 
vienijimo. Seimas prasidės 2 
vai. popiet. Butų geistina, 
kad moksleiviai atsilankytų 
paskirtu laiku. 

Svečiai yra taipgiv nuošir- 
džiai kviečiami. 
Už L. M.S. Ceitro pisnipėdį, 

Jonas T. rifkits. 
* * 

Kas-žin kaip šjmet chica- 
giečiai apvaikščios Kalėdų 
šventes? Ar lankys savo 

draugus ir pažįstamus ir siun 
t i nes jiems atvirukes su lin- 
kėjimais, ar aukas dės Lie- 
tuvos laisvei vietoje vizitų ir 
linkėjimų Vienas musų kai- 

mynas ("Lietuvos" šerinin- 
kas), geras tėvynainis, ponas j 
Martynas Šareiva, gyvenantis 
prie 3527 Union A ve., vietoje 
atviruęių su linkėjimais pa 
dėjo ant Lietuvos aukuro $30. 
vertės Laisvės bondsą. Tai 
bent vyras! Kur kiti musų 
viengenčiai su savo "bond- 
sais?" 

MUŠĖ VVRĄ PER TRISDE- 
ŠIMTS METŲ. 

"Išrodo, kad tiek yra vyrų 
mušeikų, kiek yra ir moterių 
mušeikų," pasakė užvakar tei- 
sėjas David Brothers, duoda- 
mas teisę persiskyrimo Frank 
J. Hess, 2616 w'ilcox Ave. 

J Less pasakė teisėjui, kad jo 
pati Della mušė ji kas savaite 
pe: 30 metų. 

— Kodėl iu nebėgai nuo 

jos, kaua ji norėjo tave mušti? 
—paklausė teisėjas. 

— Taip, aš bėgau, Tusų 
Mylista, bet ji vis mane pa- 
gaudavo. 

— Ar tu jos bijai? — pa 
klausė \rėl teisėjas. 

— Taip, aš bijau—Hess at 

į sakė'. 
— Perskyrimas pripažintas 

». reikalingu — išdavė dekretą 
teisėjas. 

I )raugystė Susivienijimo 
1 >rt>liii Lietuvių savo priešui'' 
liniame susirinkime išrinko 
valdybą 1(> 1 metams, suside 
daneią iš sekančių ypatų: Juo 
zas Blankus, pirmininkas; An 
tanas Gedraitis, pagelbininkas 
pirmininko; Mateušas Kliošto 
raitis, nutarimų raštininkas; 
Petras Jokubonis, finansų ras 

liniukas. Permaina j vyko tik 
tai pirmininko pagelbininko 
urėde, kiti visi tie patįs. 

Nors ši draugija dar jauna, 
bet darbais Lietuvos labui jau 
pasižymėjo. Neskaitant pi r 
mesnių jos nuopelnų, reikia 
paminėti, ką ii atliko šiame 
susirinkime. 

Po trumpo paaiškinimo apie 
reikalingumą aukų išgavimui 
laisvės Lietuvai, ji iš kasos pa 
skyrė $100.00. O kad datt 
giau pagelbėjus mušu Tėvynei 
tapti neprigulminga, papraŠy- 
ta susirinkusių paaukauti po 
kiek kas išgali. Perėjus rin 
kėjams svetainę, surinkta dar 
$111.00. Tokiu lmdu šio- 
draugijos auka Lietuvos lais- 
vei sudaro $211.00. 

Aukavusiųjų vardai: 
M. Klioštoraitis S10.00. 
Po $5.00 aukavo: 
Pr. Gendrolius, A. Paukš 

tis, J. Elvikis, K. Lendraitis, 
H. Butkus, D. Zdanavičius, 
J. Leveskis, P. Varnagis, P. 
Jokubonis ir V. Kondrotas. 

Po £2.00 aukavo: 
A. Paplauskas, S. Grisius, 

J. Valevičius, J. Valantiejus, 
K. Janušas, P. Kirda, K. Va- 
balas, J. Bacevičius, M. Ban- 
kevičius, A. Gedaitis, J. Stir- 
ka, B. Pužauskas, R. Petru- 
Š,'tiiis ir T. Šalvaitis. 

Po $1.00 aukavo: 

J. Blankus, J. Neverdaus- 
kas, P. Bobelis, A. Macaitis, 
T. Raginskis, V. Ptišinskas, 
T. .Jasiulis, P. Balčiūnas, M. 
Nikšas, J. Šimkus, A. Liorcn 
sas, A. Mikutaitis, K. Valan- 
tas, T. Zaturskis, T. Norvilas, 
P. Šimėnas, J. Siminavičius, 
P. Kasparaitis, S. Šlinževi- 
čius, V. Dabkus, J. Šniukšta, 
J. Kasiulis ir J. Rimkus. 

Pinigai $211.00 perduoti j 
"Kalėdų Eglaitės'' skyrių. 
"Lietuvos" Red.) 

Amerikos lietuviu Mokykla 
Mokinama: angliškos ir lietuviš- 

ko? kalbų a-itmetikos, knygvedy- 
st§3, -slejogi afijos, typewrit.ins, 
pirklybo* teisių, Suv. Valst. istorl- 

; Jos, abeJnoe Js'oriJoa, geografijos 
politikinea ekoncraljos, pilietystčfl 
lailIarašyBkia. 

j Mokinimo valandos: *ao 8 ryto 
I fkJ C po pief.ų: vak. C'.u) 7:?0 ik! 
9:86 

8106 So. Jalsted Bt., Ciiicago% UI. 

SUDARYKIME LIETUVAI 

PASKOLĄ. 

Lietuvos \ alstybei atstaty- 
ti bus reikalingi pinigai. Juos 
turės Laisvos Lietuvos val- 
džia paskolinti svetimoje ša- 

lyje arba tuos pinigus turės 
sudėti lietuviai, gyvenanti užu 
Lietuvos sienų. 

Kaip karę Suvienytos Val- 
stijos paskelbė Vokietijai ir 
karės vediniui prireikus pini- 
gu valdžia darė paskola pas 
savo gyventojus ir tik Trečion 
ir Ketvirton paskolose lietu- 
viai sudėjo suvirs $(>,000,000. 
Iš pranešimų iš Lietuvos per 
Šveicariją yra žinoma, kad 
Lietuvos Laikinajai valdžiai 
tuoj reikalinga $10,000,000. 

Lietuviai žiūrėkime, kad 
męs savo Laikina Valdžią Lie- 
tuvoje patįs aprūpintame pa- 
skola. Jeigu męs paskolinę 
esame Šiai šaliai kokia $20,- 
000,000, tai męs lengvai gali 
me savo Tėvynės valdžiai pa- 
skolinu tiek pat, arba ir dau- 
giau. 

KAIP TAI ATLIKTI? 
LIETUVOS ATSTATY- 

MO J> 1 ^X l)RO\ Ė tuoni laiku 
mobilizuoja kapitalą Lietuvos 
Atstatymui ir jos išgriautos 
ūkės išnaujo pertvėrimui. Ir 
todėl LIETUVOS ATSTA 
T\'MO BENDROVE mobili- 
zuoja kapitalą ir rengia jj 
Lietuvos valdžiai, kad ja pa- 
laikius ir šalį išvadavus iš eko 
iiominės prigulmybės nuo sve- 

timos šalies. 
Tat gi Jus, norėdami prisi- 

dėti Laisvos Lietvuos valdžią 
paremti, STOKITE Į 
LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĘ papirjcdąmi ku 

laugiausia šėrų. Tkoiu budu 
Jus paremsite Neprigulmiugos 
Lietuvos Valdžią ir šalį atsta- 

tyti prigelbėsite. 
LIETUVOS ATSTATY- 

MO BENDROVĖ įstojant 
reikia papirkti nemažiau tiž 
.jot).—Šeru. Galima taip-gi 
apsimokėti Liuosybės Pasko- 
los Bondsais. 

Mes, Jųs kviečiams papirk- 
ti kuodaugiausią šerų, nes tik 
tuomet galėsime daugiausia 
>aremti Lietuva. 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ VISŲ UŽSITI- 
KĖJIMĄ TUIRI. 

Finansiniai remti Lietuvos 
atstatymu yra pasiryžus Lie- 
tuvos Atstatymo B-ve. Ji 
tam ir tverta. Jos tvėrime ir 
visame veikime dalyvauja vi- 
su sriovių žmonės ir savo pa 
įtikėjimą jai sudėję yra. Lie- 
tuvos Atstatymo J>-vė valdosi 
taip demokratiniu budu, kokis 
lik yra galimas biznio srityje. 
Tat ir visa-puse simpatiją 
Lietuvos Atstatymo R-vė nuo 

visu yra užj elnusi. 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVĖ IŠMOKA 
NUOŠIMTĮ. 

Per šiuos kelis metus savo 

gyvavimo Lietuvos Atstaty- 
mo U-ve jau išmokėjo savo 

nariams nuošimtį. Pernai ii 
šiemet išmokėjo Ar'<. Tat-gi 
pinigai padėti Lietuvos At- 
statymo Bendrovėje neša tokį 
pat pelną, kaip banke ir tiek 
pat turi security (saugumo. 
I'rieto josios Šerai turi proga 
augti savo verteje. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖ ORGANIZUOS 
IŠDIRBYSTĘ AMERIKOJE. 

Amerikos Lietuvių tarpe 
labai daug yra geru amatnin 
kų ir Ijiznvje gabių žmonių, 

pas juos trūksta draso 
bile ką pradėti, o ypač išdir- 
by s ten eiti. Taipgi lietu via 
nėra pripratę sujungti Įstei 
pajiega turi. 

Lietuvos Atstatymo Bendroves 
Kampelis 

ainiui išdirbystės kapitalus, 
rinitu pas lietuvius yra, het 
jie išsimėtę mažomis saujalė- 
nlis po žmonės ir todėl menka 

Lietuvos Atstatymo Ben- 
drove yra pasiryžus lietu- 
viams prigelbėti .sujungti sa- 

vus kapitalus biznio uždėji- 
mui. 

Jau darbą yra pradėjus pri- 
i^elbėjime suorganizuoti 1< IŠ- 
ŠOKI *IXO fabriką ir jau or- 

ganizuoja dabar AVALŲ fa- 
briką Montello, Mass. vardu: 
I'kOGRJiSS SlfOJi M. IXi 
F ACTU Iii S G CO. 

Platesnių paaiškinimui vi- 
suose paminėtose klausymuo- 
se suteks 
U KTU VOS ATSTATYMO 

BENDROVE 
LITI 1UANIAN DEVE- 
LOT.MENT CORPORA- 

TION. 
320 Fifth Ave. Ne\v York, 

N. Y. 

IŠ LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS LENKTYNIŲ. 

Sukruto mušu darbininkai 
prie Lietuvos Atstatymo Ben- 
drovei: kiekvienoje kolionijo- 
je kas nors kruta atstatymui 
Lietuvos. Vieni iŠ jų vieną 
tai kitą darbą dirbą, lėtai, ki- 
;i tai kaip galiūnai iš visų 
pajiegų dar l.)iiojas dėl J sietu- 
vos Atstatymo B-vės rinkda- 
mi serus. 

Valio jus galiūnai-vyrai! 
Ilis pasidarbavimu Lietuvoje 
nevienam bus pagelbėti ir vi- 
sas kraštas Lietuvos, jeigu 
tikslą atsiektume, t. y. mili- 
jonus dolerių greitu laiku su- 

mobilizuotume. butų pakeltas. 
Tuomet Jus vardas mus 

Tė\\\ nėję butų brangiausiu, 
butumėt simbolu kiekvienam, 
kuris per jos pasidarbavimą 
pakiltu iš vargo. 

Šiai kaip pasidarbuotą mu- 

šu darbininku per Lapkričio 
mėnesį:— 

Pirmoje vietoje buvo*A. Š. 
Trečiokas iš Xe\vark, N. J. 
su 396 naujų jšerų; antroj— 
P. J. Lalas iš Amsterdam, N. 
N', su 180 serų: trečioj vietoje 
stovėjo A. J*. Osteika iš \Ya- 
terburv, Conn. su 167 Šerų, 
penktoje K. Abyshell iš De- 
troit, Mieli, su 80 šerų, šeš 
toje vPr. Rimkus iš Cleveland, 
Ohio su 75 Šerais o septinto- 
je vietoje J. O. Jankauskas iš 
Boston, Mass. ir M. Seniūnas 
iš \Yilson. Pa. kiekvienas yra 
«"avęs po 55 serus. Kiti stovi 
žemiau. 

Tiems, kurie nėra pirmoje 
vietoje, dar liko užtektinai lai- 
ko, kad pavijus p. p. Trečio- 
ką. Lalą ir K. ir pralenkus 
juos. 

Šis pirmasis kontestas bai- 
giasi sausio 1 d. 1919 m. 

Gruodžio 3 d. jau LIETU- 
VOS ATSTATYMO BEN- 
DRO\ Ė šitaip stovėjo:— 

Išviso buvo papirkta 7957 
serų. Nuo Lapkričio 29 d. 
ligi gruodžio 3 d. papirko 256 
šerus, per tris dienas. 

Ligi naujų metų mums rei- 
kia nemažiau parduoti 10,000 
serų. Dar yra pardavimui 
2043 serai. 

•/ — 
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I Sukruskime visi prie dar- 

! 
1)0. 
Nauji įgaliotiniai:— 

IVorccstcr, Mass.—ir jo ^ 
apielinkėje yra mus įgaliotinių 
A. lUarjys, 15 Millbury St. 

S o. linston, Mass. yra įga- 
liotas darbuotis vSY. Mockus, 
194 Atliens St. 

Monte/Zo, Mass. P. Vaičiū- 
nas. 

Minėtų vietų lietuviai gali 
gauti pas juos patarimų ir 
pasipirkti Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės serų. 

Centro Adresas 
LIETUVOS ATSTATYMO 

BENDROVE 
320 Fiftli A ve. Ne\v York, 

N. Y. i 

(Apskelbimas) 

Paj ieškau švaraus kambario, 
Bridgeporto apielinkėje. su val- 
giu ar l>e. Atsišaukite laišku pas 

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

Praktikauni 
Mekanikai 

Męs dirbame naujus ir 
senus, taipgi taisome vi- 
sokius muzikališkus in- 
struinentus. Gramafonus 
taisomo by kokios išdir- 
bystės. Visoki darbą ga- 
rantuoja m. 

Taipgi męs turime Didelę 
Krautuvę Muzikall&kų In- 

strumentų: Victor V'.ctro- 
lasir Rekordus. įimtų 
šimtais Lietuviškų numa- 

ni. koki tik ant svieto 
randasi dideliam pasirin- 
kime. 

Music House 
3240 Sū. HALSTED ST, 
Phone Drover 6737 CHIGUGO 

k 

Spanish Influenza 
"Atakuoja pirmiausiai tuos, kurie 

turi katarų." štai vienas gydymas, 
ant kurio kiekvienas kenčiantis gali 
pasitikėt. Jeigu tu nori prašalinti 
kaiurų ir visus jo bjaurius sympto 
raus iš savo systemos trumpiausiam 
laike, gali tai padaryti su mūsų "Au- 
tomatic Inhaler" (automatišku įkvė- 
puotųjų. Gydo Spanish Influenza, 
Katarą, Dusuli, čiaudul}, Kosulius, 
šalčius ir Kurtulj. Išgydo ir buna 
išgydyta Tęsa visam amžiui. Pri- 
siusime šj gydymą, pačta apmokėta, 
už $2.00 popieriniais. s, 

Mažiausiai dvi kvortos nuodingų 
gleivių nuteka iš gavlos j pilvų kas 
dvidešimtskefurios valandos blogame 
atsitikime kataro, ir tas yra prie- 
žastimi daugumo pilvo nesmagumu. 
Vienatinis būdas jų pagydymo tai— 
sustabdyti tą bėgimų. Nekentėk nei 
vienos dienos su tuoni kataru. Ta 
liga yra pavojinga ir dažnai užsibai- 
gia džiova. 

Užsisakyk tuos gydymus šiądien. 
HERB REMtDY CO., 

503 Trust Bldg., Galveston, Texas. 

U 1 

60 Dienų Išbandy= 
mui Dykai. 

Prisųsk 20c. dabar 

Meskite netikusias gydoles! Jeigu turite 
dusuli, reumatizmą, neuralgija, paraliziua, 
nerviškumą, sluogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užketėjimo ir daugybe 
kitų ligų, arba skausmo bilo kur. Prisiųs- 
kite 20c. del vyriško diržo arba 30c. del 
moteriško diržo, idant pagelbeti užmokėtf 
prisiimtimo kaštus. \ keletą valandų mauo 
naudingas diržas rasis jusų pačte. Už- 
mokėkite rankpinigius $11.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal nu- 
rodimus per du mėnesius, tada bėgiję 60 
dienu jeigu nebusite užganėdinti, sugražin- 
kite diržą atgal, o aš sugražjsiu jusų $3.93. 
Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. 
Adresuokite: 

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

]^;įr52 W. 14th St., New York. 
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