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Hollandija neišduos kaizerio 

Estonija kariauja su bolševikais 

Vokiečiai skerdžiia žydus? 
KAREIVAIA PRIEŠINGI 

SPARTAKAMS. 

Kopcnbagenas, gruodžio 12 
d.—Žinios iš Berlino praneša, 
kad įžengimas utarninke Prū- 
sijos kareivių Ber't.nan buvo 
labjaus rimtas negu triumfa- 
liškas. Kareiviai maršavo 
po tautiška vokiečių vėliava 
ir muzika griežė "Deutsch 
land ueber alles," o ne revo- 

liucioniškas ineliodijas. Bran- 
denburgo vartai ir gatvės, ku- 
riomis kareiviai maršavo, bu- 
vo papuoštos kvietkais ir vė- 

liavomis. \ficierai ir karei- 
viai buvo pasirėdę tautiškomis 
vėliavomis ir turėjo prisikabi- 
nę svao geležinius kryžius. 

Friederich Ebert, premieras, 
sveikino kareivius ir pasakė, 
kad nauja valdžia V okietijoj 
likosi sutverta ir kad armija 
bus jos stipriausiu parėmimu. 
Už kareivius atsakė seržantas, 
kuris pasakė, kad dabartinia- 
me laike turi visi užsilaikyti 
ramiai ir kad troškimas ka- 
riumenės yra, kad butų su- 

šauktas kuogreičiausiai Stei- 
giamasis Susirinkimas,* ir jie 
nenori, kad butų nuvesti šalin 
nuo "saugaus kelio ramybės ir 
tvarkos Liebknechtu arba ki- 
tais svajotojais." 

rremieras hbertas pasaką, 
btik sekančiai: 

"Jusli nuveikti darbai ir pa- 
sišventimai yra bepaveizdingi. 
Priešas nepergalėjo jūsų, ka- 
da persvara musų oponentų 
žmonėmis ir ginklais užaugo 
daug skaiclingiau, tik tada 

S*pięs apleidome kovą. Jųs iš- 
kentėjote neaprašomus skaus- 
mus, atlikote nesulyginamai 
didelius darbus ir parodėte me- 

tas po metui jusų nepajudi- 
nama drąsą. Jųs apgynėte tė- 

vynę nuo įsiveržimo, apsaugo- 
jote savo pačias, vaikus ir tė- 
vus nuo ugnies ir žudynės ir 

apsaugojo! tautos dirbtuves ir 
laukus nr.o išpustijimo. Su gi- 

s liausiu širdies susijudinimu tė- 

vynė taria jums ačiu. Jųs ga- 
lite grįžti namo su augšt?i iš- 
keltomis galvomis. Nėra to- 

kių žmonių, kurie butų padarę 
arba nukentėję tiek daug, kiek 
j«s. 

Vokietijos žmones numetė 

senąją valdžią. Ant jūsų, dau 
giaus negu ant kitų, guli pasi- 
tikėjimas Vokietijos liuosybės. 
Sunkus reikalavimai pergalė- 

r tojų sunkiai spaudžia mus, 
bet męs nesukrisime. Męs pa- 
budavosime naują Vokietiją. 
Su jusų spėkomis ir drąsa, 
kurias jus tūkstantį sykių pa- 

rodėt, prižiurekit, kad Vokie- 
tija pasiliktų vienybėje ir ne- 

liktų išdalinta j -mažas valsti- 
jas." 

HOLLANDIJA IŠGELBĖS 
KAZERĮ. 

Haaga, gruodžio 12 d.— 
Buvęs Vokietijos imperatorius 
turi teisę turėti prieglaudą 
Hollandijoj ir jo sugrąžinimas 
Vokietijon negali but pareika- 
lautas,—tokį pranešimą pada- 
rė Hollandijos premieras Jonk 
heer Beerenbruck, kalbėda 
mas žemesniame atstovu bu- 
te parlamento, laike diskusijų Į 
apie buvusio kaizerio atsila i- j 
kvmą Hollandijon. 

Fremieras pasakė, kad Hoi- 
landijos valdžiai geriaus Imt 
patikę, kad buvęs kaizeris ne- 

būtų pasirinkęs Hollandiu, 
kaipo vieta prieglaudos, bet 
kad jis butų pribuvęs kaipo 
privatiškas asmuo po atsisa- 
kymo nuo sosto, be joki'-* H>- 
sioginio ar netiesioginio pra- 
nešimo apie jo užmanymą at- 

silankyti Hollandijon. Po at- 

sisakymo nuo soste negali but 
klausimo apie ex-kaizerio in- 

ternavimą, nei but i pareika- 
lauta, kad buvęs imperatorius 
butų sugrąžintas Vokietijon to 

dėl, .d tas butų priešinga 
prieglaudos teisėms amžinų 
tradicijų. 

Hollandijos valdžia negali 
pasirinkti kito kelio, kaip t'k 
suteikti teisę prieglaudos ir 
skaityti tą faktą užbaigtu. 

ESTONIJA SULAIKO 
BOLŠEVIKUS. 

Stockholmas, gruodžio 12d. 
Delegacija Baltiko provincijos 
Londone aplaikė telgramą, ku 
rioje pranešama, kad Estoni- 
jos frontas dar atlaiko rusų 
bolševikų atakas, bet kad pa- 
dėjimas yra baisus, nes trūk- 
sta gipklų ir amunicijos. Ru- 
sų laivai bombardavo pakraštį 
nuo Narvos iki Asserieno ir 

norėjo išsodinti kariumenę ant 

Estonijos kranto, bet tas jiems 
nepasisekė. Pietuose bolševi- 
kai paėmė miestą Neuhausen. 

Delegacija perstato dalyką 
taip, kad butų kuogreičiausiai 
pasiųsta pagelba atakuotam 
frontui. 

ANGLTJA SUŠAUDĖ 12 

ŠNIPŲ. 
Londonas, gruodžio 12 d.' 

Išleistas pranešimas parodo, 
kad nuo karės pradžios iki šio- 

jlei Anglija sušaudė 12 šnipų, 
tarp jų buvo dvi moterįs. 

Neapribuotas Pasidavimas. 

LJ K**-; / / / "UNCONPlTlONAL SuRReNP£R] [ 
Neapribuotas pasidavimas dabartiniame laike taip inėjo madon, kad ir moti- 

nr»r jį pavartoja prieš savo vaikučius. 

VOKIEČIAI ŽUDO ŽYDUS. 

Washingtonas, gruodžio 12 
d.—Maršalas Foch pa-iuntė 
aficierus Lenkijon, kari jL iš- 
tirtu žydų pogromus, apie ku- 
riuos daug jau rašyta, su- 

lyg oficiališko pranešimo, iš- 
leisto šiądien. Prancūzijos už 
rubežinių reikalų ministeris 
Pichon pranešė apie pasiunti- 
mą komisijos ir užreiškė, kad 
visos betvarkės yra surengtos 
vokiečių ir austrų kareiviais, 
kurie grįžta iš Rusijos ir pa- 
keliuj plėšia ir užpuldinėja ant 
gyventojų. 

Civilė karė tarp lenkų ir ru- 

sinu Galicijoj yra surengta 
bolševikų agentais, pasiųstais 
iš Rusijos, kad jie keltų be- 
tvarkę parubežyje. 

Prancūzija pavartos visus 
budus, kad sustabdyti betvar- 
kes ir, p. Pichon pažadėjo žy- 
dams, kad Francuzija neda- 
leis tolesnių pogromų prieš žy- 
dų rasę. 

I 

Lenkų tautiškas komitetas 
Paryžiuje užgyrė pasielgimą 
maršalo Foch ir užreiškė, kad 
vokiečiai stengiasi sukompro- 
mituoti Lenkija prieš civilizuoj 
ta pasaulį, surengdami pogro- 
mus. 

RIAUŠES BOHEMIJOJ. 

Amsterdamas, gruodžio 12 
d.—Žinios iš Pragos prane- 
ša, kad didelės riaušes iškilo 
Aussige, Bohemijoj, seredoie 
ir kad mašinines kanuolės ir 
šaudyklės buvo vartojamos 
prieš riaušininkus. Trjs ypa- 
tos likosi užmušta, 5 sunkiai 
sužeista ir daug lenviau su- 

žeista. Nors kareiviai sten- 

giasi įvesti tvarką, bet tas 
nebuvo lengva atlikti ir eks- 
cesai užsitraukė nėt iki vė- 
lumai. 

DU RUSŲ GENEROLAI 
SUŠAUDYTI. 

Stockholmas, gruodžio 12d. 
Žinios iš Petrogrado per L'k- 
rajiną praneša, kad generolai 
Russki ir Dimitrieff likosi su- 

šaudyti prisakymu Prapagor- 
sko sovieto. M. Rukhloff, bu 
ves ministeriu komercijos ir 
komunikacijos Rusijos kabinę 
te, likosi sušaudytas tuom pa- 
čiu laiku. 

Gen. Russki pradžioje ka- 
rės buvo kamanduotoju Rusi- 
jos armijos Lenkijoj. Jis bu- 
vo kaltinamas už nepasiseki- 
mus rytinėje Prūsijoje, kada 
vokiečiai smarkiai sumušė rū- 

stis. 
Gen. Radko Dimitrieff yra 

bulgaras ir jis žymią rolę lošė 
laike bulgarų-turkų karės 1912 
metais. Kada karė prasidėjo 
gen. Dimitrieff pastojo liuos- 
noriu rusų arnujon it" jis va- 

dovavo rusų kariumene, kuri 
užėmė Przemyslą. 

NORVEGIJA PERTRAUKĖ 
RYŠIUS SU RUSIJA. 

Christiania, gruodžio 12 d. 
Laikraštis A f t e 11 p o s t e 11 

praneša, kad Norvegijos legn- 
cija apleido Petrogradą. Laik- 
raštis priduria, kad Danija, 
paskutinė iš neutrališkų šalių, 
palaikanti dipliomatiškus ry- 
šius su bolševikais, irgi mano 

pertraukti juos. 

AMERIKA MOKA ANGLIJAI 
$50 UŽ PERVEŽIMĄ. 

Washiiigtonas, gruodžio 12 
d.—Admirolas Badgcr prane- 
šė šiądien buto laivvno komi- o 

tetui, kad Suvienytos Valsti- 
jos padarė sutartį su Anglijos 
valdžia, kad Amerika mokės 
Anglijai $50 už kiekviena 
Amerikos kareivį, pervežtą 
per vandenyną Anglijos lai- 
vais. 

HOLLANDUS UŽPULDINĖ- 
JA BELGIJOJ. 

Haacja, gruodžio 12 d. — 

Korespondentas J. C. kiehl, 
laikraščio 1) a i 1 y Xe \v s pra 
neša, kad Belgijos ir Prancū- 
zijos laikraščiai varo agita- 
cija prieš Hollandiją. Jie rei- 
kalauja, kad Hollandija atsi- 
sakytų nuo Limburgo ir Pie- 
tinės Zelandijos. Belgijoj pa- 
dare užpuolimą ant hollandų 
ir vienas likosi užmuštas. 

Amerikos stovenė kaslink 
gyventojų užimtuose distrik- 
tuose Yokietjoj labai augštai 
yra statoma Hollandijos laik- 
raščiais, kurie sako, kad jeigu 
Anglija apsaugoja jūres, tai 
Amerika turi daboti Europą, 
pakol nebus j vesta tvarka. 

PRAŠO PAGELBOS AIRIJAI. 
IVasJuiigtonas, gruodžio 12 

d.—Lvidešimts vienas atsto- 
•as, kurie atstovauja Airių 

organizacijas visose dalyse Su 
vienytų Valstijų, Įteikė pra- 
šymą atstovų buto užrubeži- 
nių reikalų komtietui, kad jis 
išneštų rezoliuciją, kad Ame- 
rikos taikos delegacija Taikos 
Konferencijoje palaikytų teise 
laisvės, neprigulmybės ir apsi- 
sprendimo Airijai. 

Re v. F. X. McCabe iš Chi- 
cagos pasakė, kad tūkstančiai 
aiirų simpatizuotojų meldėsi 
Šią savaitę už Airiją. 
PRAŠO WILSONO SUSTAB- 

DYTI POGROMUS. 

Bostonas, gruodžio 12 d. 
Masiniame mitinge, kuriame 
dalyvavo apie 3,000 žydų, iš- 
nešė rezoliuciją ir pasiuntė be- 
vieliniu telegrafu prezidentui 
\Yilsonui prašydami, kad ji^ 
pasistengtų Taikos Konferen- 
cijoj, kad butų sustbadyta žy- 
dų pogromai Lenkijoj ir Ga- 
licijoj. 

DEZERTERAS NUTEISTAS 
AN 40 M. 

Camp I)ix, N. J., gruodžio 
12 d.—Kareivis Isadore Cnr- 
san Philadelphijos, kuris pa 
bėgo iš Camp Dix ir kada su- 

gautas atsisakė nešioti karei- 
viška uniforma, šiądien likosi 
nuteistas karišku teismu ant 
40 metų kalėjimo prie sunkių 
darbų. 

RUSIJOS AUKSAS PA- 
RYŽIUJE. 

.. paryčius, gruodžio 12 d. — 

Prancūzijos finansų ministe- 
ris oficiališkai pranešė, kad 
auksas, paimtas vokiečiais iš 
Rusijos, kuris siekia daugiau 
$60.000.000, likosi atvežtas Pa 
ryžiun ir padėtas batikoje 
Prancūzijos. 

Auksas likosi priskaitytas 
prie talkininkų kredito, sulyg* 
talkininkų sąlygų taikos su 

tartyje. 

VENGRIJA ATŠAUKS MO- 
TERĮ-AMBASADARIŲ. 

Berne, gruodžio 12 d. — 

Pranešama, kad Mrne. Rosika 
Sclnvimmer, kuri buvo viena 
iš žymiausių narių Fordo tai- 
kos misijos Europon ir kuri 
buvo paskirta ambasadorium į Šveicarijoj, bus atšaukta peri 
Vengrijos valdžia. Paaiškina 
ma, kad ponia Sclnvimmer ne1 
lmvo paskirta reguliariškai, 
bet tik laikinai ir jai savo už- 
duotis atlikus, ji liekasi pa- 
liuosuota. 

W. S. SOLF REZIGNAVO, j 
Bcrlinas, gruodžio 11 d. —j Dr. W. S. Solf, užrubežinių j 

reikalų ministeris, įteikė savo' 
rezignaciją, kuri ir likosi pri- 
imta. 

AMERIKOS PASKOLA 
BELGIJAI. 

J1 'asliingtonas, gruodžio 12 J 
d.—Belgija gavo naują pasko- 
lą iŠ Suvienytų Valstijų ant 
sumos $3,200,000, kas suda- 
ro su pirmesniomis paskolo- 
mis S213,320,000. 

Jšviso Suvienytos Valstijos 
paskolino talkininkams $8,223 
540,702. 

AMERIKONAI BERLINE. 

Berlinas, gruodžio 12 d.— 
Amerikos komisija prižiūrėji- 
mui karės belaisvių, suside- 
danti iš Brig.-Gen. Harries 
ir afieierų Gaillard ir Scbeil 
ling, pribuvo Berlinan vakar 
vakare. Jie yra pirmutiniai 
Amerikos aficierai, kurie pri- 
buvo Berlinan po pasirašymo 
taikos sutarties. 

PERGALĖS PASKOLA. 
.Washington, D. C. Sąryšy- 

je su kare šį pavasarį valdžia 
ketina daryti penkta paskolą. 
Bet ši paskola, gal, vadysis 
ne "Laisvės paskola," kaip kad 
darydavę pirmus keturis syk, 
bet "Pergalės paskola." kas 
geriau pakeltų visuomenes upą. 

VEJA VOKIEČIŲ KALBĄ Iš 
MOKYKLŲ. 

IVasliingtoii, D. C. Atstovu 
i'jutas uždraudė mokyti vokie- 
čių kalbą Washingtono mo- 

kyklose dar ir šiuosmet. 

E X TR A 
Vakar vakare laike p. 

Liutkausko prakalbų ant 
Bridgeporto, Mildos Sve- 
tainėje, likosi surinkta 
daugiaus negu $1,600.00 
Lietuvos Laisvės reika- 
lams. 

WILSONAS ARTI FRAN- 
CUZIJOS. 

Brest, Francuzi'la, gruodžio 
12 d.—Jeigu oras bus gražus, 
tai tikimasi, kad Frezi lentas 
\Yilsonas atplauks Į ši portą 
pėtnyčioje apie 12 valandą 
dienos ir prezidentas išlips ant 
kranto apie 3 vai po pietų. 
Daromi prisirengimai iškilmių 
gai sutikti Prezidentą \\'ilso- 
ną, tam tikslui miestas papuoš 
tas Amerikos ir Prancūzijos 
vėliavomis. 

Didelė delegacija socialistų 
atstvoų buto pribuvo, kad su- 

tikti Prezidentą, tarp jų yra 
Cioude, Longuet, Pressemane 
ir Raffin-Dugens. Jie sušau- 
kė masini mitinga šia nakii *. O ^ v w 

su tikslu, kad darbininkai šir- 
dingiau pasveikintų Preziden- 
tą \Vilsoną. 

Paryžiaus laikraštis M a 
t i n praneša, kad ofieiališkas 
vizit is Prezidento \Yilsono 
Paryžiuje tęsis 48 valandas. 

NAUJAS KAZOKŲ VADAS. 

.Londonas, gruodžio 12 d.— 
Rusų bevielinis telegrafas pra 
neša, kad Didysis kunigaikštis 
Nikolai Nikolajevicz, dėdė bu- 
vusio caro ir buvęs vyriausis 
komanduotojas rusų armijos, 
dabar yra viršininku kazokų 
armijos pietinėje dalyje Ru- 
sijos. 

Rusijos kareiviai, kurie pa- 
laiko Omsko valdžią, sumušė 
bolševikus, kurie ėjo ant Eka- 
terinburgo, paimdami 1,000 
belaisvių. 

"VALDONAI ĮŽENGE BU- 
CHARESTAN. 

Londonas, gruodžio 12 d. 
Karalius Ferdinandas ir ka- 
•alienė Marie Rumunijos bu- 
vo sutikti gruodžio 3 dieną. 
Rumunijos valdonus sutiko 
Prancūzijos armijos gen. Ber- 
iliclot ir Anglijos aficierai. 

NORI PASTOVIOS TAIKOS. 
Londonas, gruodžio 12 d. 

Premieras Lloyd George, kal- 
bėdamas šiądien pasakė: "Jei- 
*u jus norite taikos, jųs nori- 
ke pastovios taikos; jeigu jns 
•įorite prašalinti atsikartojimą 
baisenybių karės, jus turite 
padaryti galą rekrutavimui ka 
reivių ant» sausžemio Euro- 
pos." 

REIKALAUJA MIRTIES 
EX-KAIZE7iIUI. 

Paryčius, gruodžio 12 d.— 
Pranešama, kad moteris susi- 
organizavo Lille su tikslu, kad 
reikalauti legališku budu teis- 
mo buvusiam kaizeriui. Jos 
padavė skundą, kuriame paro- 
do, kad vokiečių armijos va- 

liai balandžio menesyj 191f?m. 
prisakę visas jaunąs mergai- 
tes atskirti nuo jų šeimynų ir 
kad su jomis buvo labai ne- 

mandagiai elgtasi. 



Valdžia Rūpinasi Vaikų Apsauga. 
Pačioje pradžioje didėsės ka- 

rės, Europoje įbuvo tikras su- 

mišimas ir triukšmas su kariuo- 
menes mobilizavimu ir karės in- 
rankių paminimu, o apie vaiku? 
■buvo visai užmiršta. Dauguma 
mokyklų tapo paversta in ka 
ęermes ir daugelis mokytoji: ka- 
rėn išėjo. iDarbo buvo tokios 
daugybės,. kad vaikai tapo nr. 

mokyklos atitraukti ir į dirbtu- 
ves pristatyti. Teisės kaslink 
vafcaj darbo tapo sulaužytos ir 
diduma vaiku gerbūvio darbo ta- 

po užmesta. Vaikai, taip sa- 

kant, patįs tapo palikti savimi 
rūpit.* 3. 

Laikui bėgant, europinės val- 
džios pamatė savo klaidą kas- 
link vaikų apleidimo, ir jų nesi- 
rūpinimo. Atrado, kad vaikai 

nertengė patjs savimi rūpintis. 
Beveik dukart tiek prasikaltimų! 
tapo paprldir'a tų vaikų, kurie j jokios priežiūros neturėjo. Tapo 
taipgi suprasta, !:ad jauni vaikai 
nestengia užimti vietas karėn iš- 
ėjusių kareivių, nes tas truputis 
darbo, kuri jie šiaip taip sugebia 
atlikti, neapmoka jų mokslo ne- 

datekliaus. Todėl, Anglija, Fran- 
cuzija ir Italija rūpinasi įvesti 
sargesnes tiesas kaslink vaikų 
mokyklos lankymo, ir žada daug 
daugiau tpinigų atidėti valdiškų 
mokyklų užlaikymui, npjju kad 
pri' š karę. 

Tas pats pritinka vaikams Suv. 

Valstijose, ir męs, turime steng- 
tis nepapildyti tų klaidų kaslink į 
vaiku auklėjimo, kurias Europa! 
papildė. Pradžioje musų karėn; 
stojimo, daug valstijų stengėsi' 
vaikų darbo tiesas sulaužyti taip. I 
kad butų galima patrauti vai-' 

kus karės darbuoma. Betgi, 
Suvienytų Valstijų valdžia to- 

kio siekio visai neremia, i're- 
sidentas \Yilsonas nesenai pasa- 
kė: "'Karės darbo sanlygoms vy- 
stanties, aš esu dar labiaus u/in- 
teresuotas, idant apsaugoti darbą 
moterių ir vaikų nuo perdidelių 
ir kenkiančių sunkumų." l'rc- 
sidentas yra nuomonės kad, no- 

rint vaikus ganėtinai aprūpinti, 
yra reikalinga įvesti nacionales. 
vaikų darbo tiesas, ir jis priža- 
dėjo savo paramą jų įvedimui 
per Kongresą. 

Suvienytose Valstijose yra 
daug draugijų, rupinančiusi vai- 
kų apsauga ir gerove. Vaikų 
Biuras (tlie Chiktrens Burcau), 
rūpinasi kiekvienu mažu kūdiki u, 

o karės Darbo Taisyklių Biu-j 
ras (VVar Labor Policies Bu- 
rcau) prižiūri reikalus augesnių 
vaikų, kurie yra ganėtinai suau- 

gę, idant mokyklą apleisti ir dar- 
bo jieškoti. Betgi, valdžia nes- 

tengia vien savo agentūromis at- 

likti pilną ir ganėtiną vaikų ap- 
saugos darbą. Tėvai ir motinos 
privalo valdžiai padėti vaikų ap- 
saugoje ir auklėjime taip lygiai, 
kaip jie padeda kituose dalykuo- 
se, pavyzdžiui valgio sutaupini- 
me. Jei .šiuose laikuose laikoma 
blogu daiktu maistą naikinti, ar- 

gi nėra tūkstantį kartų bloges- 
niu daiktu naikinti vaikus? Nors 
jie ir uždirbtų du dolierius die- 
noj, tai kas iš to išeis? Šie di- 
deli uždarbiai nupuls su karės 
užbaigimu, o kūdikis iš moky- 
klos išlikęs, darban stttmemas, 
patrotys progą išsilavinimo geres- 
niam darbui ateityje. Mokykloj 
<*5ant, uždirbama de'imtj dolie- 

rių dienoje—sa..o Dėdė Šamas, j 

Jei Europinės tautos nusprendė 
daugiau pinigu .pašvęsti moky- 
kloms, ypač dabar, kada tenai 
pinigų yra labai mažai dėlei di- 
deliu karės išlaidų, tai turi but 
jos skaito tą būtinai svarbiu, rei- 
kalu. Padėkite Suvienytų Val- 
stijų valdžiai jusų vaikų auklė- 
jime, .paliekant savo kudikius mo- 

kykloj. 

KLASIFIKACIJA UŽREGIS- 
TRUOTŲ VYRŲ BUS UŽ- 
BAIGTA IKI 21 d. GRUO- 

DŽIO. 

Vyrai, kurie nesugrąžjs savo 

"ąu^stionierių,'' bus patraukti 
atsakomybėn. 

Provost Maršalas generolas 
Crott'der, iš \Yashingtono prisa- 
kė "drafto bordams" užbaigti 
klasifikavimu registrą ntų nuo 

18 iki 36 niet amžiaus, iki 21 
d. gruodžio š. m. Visai liepia 
neklasifikuoti tų, kurie prisius 
savo "questioniųrius" vėliau 21 

dienos šio gruodžio mėnesio. 
Tie registrantai, kurie nesu- 

grąžins savo knygelių "Ouestio- 
naires," bus priskaityti įpric l)a~ 
bėgusių ir gali buti atiduoti ci- 
viliškam teismui ir bus pasiųsti 
į kariumenę. 

I'irmiau buvo pagaryta, kad 
registrantai nuo 37 iki 4<> metų 
•»:r.ž:aus sugrąžintų "questionie- 
rius" neišpildytais, nes jų kla- 
sifikacija nebus baigiama. 

ATITAISYMOS KLAIDOS. 

"Lietuvos" 16 pono J. J. 
Hertm.anavičiaus straipsnyje: 
Atsišaukimas į lietuvių Visuo- 
menę," įsiskverbė žymi klaida. 
-Ketvirta kolumna, <) eilutė iš 
apačios pasakyta: "The Frater- 
nal Ape," -turi gi buti: "The 
Fraternal Age." Šiuomi k lakią 
atitaisome. 

ŠIRDIS IR DOLIARIS. i 

Tai viskas ko reikalaujama 
prisidedant prie Raudonojo Kry- 
žiaus, tik geros širdies ir vieno 
doliario į metus. Prisidėkit ir 
padauginkit viltis "tos dieniau- 
sios motinos pasaulyje," kad ji 
galės ir ateityje pasekmingai at- 
likinėti lab laringus darbus. Pri- 
sidėkit tuojau idant prieš Kalė- 
das tvarkant rėmėju eiles galė- 
tumėt atsišaukti: "ir aš esu." 

Mes visi esame paliesti karės, 
todėl privalome taipgi prisidėti 
ir prie Raud. Kryžiaus. Įmokė- 
tos narystės doliaris, bus kalė- 
dinė dovana mušu kareiviams, 
jūreiviams, orlaivininkams ir su- 

šelpimui tų, kuriuos jau palietė 
žiaurumai šios karės, nuo ko 
nuims dar lemta .buvo išsisergė- 
ti. 

Tikslas Raud. Kryžiaus yra 
suteikti mūsų karžygiams Pran- 

cūzijoje I '■ ėdu dovanėlę ir kiek 
palinksminti karės aukas: sene- 

lius, našles ir vargstančius kū- 
dikius. Daug mums pasakota 
apie j 11 likimą; persikelkime, nors 

su maža auka, i jų kraštą ir nu- 

raminkime jų širdis. 
Tai bus puiki žinia musų vy- 

rams užrubežyje ir musų tai- į 
kininkas, jei kiekvienas ameri- 
kietis nuo Ramiojo vendenyno 
iki Atl ntiko, neskiriant nei ra- 

sės nei tautystės, stos eilėsna 
milžiniškos draugijos ir prisidės 
su Kalėdų dovanėle. 

Ir tai nėra sunku. Pernai 
prie Raudonojo Kryžiaus prigu- 
lėjo 22,000,000 augusių narių ir 
S,000,000 vaikų. Lai ir vėl atei- 
na kiekvienas iš jų ir draugus 
ats'veda, ir tikslas bus atsiektas. 

'Atminkit, nuo jus reikalauja- 
ma tik geros širdies ir vieno 
doliario. 

įLaikraštis "Lietuva" maloniai 
patarpininkaus aukautojams ir 
norintiems tapti Raud. Kryžiaus 
nariais; pinigai tuojau bus per- 
duodami R. Kryžiaus viršinin- 
kams, gi aukautoju vardai (su 
auka nemažiau $1.00)- bus pa- 
skelbti laikraštyje. 

Arba kreipkitės su tuo reika- 
lu prie R. Kryžiaus 'booths. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
DARBAI. 

Talpinant R. iKryžiaus atsi- 
šaukimą skaitome reikalingų 
nors trumpai, šį tą pažymėti iš 
jo gyvavimo ir nuveiktų darbą. 

Jis turi apie 20.000 savo sky- 
rių bei kuopų įvairiuose šalies 
kampeliuose ir apie 30,000.000 
narių (su vaikais). 

Jis suorganizavo, atlikimui 
labdaringo darbo, į 5.000,000 mo- 

terių, liuosnorių darbininkių. 
Buvo išdirbta ir persiųsta ka- 

reivių, jūreivių ir nukentėjusių 
nuo karės reikalams: 

Žaizdų apraišalų '230,000,000 
Mezginių 10,000.000 
Drapanų ligonbuciams 10,000,- 

000. 

Drapanų karės .pabėgėliams 
1,100,000. A 

Suverbavo 30,000 mokytų gai- 
lestingu seselių ir kurių 19.000 
pasiuntė karės laukan. 

Įtaisė 63 namus, suteikimui 
ramesnio gyvenimo sužeistiems 
kareiviams. 

Suteikta dvasinė ir materiale 
pagelba daugiau, negu milionui 
motinų, pačių ir seserų Ameri- 
kos kareivių ir jūreivių. 

Buvo aplaikoma ir atsakoma 
Į 95.000 laiškų kas mėnuo su 

užklausimais apie kareivius 
Prancūzijoj ir panašiai. 

Abelnai atlikta labai daug lab- 
daringų darbų, kaip čia Ameri- 

koj, taip ir užrubežyje. Kaip 
dėl kareiviu, taip ir dėl jų šei- 
mynų bei nukentėjusių nuo ka- 
rės. 

DĖL KAREIVIŲ POMIRTI- 
NIŲ. 

Pranešimas sekretoriaus Mc : 

Adoo. 
Iždo Departamentas gauna 

pranešimus iš Įvairių šalies kra- 
štu, kad miniose yra pasklidu- 
sių klaidingų žinių kaslink iš- 
mokėjimo kareivių pomirtinių. 
Tūlose vietose kalbama, kad ka- 
reivio pomirtinė 'bus išduodama 
pašelpga\ iams tik tuomet, jei 
pašelpgaMai pristatys paliudiji- 
mą, kad jų užlaikymas prigulėji-s 
nuo m.rūsio akreivio. 

Tokios paskalos visiškai nepa-į 
matuotos ir nesutinka su taisyk-' 
lėniis kariškos apdraudos; vis- 
tiek ar kareivis buvo apsidrau- 
dus, ar ne. 

Jei kareivis butu užmuštas ar 
miltu, ar tai nuo žaizdų ar tai 
nuo ligos esant tarnystėje, tai, 
priklausomas dėl jo mirties, atly- 
ginimas bus išmokomas jo pa- 
čiai ir vaikams, nereikalaujant j 
jokių priparodijimų, kad jų už- 
laikymas, prigulėjo nuo mirusio 
kareivio. 

Gi tėvams, ar vienam iš jų, 
kareivio pomirtinė .bus išduoda- 
ma. tik pristačius paliudijimą, 
kad jų užlaikomas prigulėjo nuo 
mirusio kareivio. 

Bet jei kareivis, savo apdrau- 
dos paliudijime, yra įvardijęs sa- 

vo pašelpgaviais, ar tai tėvus ar 

tai kitus asmenis, tada, išmo-, 
kant pomirtinę, nereikalaujama 
nuo Įvardintų apdraudos paliu- 
dijme pašalpgavių, priparodiji- 
mų, kad jų užlaikymas prigulė- 
jęs nuo mirusio kareivio. 

DĖL INFORMACIJŲ APIE 

LIETUVĄ. 

Daugelis klausia pas mus in- ~ 

formacijų apie Lietuvoj esančias 
gimines. Kad negaišinus laiko, 
šiuomi pranešame, jog informa- 
cijas apie Lietuvą geriausiai ga- 
li suteikti lietuvių komitetai Šve- 
dijoj ir Danijoj. Kreipiantis pas 
juos, dOl atsakymo, reikia pa- 
siųsti tris tarptautinius krasos 
kuponus po 6c (international po- 
stai coupons)^ Per juos taipgi ga- 
lima pasiųsti ir pinigus Lietuvon. 

Jų adresai: 
J. Aukštuolis, Post Box 397 

Stockholm, Sweden. 
Jurgis Savickas, Box 214 

Copenhagu* Denmark. 

TjDR. O. C. HEINE* 
DENTISTAS 

OFISAS; Kamp. 31 ii So. HalsUdSt. 
\ (6y*en mas tiri Aitiekos). CHICAGO, iia 6 

Spanish 1 n f I u e n z a 
"Atakuoja pirmiausiai tuos, kurie 

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

Mažiausiai dvi kvortos nuodingu 
gleivių nuteka iš gavlos į pilvą. ka3 
dvidešlmteketurios valandos blogame 
atsitikime kataro, ir tas yra prie- 
žastimi daugumo pilvo nesmagumų. 
Vienatinis būdas jų pagydymo tai— 
sustabdyti tą bėgimą. Nekentėk nei 
vienos dienos su tuom kataru. Ta 
liga yra pavojinga ir dažnai užsibai- 
gia džiova. 

Užsisakyk tuos gydymus šiądien. 
HERB REMEDY CO., 

503 Trust Bldg., Galveston, Texas. 

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 neapmokėtą 'aikraštį 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 

TUVA" ii 

3253 S. Morgan St., 

j Dienraščio "LIETUVA" 
KAINO S=== 

CHICAGOJE Metams $6.00 
į Pusei mętų 3.50 

\ In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00 

j 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 Money Orderiu, čekiu, 

arba pinigais prisiusk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėti 

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

Mano adresas: 

Vardas Pravarde 

Stubos numeris Gatve 
(arbabox) 

Miestas Valstija j j 
nillllllinflT!lll!llllllllllllllllllllllllllllllllillllll!lllli!lllllllililllllllll!lllllllllllllllllllHIIMIIIIIi;illlli!iiiii!mitiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmni!i (1 



SIMANAS DAUKANTAS 
JO GYVENIMAS IR DARBAI 

Paminė,/-nui 125 metų nuo jo gimimo dienos. 

(T«isa) 
Daukantas Varniuose 

Neturėjome tikra žinių, kurio- 
mis sąlygomis apsigyveno Dait 
kantas pas Valančiu. Padėjimas 
buvo neaiškus; tarnybos, matyt, 
jokios neturėjo. Tikruoju sekre- 
torium, kaip ikišiol tvirtinama, 
nebuvo. Tais laikais sekretorium 
buvo L. Jankevičius, o šiam pa- 
sitraukus, žadėjo jo viet.-į užimti 
Ivinskio bičiulis Aleks. Moras, 
Šiaulių pavieto bajorvedžir sek- 
retorius, vėliau Daukanto pažįs- 
tamas. 

^Nuolatinio tikro darbo neturė- 

jo, buvo karšinčium literatu, šį- 
tą dirbančiu pas savo draugą. 

•Koks darbas buvęs, pasakoja 
giminės girdėję iš jo paties ir 

jo draugų. Kitais metais tedavė 
tik 150 rub. 

Tarp atliktų darbų mini, jog 
turėdavęs kasdien skaityti po 3 
vai. apakusiam kun. Kodainiui, 
rašė lenkiškai-žemaiiišką žodyną, 
perrašinėjo lenkiškai-francitzišką 
ir 1.1. Daukantas išmokė Valan- 
čių vokiečių kalbos, kad jau vė- 
liau besilankydamas po (Kuršą 
galėjo vokiškai susišnekėti. Be 

to, taisęs kalbą ir redagavęs kny- 
geles, kunigų parašytas. 

[Kartais Daukantas, -vyskupo 
.prašomas, va?"nedavęs per baž- 

nyčias, sužinojęs ką-nors bloga 
apie kunigus, tpranešdavęs vys- 
kupui, o tas bausdavęs. Važinė- 
damas prikalbinėdavęs savo ir 

vyskupo vaidu, kad rašinėtų že- 
maitiškai ir knygeles platintų. 
Jisai pats važinėdamas platinda- 
vęs ir įkalbėdavęs platinti ele- 
mentorius, katekizmus ir ki ūkias 
knygeles tarp žmonių. Žinoma, 
klebonas turėdavo grąžinti už iš- 

platintas ir neišplatintas knygu- 
tes. Pasaulinis žmogus, kalbąs 
viršininko vardu, vargiai galėjo 
patikti kunigams. Ir tie, kurie 
nenoromis tat darė, neturėjo ge- 
ros širdies ant Daukanto,' visaip 
kaip jį pravardžiuodavo... Jo pa- 
vyzdys akis auiems badydavo. 
Jis susieidavo ir susibičiulmoda- 
vo tik su tais kunigais, kurie 
kaip ir jis buvo pap-asto budo 
žmonės, dirbo žmonių švietimui 
ir palaikė lietuvių rašliavą. 

Valančius pradėjo platų švie- 
timo darbą savo vyskupijoj. Ji- 
sai ėjo dabar sys*ematiškai. Jo 
laikais taip-pat prasidėjo ir blai- 

vybės judėjimas. Daukantas tam 
darbui tiko. Pats griežčiausias 
blaivininkas, galėjo raštu prisi- 
dėti. Nevienas ganytojo laiškas 
—.Daukanto rasytas. 

Budainas čionai, nieko nauja iš 

istorijos neparašė. Rūpinos su- 

rinkti atgal, ką buvo išdalijęs, 
vėl Naflbutui primena, kad grą- 
žintu, ką jam buvo davęs. 

Seka, kaip ir seniau, ir istori- 

jos iteraturą, nei kiek neatšalęs 
^ prie to mokslo. 

•Renka toliau dainas ir pasa- 
kas; jo draiugai jam siuntinėja 
iU' 

Vis svajojo išleisti savo "Že- 
maičių Istoriją." Buvo ją senai 
parašęs. Petrapilėj būdamas dai- 
lino ir taisė, pa'baigė ją apie 
1850 m. Valančius kas-žin kodėl 
tęsė, matyt, negalėjo sutikti su 

kai-kuHc 'isx tos knygos vieto- 
mis. Jau rengiama įbuvo -per- 
rašyti jo istorija, 'buvo aukota 
pinigų tam dalykui, ^'etaip leng- 
va buvo atlikti tas darbas, ne- 

turint spaustuvės ant vietos. Be 
to, viskas turėjo eiti per cenzū- 

rą .. Daukantas vi? primindavo. 
Daukantas nesutinka su 

Valančium. 

Xe viskas ėjo taip, kaip narė- 

jo Daukantas. Ne sykį turėjo 
susikirsti su M. Valančium. Ir 

giliai siekdavo tie susikirtimai. 
Juk sykj jau buvo metęs Dau- 
kantas. Antraisiais metais, per- 
sikėlęs j Varnir-s, susivaidijo su 

juo, išėjo iš ten, bet Valančius 
lipšniai prašė, kad pasiliktą. Ir 

jis pasiliko. Tolesnis sugyveni- 
mas nebuvo galimas. Daukantas 
manė, jog jo būdas kaltas, todėl 
išėjo nuo jo, tikėdamasis būti 
naudingas savo tautiečiams, bū- 
damas kitur, ^ako sirgdamas iš- 
važiavę pačto arkliais pas savo 

pažįstamą d-rą Petrą Smuglevi- 
čių, gyvenanti Svirlaukyje (Xeu- 
Bergfried) ties Mintauja (Jiel- 
gava). Čion, išnykus barniu prie 
žasčiai, galėjo vėl pasilsėti. 

Kuomet išsikraustė iš Varnių, 
neturime žinių. Žinome tik, kad 

I(^55 jau j"1' buvo Svirlau- 

kyje. 
Tais laikais atkreipė į Varnius 

akis it" tie mokslininkai, kurie 
tyrinėjo lietuvių kalbą. IŠ Va- 
lančiaus ir Daukanto ne vienas 
jų mokėsi kalbos. Tarp jų arti 
pusės metų išbuvo Varniuose 
Mikuckis pas Valančių ir mokė- 
si iš Daukanto. Rašydamas vė- 
liau apie lietuvių kalbą, galėjo^ 
rodyti savo moksliškumą, tiem 

liedamas, iš kur pasėmė argu- 
mentų prieš Narbutą, Nessel- 
mar'"} ir k. 

Jų dviejų vardai buvo žinomi 
tarp jaunųjų lietuvių inteligen- 
tų; žinomi darbai, kuriuos galė- 
jo sekti. Jau naujoji karta gali 
pradėti susirašinėti lietuviškai. 

IV. PASKUTINĖS DAUKAN- 
TO DIENOS. 

(1855—1364). 
Svirlaukyje ir Papilėje. 

Tuo laiku pradėjo rodyties ki- 
toks gyvenimas. Baudžiavos jun 
gas jau pasirodė persunkus, 1'ra- 
dėjo judėti' mužikai daugelyje 
vietų. Kai-kur kilo didelės riau- 
šės. Biurokratija jautė labjau ir 

labjau, jog ji daugelyje atsili- 
kimų turės nusileisti. Nelaimin- 
goji Sevastopolio karė galutinai 
atėmė jai drąsą besipriešinti. Pra- 
deda pusti naujas vėjas. Kalba- 
ma apie baudžiavų panaikinimą, 
apie teismų permainas ir t.t. 

Sujudo taip-pat ir'lietuvių vei- 
kėjai. Seniau atliktasis darbas 
duoda vaisius. Atsiranda nauja 
karta smonių, jaunesnių, stipres- 
nių. Pasižymi M. Akelaitis, gy- 
vas darbštus entuzijastas, rašą^ 
straipsnius, poetas, tilologa's, ar- 

cheologas, publicistas, populiari- 
zatorius, kulturnešis. Jieško pa- 
žinčių su Valančium, vėliau su 

Daukantu, važinėjo pats po Lie- 
tuva. ir apsigyveno joj, metęs 
Varsa vą. 

Kurį laiką gavo prieglaudą 
pas tą patį Smuglevičių, kur bu- 
vo ir Daukantas. 

Dar 1856 siulijo savo plunk- 
sną j r darbą Valančiui, toliau 
1857 m. apskelbė sumanymą leis- 
ti lietuviškai liaudies knygeles, 
llanė spausdinti dešimtimis tūk- 
stančių. Jisai užaugęs kitose ap- 
linkybėse, Varšavoj gyvenęs, ne- 

jautė neapykantos koroniarij, bu 
vo pilnas šalininkas vienybės tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. 

Kreipėsi vėliau į visuomenę per 
laikraščius, siūlydamos leisti liau 
dies knygeles lietuvių, lenkų ir 
gudų kalba. Tasai balsas iššau- 
kė aidą. 

Baudžiavų panaikinimas buvo 
jau nuspręstas dalykas. Dvari- 
ninkai sujudo, vieni mažumą rū- 

pinos, kaip kulturą pakėlus, kiti 
—kad ko mažiau teatidavus mu- 

žikams. 
Daukantas atsidėjęs sekė nau- 

jus apsireiškimus. 

Lietuvių raštas carui. 

1858 m. apsilankė caras Alek- 
sandras II Vilniuje. Iškilmin- 
gai ji pasitiko dvarininkai. Li- 
teratai įteikė jam tam tikrus raš- 
tus. Organizatorium buvo A. 
Kirkor'as. Raštai surinkti į krū- 
vą, surišti į Knygą ir buvo jam 
įteikti apsilankius 6 ir 7 rugs. 
1858 m. v 

Akelaitis prisidėjo prie to. Pa- 
rašė eiles lietuviškai, sveikindu- 

mas carą. Daukantas peržiurėjo 
kalbą ir atrado, jog puikiausiai 
parašyta. Ir išsiuntė Kirkorui 
2). Tasai pasiskubino įdėti į tą 
pasveikinimo knygą. 'Kadangi 
jau ši buvo prirengta, tai at- 

spauzdinta skyrium ir Įdėta .urė- 
ta su rusišku vertimu. Pasirašė 
"\Vargdienis isz Lietuvos var- 
dan savo broliu." Ačiu taria už 
sprendimą duoti liuosy'bę. 

Sėdėjo abudu pas Smuglevi- 
čių, kuris priglaudė juodu, norė- 
damas, kad gyvendami pas jj ir 

nesirūpindami buvimu daugiau 
galėtų nuveikti. "Atskirti nuo 

žmonių su p. Simanu gyvename 
tarytum du vienuolių: jis senas, 
aš jaunas, abudu našlaičiai, ra- 
minavos vienas antrą."' "Mūsų 
Mecenatas duoda mums kasdie- 
nės duonos, kuria pasistiprint 
kuną, dirbame: ponas Simams 
daugiausiai kunti, nes to reika- 
lauja jo sveikata; aš jaunesnis 
—sėdžiu su knygomis",}). 

Kitą sykį rašo Akelaitis ap'c 
tą patj: "'Esu dabar pas Petrą 
Smuglevičių, kuris, sužinojęs, 
jog dirbu lietuvystei, o vargo 
prispaustas galiu tiktai ja viena 
užsiimti, pasikvietė Įmanė pas 
save ir duoda man kasdienės 
duonos, o aš mokaus ir dirbu. 
Negera man biiti veltėdžiu (na 
laskauvm chlebie); bet kaip pra- 
dės man kalbėti ponas Petrae 
su ponu Simanu, kad pasiėmę? 
tarnystę nieko nepadarysiąs nei 
mokslui nei sau, tai valandėlei 
nurimstu. Bus kas nebus, rodos, 
kad tik per žiemą pasiliksiu 
Svirlaukyje, kol nesusitvarkysiu 
su savo žodynais ir neperskaity- 
siu keliu kronikų, esančių pono 
Simano rinkinyje".4) 

Sėdėjo ir klausėsi, kas girdėt 
pasaulyje. Daukantas teiravos 
ką atnešė caro apsilankymas. Jo 
vardu klausia Akelaitis, rašyda- 
mas j Kirkorą: "Pono Daukante 
vardu turiu j Tamstą prašymą 
Nuoširdžiai geidžia seniukas ži 
noti, kas atsitiko musų mylima- 
jame Vilniuje per Šviesiausioje 
Viešpaties apsilankymą? Para 
švkit bent porą žodžių apie tai. 
|uk Gedimino pilis lietuvio i 
žemaičio širdžiai yra visuomet 
brangi; taigi negalime šaltai žiū- 
rėti j tą garbę, kurią nesenai 
turėjos). 

Daukanto Sveikata Silpnėja. 
Seka jiedu, kas rašoma apie 

lietuvių istoriją. Daukantas pa- 
deda Akelaičiui, bet pats jau ma- 
žiau berašo. 

Anot Akelaičio, Daukantas vi- 
sai nustojęs pajėgų. Nevisai taip 
buvo. P»et senas Daukantas ii 
čia negalėjo apsieiti be darbo. 
Jisai nesisako, ką dirbęs. Dirba 
pats vienas. Priegtam nevisuo- 
met buvo Alekauis, todėl nega- 
lėjo visko matyti. Tuo laiku 
Daukantas prirengė ir gavo cen- 

zūros leidimą arba dar žadėjo 
siųsti cenzuron kelius raštus: 
Pclangos Petrą (Robinzono gy- 
venimą). Elemento: ių. Baigė 
jisai taisyti Justinaus istorijos 
vertimą. Abejojo vis, ar jėgos 
jam leis pąbaigti6). 

(Kirkoras per Akelaiti buvo 
kvietęs Daukantą rašyti į jo lei- 
džiamąją "Teka \Vilenska." Pri- 
kalbinėjimas negelbėjo r:*ko 
Akelaitis atrašė Kirkorui: 'To- 
nas S. Daukantas širdingai sa- 

ko jums ačiu už malonę. Į'"Te- 
ką" nieko nežada. Yra tai žmo- 

gus, kuris pasižadėjęs rašyti tik 
lietuviškai. Pagaliau? ir pase- 
nęs, išdalies sunkiai sukalbamas 
(stetryczal). Duokit man, šau- 
kia, seniui, priepuolių prispau- 
stam, ramumo; nepasitikėkit m.i- 

nim, aš jau tik ant grabo mel- 
džiuos, idant Dievas jums pad> 
tų jusų gražiuose noruosei). 

Tik Narbuto pasielgimo negali 
jisai užmiršti. Vis prisimena, 
kiek vargo turėjęs, kol išgavęs 
ir nusirašęs, jam tiek pinigų ?la- 
vinėję. ir nepardavęs. Pats ban- 
dė rašyti Narbutui, dabar nuo- 

latos primena Akelaitis Kirko- 
rui, bene butų galima jo prispir- 
ti, kad grąžintų. Dargi savo 

testamente žadąs Lietuvos isto- 
rikams ir mylėtojams prisakyti 
teismo keliais išreikalauti iš p. 
Narbuto ir jo įpėdinių anuos do- 
kumentus ir herbyną...2) Ar pa- 
rašė toki testamentą, nežinome. 

(Toliaus bus) 

| Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. ! 
| EI, WISCONSINO FARME- 
l RIAI! PASAKYKIT ŠITĄ! 
P-as Mikohinis Jums naujieną 

pasakys. 
Kontestas. 

Thorp, Wis.—Dabar yra pa- 
skutine- svarbiausia valanda lie- 
tuviu tautos gyvenime. Išgavi- 
mas liuosvbės Lietuvai priguli 
nuo mus pačiu. 'Jie mušu vy- 
rai, kurie keliaus Į taikos kon- 

gresą, nėra turtingi. Jų užlai- 
kymas kaštuos pinigu, ypač Pa- 
ryžiuje. kur, kaip matom iš laik- 
raščiu, jrangenybč yra didelė, 
liet tas dar butų menkniekis 
Reikia dešimtis, šimtai tūkstan- 
čių doliarių varymui patie* dar- 
bo, kuris užtikrintų Lietuvai lai 

'Svę. 

Apie trūkimą pinigų dabar ge- 
da ir kalbėti. Todėl visi iki vie- 
nam stengkimės aukauti šitam 
šventam Lietuvos reikalui. 

at u o pradžios karės iki šiar.« 
laikui aš esu davęs Lietuvos rei- 
kalams $110.00. Visi šios apie- 
linkės lietuviai tegul duoda ži- 
noti |). Jonui Kurtinaičiui, kiek 
yra aukavę nuo pradžios karės 
ir siųskit jam dabartines savo 

aukas Lietuvos laisvės išgavi- 
mui. Aš paduodu sekautj jums, 
mano apielinkės kaimynai, toki 
pasini ij imą: 

iKiek jus visi sudėsite .pas p. 
Kurtinaiti aukų dauginus negu 
.?i 10.00 išskiriant Draugystės 
auką), tai aš kiekvieną jųsų do- 
liarj uždengsiu savo pusdoliariu, 
t. y. jeigu jus v isi sudėsite $100.- 
X) viršaus, kai]) $110.00, tai aš 
■utdėsiu pas p. Kurtinaiti S50.00; 
jeigu jus vi^i sudėsite viršaus 
£50.00, tai aš sudėsiu $25.00 ir 
t. t. 

Taigi, vyrai, nesigailėkit ma- 

nęs, prispauskit mane,—tik drą- 
siai visi sykiu dėl Lietuvos lai- 
svės ! 

Sis mano prižadas tęsis iki 
f d. vasario 1919 m. 

F. Mikolainis. 
Nuo Redakcijos. —\Yell. kai- 

mynams yra gana proga iškir- 
sti p. Mikolainiui gerą šposą. 
Sakysim, jie ims ir suatps ko- 
kiuij penkis šimtus... 

— — I 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ.' 

{ MA5TER 5Y^TEI1 > 1 V 1 y 
\fcs mokiname ši puikų gerai apsimokant 

irpikal yra labai reikalaujami. 
imatij i truuipa laiką. 

ietos nepripildytos laukia. 
vteik dienq ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Knsnicka ^ 

'118 N, ! aSalle St., 
4th floor, nriei City Ilall. 

AKIU 
EX PERTAS I 

žvairr.s akis išgydau užkartą. 
Gydau chloroformo. Suvirs 800 
žmonių išgydytų. Ateikite ir per- 
sitikrinkite gydymu, daktaro chi- 
rurgo, kuris turi daktaro laipsni 
ir yra registru0tas, kuris pašventė 
visą savo laiką tyrinėjimui galvos 
ligų. Speciališkai užsiimu gydymu: 

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligas 

PATARIMAI DYKAI 

Silpnos AKiS 
Skaudančios AKiS 
Raudon s AKiS 
žvairos AKiS 

Skandanii NOSIS 
Varvanti NOSIS 
Kreiva NOSIS 
Užgulusi NOSIS 

Apkurtusios AUSIS 
Varvančios AUSįS 
Ūžiančios AUSįS 
Užkimusios AUSĮS 
Skaudanti GERKLE > 

Silpna GERKLE 
S oguota GERKLE 
Išsiplėtusi GERKLE 

FrankiinO, Barter M, B, 
20 metu ant State St. 

120 SO. STATE ST. CHICA6D, ILL. 
Valandos dienomis: 9 iki 7. Ne- 

dčliomis 10 iki 12. 

j A. M. MARTAUS PRAKAL- 
BŲ MARŠRUTAS. 

Žinomas visuomenės veikėjas, 
šios karės laike atvykusis iš Lie- 
tuvos ir parašiusis knygą apie 
dabartini Lietuvos padėjimą, p. A. M. Martus, sutiko važinėti su 

prakalbomis po Naujosios Ang- 
lijos lietuvių kolionijas ir diš- 
kinti Lietuvos padėjimą bei tai. 
kaip Anierikofe lietuviai turi at- 
sinešti linkui kovos dėl demo- 
kratinės Lietuvos respubld os. 

Gcrb. M. Martus kalbės 
Įsakančiose vietose: 

Lynn. Mass.—Gruodžio 15 d. 
1 v. ,po pietų. 

Cambridge, Mass.—Gr. 15 d. 
7 vai. vakare. 

Brighton, Mass. Gruodžio 16 d. 
Hyde Park, Mass. Gr. 17 d. 
Norwood, Mass. Gr. 18 d 
Stoughton, Mass. Gr. 19 d. 
Bridgevvater, Mass. Gr. 20 r 

Touton, Mass. G r. 21 d. 
Canton, Mass. Gr. 22 d 2 v. 

P P- 

Montello, Mass. Gr. 22 d. 7 
vai. vakare. 

New Bedford, Gr. 23 d. 
Worcester, Mass. Gr. 25 d. 
Fitchburg. Ma:c. G». 27 <1. 
Gardner, Mass. Gr. 28 d. 
Athol, Mass. Gr. 29 d. 
Šių visų kolicnijų veikėjai 

nuoširdžiai prašomi kuogeriau- 
siai išgarsinti p. A. M. Martaus 
prakalbas ir visi šių kolionijų 
lietuviai -prašomi atsilankyti pa- 
siklausyti ir prie kovos u?: de- 
mokratinės Lietuvos laisvę pri- 
sidėti, nes dabar yra neišpasaky- 
tos svarbos momentas nuterio- 
tos Lietuvos prisikėlimo. 

Minėtų kolionijų lietuvių drau- 
gijos pažymėtose dienose pra- 
šomos dalyvauti čia paskelbtame | parengime ir nerengti kitokių 
pramogų atskirai. Tai yra nu-j teriotos Lietuvos žmonių prašy- 
mas, kurį jie perduoda su Lietu- 
vos Neprigulmybės Fondo ir 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros pagelba. 

LIBERTY BONDS 
Jei Jus priversti esate parduoti, mes mokamo N. Y. Exchange kai- 
nas, bo komiso. 

Bondsus galima siųsti regis- EDVVARD P. GARRITY CO., 
Bankers 

rU° a 
108 So. La Salle St. 

C-o Lithuanian Dept. Atdara kožnq. dien$. Nedėliom 10—12 

AR TURITE SKOLININKĄ? 
Męs ganmo įskoieKtuotl uel jusų visokius 

neat gaunamas skolas, notas ir vis0kfus beraš- 
tiškus skolų Išjieškojimus tiesiai ant nuošimčių; 
nuo privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir 

kitų, nenori geruoju atsilyginti. Nepaisome ko- 
kiu skola yra ir už k<j., bile tik teisingai relka 

laujama; męs iškolektuosime nežiūrint kur ir 

kokiam miesto jųs gyvenate, nei kur jusų sko- 

liniukai randasi. Mušu ouuas pasieKia sKoiiniiinua visur. mu. ( 
tikslui turime korespondentus, kolektorius ir advokatus visose daly- l 

se Suvienyti) Valstijų ir Kanadoje. Pamėginimas ir musų roda jums Į 
nieko nekaštuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar laiškais | 
ant se.kan&io antrašo. 

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3114 SO. HALSTED ST. Dept. A CHICAGO, ILL 

Dovanai 1,000 Gramafonų. 
Męs duosime kiekvienam 

gramafonų, kurj matote čia ant 

ilustracijos, ir kurj męs parda- 
vinėjome po $10.1 \ Męs duosi- 
me šitų, gramafonų visai dova- 
nai. šis gramafonaa yra tvirtai 
padirbtas iš geriausio mahoga- 
ny medžio ir kuomet jųs užsuk- 
site jj, groti, tai persitikrinsi- 
te, jog jis skamba taip pat, 
Kalėdoms dovanų šitą. brangų 

kaip ir už $100.00 ragina. Mašine- 
rija padaryta iš geriausio plieno ir 
nikelio. Grojija visokius rekordus 
(nntas). Męs duosime juras rekordų 
arba keturias noias visai už dyką. 
Toliaus męs duosime jums dovanai 
lenciūgėli dėl laikrodėlio gvarantuo- 
tą, ant 25 metų. Tuos abu daiktu duo- 
sime dovanai kiekvienam, kuris nuo 

mūsų šitą. paauksuotą laikrodėl), 
gvarantuotą ant 25 ruetų pirks. Qis 
laikrodėlis yra puikiai graviruotas, 
mechanizmas padirbtas iš geriausio 
nikelio ir turi 21 jewels. Tai yra 
vidutinio saizo laikrodėlis size 12). 
Einį. gerai nei vięncs sekupndos ne- 

skubina nei vilioja. Kiekvienas iš tų 
laKroaeiiŲ, prieš siuntimu yra mėginamas ir egzaminuojamas. Kai- 
na šito laikrodėlio yra $20.00, bet musų dirbtuvės kaina yra $9.95 
ir kiekvienam perkančiam nuo musų laikrodėli, męs duosime dova- 
nų augliau minėtą, gramafoną. ir lenciūgėli dėl laikrodėlio visai 
dykai. Neuimlrškite, jog tie daiktai yra brangus ir naudingi, gal 
ums niekuometneat sitika kita tokia proga pasipelnyti, taigi jeigu 
norite pasinaudoti ši;), proga, prisiųskite rovms 50 centų, pačto lėšų, 
rašykite adresuodami: 

The World Novelty tompaiy, Dep't 440 
748 N. ROBEY STREET CH.CAGO, ILL. 

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

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

dai ir jusli 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-Pravardė 
2. Adresas 

♦ 

3. Pavienis, ar veaęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj ? 
4. Amžius jūsų 
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 is Lietuvos? 

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 į 
jo atsakyti, praleiskit jį nieko nepažymėję. j 

12. Kaip greit manytute grįžti Lietuvon? 
.. 

Atsakę šiuos klausimus šitą kuponą ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui, adiesuodami taip: Statistikos Skyrius, 
"Lietuva" Daily, 

3253 S. Morgan St., Chicago, 111. 

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

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

Adv. Bronius K. Balutis. Adresas visoms koresponden- 
cijoms: 

Lithuanian Publish<ng Co. 

3253 So. Morgan St/., Chicago, 111. 
Telephonas Bulevard 4250 

Ką tautininkai turi daryti? 
Kaip jau vakarykščiame numeryje pa- 

stebėjome, mūsų dešinieji, arba, kaip juos va- 

dina, "kuniginiai'' elementai, nors dirba išvien 
su tautininkais dėlei išgavimo Lietuvai poli- 
tiškos laisvės, neprigulmybės, bet rinkime au- 

kų tam tikslui ne tik boikotuoja tautininku 
fondą ir tos sriovės rinkikus, bet viešai—iš 

i« 7 

sakyklų ir nuo estradų—ragina žmones, kad 
Jie neduotų aukų jų rinkikams. 

Iš to yra aišku, kad tie elementai (jais 
vadovauja daugiausia kunigai) yra pasiryžę 
ir šiuo laiku užvesti partijine kovą tarp tau- 

tininkų ir klerikalų sriovių. Jie meta tauti- 
ninkams savo pirštinę ir šaukia juos dvikovin. 

l\ą tautininkai privalo daryti šiuo mo- 

mentu ? 
Ar jie privali pakelti mestą jiems piršti- 

nę ir stoti partijinėn kovon, kaip kad pir- 
miaus stodavo, ar ne ? • 

Jeigu jie tos mestos jiems į akis piršti- 
nės nepakels ir nestos kovon už savo parti- 
ją, jų partija nuo to nukentės,—nes tuomet 
jie leis savo politiškiems priešams joti, žmo-i 
nes klaidinti ir ne vieną lietuvį nuo tautinin- 
kų sriovės jie galės atgrąsinti.* 

Jeigu tautininkų partija nestos kovon, 
prie kurios dabar klerikalų partija juos šau- 
kia savo ofensyvu, tai tautininkų sriovės fon- 
das nuo to taipgi turės nukentėti, daug aukų 
nuo jo gali buti atitraukta, o klerikalai vėliaus 
skirtumą tarp tų aukų galės panaudoti kaipo 
įrankį priparodymui, kad štai "męs surinkome 
tiek-ir-tiek, o jus tik tiek-ir-tiek ir todėl jus 
prieš mus nieko nereiškiate ir tautos reikaluo- 
se balso todėl neturite." Tokį įrankį jie jau 
naudojo, ir dabar prie progos naudoja. 

Taigi partijos žvilgsniu žiūrint, tautinin- 
kų sriovei ir jų laikraščiams nenasilieka kito- 
kio išėjimo, kaip tik jų sriovei mestą į akis 
pirštinę pakelti ir stoti smarkion kovon su 

klerikalais. 
O vienok, nežiūrint to, mę.; manome, kad 

tautininkai to neprivalėtų daryti šiuo mo- 

mentu: 
Kodėl ? 
Todėl, kad tautininkai, kurie savo auys- 

ciausiii ir pirmiausiu idealu stato išgavimu 
Lietuvai laisvės, šiuo laiku, kuomet l aikos 
Konferencijoj yra sprendžiamas Lietuvos li- 
kimas, paduotų ginklą i Lietuvos laisves prie- 
šu rankas. Tie Lietuvos laisves priešai galė- 
tų nurodyti, kad štai "jus norite duoti laisvę 
tautai, kuri ir šiuo momentu pjaunasi tarp 
savęs kai, nelyginant, šunes,—o jeigu jie dabjr 
pjaunasi, tai kas bus vėliaus ?v 

Šitokį argumentą atremti butų labai sun- 

ku tnusų .delegatams, nes jis turi visus logiš- 
kumo dėsnius." Toks argumentas kritiškam 
momente gali buti Lietuvos priešų rankose 
ginklu, nulemiančiu Lietuvos likimą. 

Joks tikras tautininkas tokio ginklo šiuo 
momentu, musų manymu, negali suteikti Lie- 
tuvos priešams. Ir todėl, nors įžeisti, dergia- 
mi, koneveikiami, tautininkai šiuo momentu, 
musų manymu, nachališkai jiems mesios piršti- 
nėj pakelti neprivalo ir nuo partijinės kovos 
su klerikalais, nors sukandę dantis, privalo 
prasilenkti. 

Nėr abejonės, kad kiek tas palyti tauti- 
ninkų partiją, jie tuo tarpu turės nustoti. Bei 
Lietuvos laisvės reikalas tuo turės laimėti, o 

tautininkai juk ir yra ta partija, kuri Lietu- 
vos laisvę skaito svarbesniu ir augšetsniu rei- 
kalu—net už savo locnos partijos ne tik gero- 
vę, bet ir gyvastį. 

Tautininkai, nepaisant visų užsipuldinė i- 
mų ant jų, privalo šiuo laiku eiti tiesiai savo 

keliu, nepaisydami "amdymo" iš šalies. Ateis 
•laikas "pasiskaitymui" ir partijų darbų apkai- 
navimui, ir męs turime viltį, kad istorija iš- 
duos teisingą savo verdiktą. 

Tautininkų partijos obalsiu neprivalo Im- 
ti, ir nėra: "Musų partija bus viršuj, kad ir 
Lietuvos laisvė žutų." Tautininkų partijos 
obalsiu, kaip męs jį suprantame, yra: "Lietu- 
vos laisvė lai laimės, kad ir mūsų partija tu- 

rėtų tuo tarpu žūti!" 

Lietuvjų moterįs veiklios 
karės darbe 

"Lietuvių moterįs šioje šalyje visais bu- 
dais gelbsti laimėjimui karės. Laike Ketvir- 
tosios Laisvės Paskolos kampanijos lietuviu 
moterįs Pittsburge, Pa., joirlavė Laisves Die- 
noje (Liberty Day) už $58,150 vertės bondsų 
tarp to miesto lietuvių. Moterįs, apart ragi- 
nimo kitų tai daryti, ir pačios užsirašė bondsų 
gausiai. IVar. Savings Stamps, kuomet yra 
lietuvių perkamos, yra perkamos daugiausiai 
per jas. 

"Moterįs yra veiklios Raudonojo Kry- 
žiaus reikaluose ir pelnas nuo daugelio jų va- 

karėlių tapo perduotos Raudonamjam Kry- 
žiui. Jos rengia progranius lietuvių karei- 
viams įvairiose stovyklose (camps), surengė 
knygynėlius iš lietuviškų ir amerikoniškų kny- 
gų, ir atlieka daug dalykų savo kareivių pato- 
gumui. 

"Lietuvių moterįs Amerikoj sudaro apie 
trečdalį visų lietuvių skaitliaus šioje šalyje, 
'os turi dvi centralines organizacijas, žinomas 

•du [moterių] Susivienijimo, taip-pat ir vie- 
tinių draugijų. Šitie Susivienijmai leidžia 
savo ^mėnesinius laikraščius." 

Iš Commcrcial, Bu f falo, N.Y. 

* £ Svetima spauda apie 
Lietuvius. 

Kareivis užtaria lietuvius. 

Gerai yra, kuomet lietuviai tėmija laik- 
raščius ir atitaiso tilpusias juose apie lietu- 
vius klaidingas, arba neprielankias jiems ži- 
nias. Tokj darbą atliko ir mūsų tėvynainis 
p. Ad. Makaras, kareivis iš Camp \Vheeler, 
nusiuntusis laikraščiui M a e un Daily T t- 
1 e g r a p h sekantį laišką, tilpusį jame gruo- 
džio 9 d.: 

"Aš norėčiau atkreipti jusų atydą—rašo 
p. Makaras minėto laikraščio redaktoriui,— 
i stambią klaidą, pasirodžiusią redakcijiniam 
straipsnyj "The Dope Squad/' s kurio aš 
paimu sekančią įžeidžiančią ištrauką: [Čia pa- 
duodama sakinys, kurio išvada yra, buk Lie- 
tuviai esą bolševikai]. 

¥'Ponas redaktoriau aš padėkosiu jums už 
patvirtinimą viršminėto užreiškimo faktais, 
jeigu jus randate tai galimu. 

"AŠ manau, kad viršminėto straipsnio au- 
torius sumaišė latvius, kurie rėmė rusiškus bol- 
ševikus,*** su lietuviais, paskaitydamas juos 
viena tauta, kas taip nėra." 

Padavęs keletą žinių apie latvius, p. Ma- 
karas toliaus rašo: 

"Pons redaktoriau, pažiūrėkit į Europos 
žemlapį, kaip jis išrodė pradžioje penkiolikto 
šimlmetčio ir atraskit pats sau, kad. Lietuva 
buvo didžiausia tuo laiku Europos viešpatija, 
užimant plotą nuo Baltiko iki juodųjų jūrių. 
Didindama ^avo valstybę, ji sulaikė totorius, 
tokiu budu išgelbėdama civilizaciją, kuomet ji 
buvo dar lopšyje, ir kokios- vertės tas buvo 
pajauliui, užteks pasakyti, kad civilizacija šią- 
dien yra skolinga Lietuvai už jos pagelbą. 

"Lietuviai kovojo su Teutonišku Ordenu 
[Kryžiokais], kuris, galima, pasakyti, buvo 
pratėviu Vokiškos Imperijos, per keturis šimt- 
mečius ir Žalgirio mūšyje, atsibuvusiam pen- 
kioliktam šimtmetyj, sulaužė jį taip, kad Teu- 
toniškas Ordenas niekados neatgavo savo jie 
gos. 

"Arba vėl gal buti, kad straipsnyje klai- 
da pasitaikė todėl, kad autorius jieškojo in- 
formacijų tiesioginiu, ar netiesioginiu budu 
lenkiškuose informacijos šaltiniuose, iš kurių 
nieko prielankaus lietuviams negalima buvo 
tikėtis, nes lenkai nuo senai buvo jų priešai. 

"Lenkija, Vokietija ir Rusija praeityje 
priešinosi Lietuvių tautos progresui ir todėl 
yra naturalis dalykas laukti, o todėl ir pasa- 
kyti, kad lietuvių persekiojimas dar tebesitęsia. 

"Aš meldžiu jus, p. redaktoriau, buti tei- 
singu sulyg Lietuvių; jų reikalasado per- 
maža viešumo Amerikos presoje. Atsargiau 
patyrinėjęs faktus, autorius straipsnio "The 
Dope Squad" neatras tarp lietuvių bolševik- 

inio, apie kurį vertėtų kalbėti, bet bus labjaus 
palinkęs užtarti jų reikalą (laisvos ir nepri- 
gulmingos Lietuvos), nes jie kentėjo perdaug, 
idant ir dar kentėti. Taip daryti yra ameri- 
koniška, nes tai yra mintis, laisvės, lygybės 
ir neprigulmybės terminais išreikšta." 

"Privatc Adam IV. Makaras. 

KUR PROFESORIAI RINKO 
AUKAS LIETUVAI. 

"Paliepus valdybai, kiekvienas 
profesorius kliasoje tarpe moki- 
nių rinko aukas nukankintai, ba- 
daujančiai Lietuvai. J oje dieno- 
je iš kiekvieno profesoriaus lupu 
išgirsdavai aškinimą apie Lie- 

\ i»s vargus, kuriuos karė pa- 
gimdė..." 

Taip rašo p. V. Rukštalis ('Vy 
tyje' No. 15-tas) apie Yalparaiso 
Universitetą, kuriame iki šiolei 
yra -didesnis lietuvių skatlius su- 

sipratus, negu bent kokioj kitoj 
įSuv. Valstijų mokykloj. 

Yra ir kitokių priežasčių, ku- 
rių dėlei lietuviams,—ypač tiems, 
kurie nori pasimokinti,—verta at 
krepti j šią mokyklą savo domą. 
Štai keletas žinių apie 'tai,—to" 
paties autoriaus suteiktų. 

Ko Mokina. 
Šioji mokykla visais žvilgs- 

niais yra gera. Ji kiekvienų metą 
vis tobulinama, didinama. įve- 
dama nauji kursai (skyriai), ku- 
rių dabar yra dvidešimt du (.22). 
Kiekvienas atvažiavęs gali pasi- 
rinkti sau tinkamą mokslo šaką 
ir laimingai baigti. Yra ir prisi- 
rengimo skyrius, kuriame mo- 

kinama nuo pat pradžių ir pri- 
rengiama j kitus kursus. Kad 
išvardinus -visus kursus, kurie 
čia yra, užimtu daug laikraštyje 
vietos. Patartina, kurie norėtų 
platesnių informacijų, kreipties 
j Universitatę reikalaujant kata- 
liogo, kuriame ras visas reika- 
lingas informacijas. 

Lietuviams vertėtų j šią įstai- 
gą daugiau domos atkreipti ir 
daugiausiai j ją važiuoti moky- 
ties. Kuomet dar Lietuvoje cariz- 
mo geležinė ranka slopino mū- 
sų kalbą, naikino literatūrą, sun- 

kiai baudė už skaitymą knygų 
prigimtoje kalboje, šioje mokyk- 
loje permatyta vertė mūsų kal- 
bos ir jos mokinta. Kuomet ki- 
tose mokyklose apie lietuviais 
mažai girdėjosi, jų vardas bu- 
vo nbžinomas, tai čia, it lietu- 
vių atgijimo, ženklas, kalbos 
varpelis skambėjimo. 

* * 

Lietuviams draugai. 
Šį metą iŠ Universiteto auto- 

riteto išgirsta apie lietuvius tie- 
siog dauginanti žodžiai. Lietuvos 
istoriją, jos praeitį labai gerai 
pažįsta. Kartą kalbėdamas daug 
aiškino apie lietuvių persekioji-1 
tną rusų valdžios, apie vertę lie- 
tuvių kalbos, istorijos, literatu-Į 
ros. Pažymėjo, kad yra svarbi, 
kaip ir kitų žymių tautų. Link- 
sma buvo išgirsti dar ir tas, kad 
iki šiol lietuvių mokytojui tik 
atlygino už mokinimą, o pa- 
tys moksleviai lietuviai turėjo 
iš savo tarpo išrinkai. Nuo šių 
metų lietuvių kalbos mokytoją, 
kaip ir kitus, parūpina Univer- 
siteto fakultetas. Tai aišku, kad 
apie lietuvių kalbos mokinimą 
valdyba daugiau domos atkrei- 
pia. Taip-gi mokytojui p. M. J. 
Bakšaičiui suteikė teises lankyti 
fakultetų susirinkimus. Taip-gi 
letuvių kalbos kreditai, kaip lo- 
tynų bei kitų skaitosi prie liigh 
school programos. Šioje mokyk- 
loje mūsų kalba yra lygi kitoms 
mokinamoms kalboms. 

Karės šmėklai pradėjus terio- 
ti Lietuvą, lietuviai amerikiečiai 
išgavo teises čia rinkti aukas 
badaujantiems Lietuvoje, šioji 
Mokykla ir-gi nuo to švento 
darbo neatsiliko. Paliepus valdy- 
bai, kiekvienas profesorius tarpe 
mokiniu rinko aukas nukankin- 
tai, badaujančiai Lietuvai. Toje 
dienoje iš kiekvieno profesoriaus 
lupų "išgirsdavai aiškinimą apie 
Lietuvos vargus, kuriuos karė 
pagimdė... Visais žvilgsniais 
mokykla lietuviams yra prielan- 
ki. Jems prijaučia, gelbsti kiek 
gali. Tai ir lietuviams į ją reikia 
plaukti. Geistina, kad naujam 
mokslo bertainiui prasidėjus, čia 
infj.su moksleivių skaičius dvigu- 
bai pasidaugintų. Padidėjus skai- 
čiui mūsų mokslaivyjos, pasi- 
daugintų inteligentija, kurios nū- 

nai musų tauta trokšta, it nuvy- 
tusi gėle gaivinančio rasos lašo. 
Tik turėdami pakaktinai moky- 
tų žmonių, stovėtume ant ly- 
gaus laipsnio kulturoje su kito- 

" mis kultūriškomis tautomis. 

Informacijos. 
Šios mokyklos mokslo metas 

baigėsi rugpjūčio (Augus) 15, 
1919. Naujas mokslo metas pra- 
sidėjo spalių (Octoibcr) i, 1918. 
Galima jstoti ir vėliau, kada tik 
nori, bet patartina nuo pradžios 
bertainio. 

(Pirmas bertainis pasibaigs 
gruodžio 12 d., o antrasis prasi- 
dės gruodžio 17 d. š. m.). 

.Mokyklos sąlygos yra sekan- 
čios: už mokslą $20.00 bertai- 
niiii, t. y. už dvyliką (12) savai- 
čių arba $75.00 jei moki iškal- 
110 už pilnus metus (užketurias 
dešimtis aštuonias savaites). 
Valgis $36.00 iki $-)0.00 už 'ber- 
ta i ni Kam'bariai nuo $11.00 iki 
$25.00 Į bertanj. Vasarą .g"įima 
gauti kambarį už $(>.00. Dirbant 
išlr: los gerokai susimažina. 

Karei prasidėjus, moksleivių 
skaičius sumažėjo. Ivlesose ma- 

žiau mokinių, negu būdavo. .Mo- 
kytojai dažniau mokinių klau- 
sia, tokiu budu dabar mokinas 
turi geresnę progą išsilavinti. 

Karei pasibaigus, lietuvių gy- 
venimo aplinkybės persimainys. 
Didžiuma gal grįž j Lietuvą. Ten 
priseis naują gyvenimą pradėti. 
Jo jkunimui reikės finansiškų ir 
moksliškų pajėgų. Dalis musų 
jaunimo aukauja gyvastis už tau- 

tų liuosybę. Likusiųjų užduotis 
prisirengti prie atstatymo Lic- 
uvos. Ir lietuvaitėms reikia kuo- 

daugiausia lankyti mokyklas. 
Išmokti j vairių profesijų. Ir 
grįžti i Lietuvą netuščiomis, bet 
apsišarvavus mokslu. 

Tik tokių sunų ir dukterų 
laukia nuvargusi Lietuva. 

V. Rukštalis. 

(Norintieji daugiau žinių apie 
minėtą mokyklą, kreipkitės: V. 
Rukštalis, 151 Ciarfield Ave., 
Valparaiso, Ind.). 

AMERIKONAI VEIKIA 
TARPE LIETUVIŲ. 

Gruodžio 11 d. Chicagoje bu- 
ku laikytas susirinkimas "School 
jf civics & Philantrophy." į šj 
susirinkimą nckurie lietuviai bu- 
i'o pakviesti. Buvo manyta, kad 
r kitos tautos dalyvaus tame 

susirinkime, bet pasirodė, kad 
n d. gruodžio buvo paskirta 
tik lietuviams. Taigi ir suėjo 
paskirtoje dienoje keletas lietu- 
vi ų veikėju vyrų ir moterių. 

Tikslas sušaukimo to susirin- 
kimo buvo, kad surasti praktiš- 
kas metodas amerikonizavimui 
iteivių. 

Carniegio Institutas suteikė 
pinigus šiam dalykui ir atstovas 
to instituto M r. Allen T. -Burns 
vadovavo tuomi mitingu. 

Yra paduota ištyrimui 10 svar- 

bių klausimų. Kiekvieną klau- 
simą tyrinėja atskyra ypata. 

Iš jų svarbiausi yra sekantie- 
ji klausimai: 

1. Budai apšvietimo imigran- 
tų ir jų vaikų. 

2. Pavesta išrišti klausimas: 
kodėl svetimtaučiai stato savas 

parapijines mokyklas, neišlai- 
kančias. mokslo atžvilgiu, kriti- 
kos, kada jie turi viešąsias mo- 

kyklas geriausiai aprūpintas. 
Šis klausimas pavestas ištirti 

Frank V. Thomson'ui, superi- 
tendentui Bostono mokyklų. 

3. Miss S. P. Breckenridge, 
Chicagos Universiteto profesorei, 
pavesta tyrinėti naminius šeimy- 
nų santikius. 

I'annšiai yra pavesta ištirti 
vctimtaučių spaudu ir teatrus 

ir kitus sepfy iiTŠ~"Tygios svarbos 
klausimus. 

Dabar yra tyrinėjama lietuvių 
tauta; panašiai turbut, bus da- 
roma ir .su "kifomis tautomis. 

iBuvo Įneštas maž-daug toks 
sumanymas: 'Amerikos lietuviai, 
bti'lanii i.šreiškėjais Europos lie- 
tuviu noro, galėtų teisingai in- 
formuoti lietuvius Europiečius 
apie Amerikos naudingas Įstai- 
gas. 

Kad gerai tą atlikti. Amerikos 
lietuviai turi pirma ipatįs su to- 

mis isstaigomis susipažinti su pa- 
gelba—"School of Civjcs aiul 

Philantrophy." 
A. L. G. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS 
Lietuvoj Organizuojama Milicija 

Vokiečiai Terioja Kraštą Prūsų Lietuva Sujudime. 
Iš Amerikos Lietuvių Tarybos delegatų, laiškų Švei- 

carijoj, gaunama sekančių žinių apie stovį Lietuvoj. 
Vokiečių militarė valdžia Lietuvoj panaikinta. Orga- 

nizuojama civile valdžia ir administracija. Vokiečiams pa- 
siduodant, Lietuvoj bebuvo į 10,000 vokiškų karininkų. Jie 
sudarė savas tarybas-sovietus, pasisklaidė į burius, kurie 
plėšia ir gyventojus baugina. Viskas, kas tik vertės turi, 
dargi langai ir durys, gabenama kareiviais iš Lietuvos Vo- 
kietijon. Vokiečių kareivių sovietai suėmė ir po sargyba 
laiko Bavarijos princą Leopoldą Raudondvaryje, gi gene- 
rolą Hoffman'ą Kauno tvirtumoje. 

Lietuvių veikėjų būrys, ypač p. S. Banaitis 11* dr. Rokas 
Šliupas, užsiėmė milicijos organizavimu. Iš pradžios mili- 
cijon susirašė 20,000 vyrų. Bėda su ginklais—jų milicija 
labai mažai teturi ir nesuranda budo gauti. Lietuviai sten: 
giasi perkirsti gelžkelius Vokietijon, kad sustabdžius Lietu- 
vos turto gabenimą, ypatingai pinigų iš Vilniaus ir kitų 
miestų bankų išvežimą Vokietijon. • 

Lietuvos Ministerija Dar Nepilna., 
Lietuvos ministerijos nevisai taip susitvarkė, kaip pir- 

ma buvo pranešta. Ministerija nebuvo dar pilna ir seka- 
mieji vyrai užėmė vietas ir veikė: 
Premieras ir Užrubežio — prof. A. Valdemaras (pažangietis). 
Apšvietus — prof. Jonas Yėas (neprigulminga&, kalvinas) 
Vidaus — adv. Ladas Stašinskas (neprigulmingas socialistas) 
Justicijos — adv. P. Leonas (santarietis) 
Finansii — adv. Martynas Yčas(pažangietis) 
Ūkės — agronomas Tūbelis (neprigulmingas, katalikas). 

* 

Prusų Lietuviai Susiskaldę. 
Lietuvos žemlapis, Lietuvių Informacijos Biuro \Va- 

shingtone prirengtas ir A. L. T. delegacijos Šveicarijon nu- 

vežtas, pateko vokiečių ambasadon Berne, o iš ten Berlinan. 
\ ienas Vokietijos reichstago lyderis pridarė jo kopijų ir 
Prusų Lietuvoj išplatino. Žemlapis buvo platinamas tikslu 
Prusų Lietuvius "išgązdintr lietuvių norais Mažąją Lie- 
tuvą su Didiąja suvienyti. 

Pasekmė, vienok, buvo ne ta, kokios vokiečiai laukė. 
Prusų lietuviai susiskaldę į daug frakcijų; abelna pasiskir- 
stymo linija ta, kad jaunimas stojo už susidėjimą su Lie- 
tuva, gi seniai vis dar Prūsijos laikosi. Iš daugelio vietų 
siųsta Prūsijos Lantago atstovams užklausimai, ko dabar 
Prusu lietuviams laikytis—ar eiti su lietuviu tauta, ar vis 
dar prie Prūsijos skaitytis. Agitacijon už susivienijimą 
su Lietuva pasileido keletas Prūsijos lietuvių aficierų. Tarp 
jų pasižymi aficieras IXgrys. Sujudimas ir susierzinimas 
esąs didelis. Lietuvių luįormaeijos Biuras. 

Žinojimas anglų kalbos paleng- 
vina gyvenimą 

jau ne vieną kartą šios šalies laikraščiai nurodinėjo 
svarbą pažinimo anglų kalbos ateiviams. Ir šiądien kiek- 
vienai progai pasitaikius yra primenama, jog žinojimas 
šios šalies? kalbos, netik suteikia lengvesnį darbą ir didesnį 
užmokestį ateiviui-darbininkui, bet taipgi- padaro malones- 
niu ir linksmesniu jo šeimynišką ir visuomenišką gyvenimą 
ir jis yra daugiau godojamas netik savo draugų-darbininkų, 
bet labai dažnai ir savo vaikų, kurie nesykį skaudžiai už- 
duoda širdį savo tėvams. 

Federališkas departamentas dabar po ilgo tyrinėjimo 
persitikrino, jog šimtai ir tūkstančiai sužeidimų ir kitokių 
nelaimingų atsitikimų, kurie labai dažnai pasitaiko dirb- 
tuvėse, yra pasekme nemokėjimo anglų kalbos. 

Departamentas dabar išleido aštuonių metų tyrinėjimą 
vienos didžios dirbtuvės. Šito tyrinėjimo skaitlinės ve ką 
parodo: jog iš dešimts tuksiančių darbininkų dvidešimts vie- 
nas yra užmušamas iš čiagimių, ir ant kiekvieno dešimts 
tūkstančių v darbininku ateivių* nemokančių anglų kalbos, 
dvidešimts šeši yra užmušami. Skirtumas pasirodo dar di- 
desnis, kuomet prieiname prie sužeidimų ir užgavimų, įaip 
dvidešimts aštuoni ant kiekvieno dešimts tūkstančių čiag'- 
tnių ir iki šešiasdešimts penkių ateivių. Kas liečiasi lengvų 
sužeidimų ir užgavimų, tai pasirodo aštuoni šimtai aštuoni 
prieš du tukstančiu trisdešimts. 

Kas atsitinka su viena dirbtuve, tas atsitinka :.r su vi- 
somis kitomis. Juk taip aišku, jog nėra reikalo eiti į stnulk- 
menišką aprašymą to, kaip šiek-tiek suprantantis anglų ^ 

kalbą—geriau supranta kas jam yra liepiama ir kaip dar- 
bas atlikti, ko pasisaugoti, negu darbininkas, kurs nesupran- 
ta anglų kalbos. 

lokiu budu jus suprantate kaip naudinga ir net brangu 
žinoti anglų kalbą. Taigi matomai, jog lengviausiai ten iš- 
mokti kalbą, kur yra duodama proga ir kur su noru pa- 
dedama. 

Skerdyklose ir "packhig liouse" \Yilson ir Ko. anglu 
kalbos pamokos yra įvestos dėl darbininkų, kartu dėl vyrų 
ir moterų. Jau bus keli mėnesiai, kaip mokinama ir dau- 
gelis labai džiaugiasi ir supranta naudingumą pasimokinti 
anglų kalbos. 

Ši įstaiga netik kad parūpina gabius mokytojus ir visas 
reikmenis u/dyką, bet dar ir savo laiką už kurį ji umoka. 
Vyrams esu pamokos panedėliais ir ketveriais ir penkta- 
dieniais, gali pavalgyti nuo pusės vienuolikos taip, kad nuo 

dvylikos galėtų pasimokinti per pusvalandį. 
Mokytojai buva parūpinti iš mok\klų tarybos; panelė 

Spaeek yra uveizdėtoja darbininkų gerbūvio skyriaus, pas 
ją galima užsirašyti mokintis anglų kalbos. 

Nėra abejonės, kad šią žiemą daugelis darbininkų lan- 
kys pamokas anglų kalbos ir pasinaudos iš šios puikios pro- 
gos pramokti .anglų kalbos, žinojimas kurios padarys jus 
tikrais piliečiais. 

Kuomet žmogus nežino anglų kalbos, jis yra visuomet 
skaitomas svetimtaučiu "atėjimu," nors iis gyventų per de- 
šimts metų, turėtų nuosavybę, taptų piliečiu ir 1.1. Tik kuo- 
met jis išmoksta anglų kalbą, tuomet jis gali vadinti šią 
šalį savo "nauja tėvyne."—Apgars. 
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: PASISKAITYKITE! 

T evy nei. 
Toli nuo tavęs aš, tėvyne, 
Mus skiria platieji laukai, 
Skausmai mano' spaudžia krutinę— 
Tave bemačiau taip senai! 

% 

Bet man naktimis vis vaidinas 
Milžinkapiai, kryžiai seni, 
Nuskurdęs lietuvis—kaimynas, 
Miškai paslaptumo pilni. 

Pas kaimas prie vieškelio balto, 
Kur aš gyvenau laimingai; 
Upelis ten vandenio šalto— 
Tai mano svajone, sapnai. 

Toli nuo tavęs aš, Lietuva, 
Bet mvli tave dar širdis, 
Ji myli kapus tuos kur pijva 

Prabočiai, užmerkę akis. 

Aš atmenu rytus malonius, 
Kad dega už miško aušra, 
Ir ūkanos pridengia klonius, 
Ir žiba gėlėse rasa... 

Nei laikas, nei mano likimas, 
Lietuva, mumis neatskirs, 
Krūtinėj vis bus atminimas, 
Ir tik su manim jis numirs! 

Juozas Mikulis. 

| E. DE AMIČI Verte M. GRIGONIS 

I ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
Sugrįžęs krautuvėn, jisai, kaip papras- 

tai, smagus ir linksmas, pradėjo pielavoti mal- 
kas, sakydamas: 

— Stai čia geriausia gimnastika! Tai ne 

veltui rankų mosikavimas. Norėtųsi, kad ie- 
vas, sugrįžęs namo, rastu visas matKas su 

pielavotas; jam tai patiks. Tik tai bloga, kad 
po pielavojimo aš blogai rašau. Bet k a veik 

f si? Pasakysiu mokytojui, kad reikėjo šian] diena darbas dirbti. Kad tiktai mama grei 
čiaus sugytų! Šiandiena jai, ačiu Dievui, ge- 
riaus. Gramatiką aš ryt rytą mokysiuos—su 
gaidžiais atsikelsiu. (J! stai ir sakų vežime 
lis. Greičiaus prie darbo. 

Priešais krautuvės sustojo vežimėlis, ša- 
kų prikrautas. Koretti išbėgo į gatvę su ve 

žeju pasikalbėtų,—paskiau sugrįžo. 
— Dabar aš nebegaliu ilgiaus su tavimi 

Imti.—tarė jisai—sudiev, iki rytojui. Tu ge- 
rai padarei, kad pas mane atėjai. Linkiu tau 
linksniai vaikštinėti. Laimingas tu. 

f r, suspaudęs mano ranką, jis nubėgo 
prie sakų ir ėmė bėgioti nuo vežimo j krautu- 
vę; d jo veidas, kačių kepure pridengtas, bu- 
vo raudonas, kaip rožė, ir toks gyvas, kad 
miela-nialonu buvo į ji žiūrėti. 

— Laimingas tu!—tarė jisai man. 
— Ak, ne, Koretti, ne; tu laimingesnis, 

nes tu mokiniesi ir dirbi daugiaus negu aš, 
nes iš ta\ęs didesnė nauda tėvui ir motinai, 
nes tu geresnis, šimtą kart geresnis už mane, 
mano gerbiamasai drauge! 

DIREKTORIUS. 
ŠĮRYT Koretli labai nudžiugo, kai lai- 

egzaminv buvo atėjęs jo antrosios klasės mo- 

kytojas, Koatti—milžinas, tankiais rargytais phaikais, ijjfla juoda bazda, juodomis akimis 
o jo balsas kaip bosas. Jis visados sako mo- 
kiniams pajmsiąs juos už apykaklės ir policijon 
n u vesiąs, akis baisiai išskečia, o tuo tarpu nie- 
kados nieko nebaudžia ir šypsosi, jei į jį ne- 
žiūrima. 

Mokytojų kartu su Koatti ir padėjėju, kuris vb:ai žemo ugio, be usų ir barzdos, visai 
j vaiką panašus,—išviso aštuoni. 

Mokytojų tarpe yra dar raišas ketvirto- 
sios klasės mokytojas, visados Vilnoniu šar- 
fu apsitulojęs, visados sergąs įvairiausiomis 
ligomis, kurias jis ingavo, būdamas sodžiaus 
mokytoju drėgnoje mokykloje, kame vanduo 
nuo sienų varvėjo. Antras mokytojas labai 
senas, visas žilas—jis seniaus buvo aklttių 
mokytojas. Yra vienas mokytojas, visados 
puikiai, frantu .apsirėdęs, su akiniais, balsvais 
ūseliais. Jį praminė "advokatė! i u 

" 

nes, bū- 
damas mokytoju, jis rengėsi prie /otimų ad- 
vokato laipsnį ingauti ir gauti diplomą. Jisai 
taipogi sutaisė rankvedį—rasto taisykles. Bet 
mokytojas, kuris mus gimnastikos mokina, 
tikras kareivio typas. Jis buvo Garibaldi 
būryje, ir ant kaklo pas jį nuo žaizdos ran- 

das; mat jį Milacco kovoje buvo kardu inkir- 
tę- 

Pagaliaus pas nuts yra direktorius, aug- 
štas, plikas, su auksiniais akiniais, ilga žjja 
barzda. Jis visados juodai apsirėdęs, ir vi- 
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sos jo švarko sagutės vis esti susegtos. Jisai 
taip vaikams geras, kad, kai jie pas jį ineina 
j kabinetą, kur juos pašaukia išbartų, tai nie- 
kados ant j 11 nerėkauja, o tiktai pasiims už 
abiejų rankų ir pradės jiems aiškinti, kad 
taip daryti esą negalima, kad jie turį gailė- 
ties ir prižadėti tinkamai elgties: Ir visi is 
jo kambario išeina apsiverkšlenusiomis aki- 
mis, daugiaus susigėdinę jo paaiškinimais, %- 
gu jei jisai butų ji*)s nubaudęs. 

Direktorius visados pirmas mokyklon aW 
eina, laukia mokinių ir priima tėvus; o kada 
mokytojai namo išeina, tai jis vis dar vaikšto 
aplink mokyklą ir žiuri, kad vaikai po ratais 
nepakliūtų ir kad gatvėje nelapautu, nepil- 
stytų į krepšelius smėlio ir akmenukų. Kai 
jisai tiktai iŠ užu kertės pasirodys, augštas ir juodas, tai visi, kur tik kojos neša, išbė- 
gioja, nustoję punksnomis arba sagutėmis žai- 
dę. O jisai tiktai pagrasys ištolo pirštu ir 
pasižiuręs į juos maloniomis ir liūdnomis aki- 
mis. 

Mama pasakoja, kad jo sunui numirus, kuris volontOni hur) jv> tarnavęs, niekas nėra 
matęs, kad jisai juoktųsi. Kabinete ant skob- 
nio prieš jo akis stovi sunaus portretas. 

Jisai po tris nelaimes norėjo mesti mo- 
kyklą ir jau parašė miesto valdybai ,-rašymą, kad atsisakęs direktoriauti, bet diena iš dienos 
jo išsiuntimą atidėliojo, nes jam gaila su vai- 
kais skirties. Bet pagaliaus nutarė išsiųsti, 
ir mano tėvas, kuris tą diena kabinete buvo, 
tarė:—Kaip gaila, kad jus atsisakote, pone direktoriau! 

Tą valandėlę inėjo koks4ai žmogus i 
mokyklą savo berniuko užrašytu, nes atsi 
kėlė gyventų arti musų .mokyklos. Berniu-1 ką pamatęs, direktorius lyg nustebo; jisai aty-j džiai į ji pasižiurėjo, pasižiurėjo, ir i savoj sunaus portretą, kuris buv< ant skobnio, vėl 

berniuką pasižiurėjo, pasistatė jį tarp kelių ir pakėlė jo galvutę. Berniukas, kaip du lašu 
vandens, buvo panašus, j jo mirusįjį^ sunų. 

1 )irektorius pasakė:—Gerai.--Užrašęs 
berniuką ir paleidęs tėvą su sunumi, jisai už- 
simąstė. 

— Kaip gaila, kad jus atsisakote!—atkar- 
tojo mano tėvas. 

Tada direktorius paėmė nuo skobnio 
miesto valdybai prašymą, sudraskė jį ir tarė 

— rVš pasiliksiu. 
KAREIVIAI. 

V, 

JO sunus .įumirė, būdamas volontėru ka- 
riumenėje, todėl direktorius kasdieną, užda- 
ręs mokykla, eina j Korso žttirėtų, kaip karei- 
viai iš mokslo grįžta. 

Vakar ėjo pėstininkų būrys, ir koks pus- 
šimtis berniukų pradėjo aplink muzikantus 
šokinėti, linijomis Į krepšelius taktą mušdami. 

Musų nemaža sauja stovėjo ant trotuaro 
ir žiurėjo. Garrone, suspaustas savo siau- 
rame švarke, turėjo didelę riekę duonos ir 
valgė. Čia pat stovėjo: Votini, kuris frantu 
rėdosi ir nuolat pūkelius nuo savo drabužių 
valo; Prekossi, kalvio sunus, ilgame, iki padų 
Švarke, k^Uibrijietis, mažas mūrininkas, ru- 

daplaukis Krossi ir negražumai Franti ir net 
Robetti, artilerijas kapitono sunus, tasai, kuris 
išgelbėjo kūdikį iŠ po diližano ir kuris dabar 
ant lazdų vaikšto. 

Franti, pamatęs raišą kareivį, prikišo 
prie jo veidą ir susijuokė, bet tuojau pajuto, 
kad kaž-kas ant jo pečių ranka uždėjo: jis 
atsigrįžo ir pamate direktorių. 

— Klausyk, tire jam direktorius,--ty- 
čioties iš kareivio juryje, kada jis negali nei 
atkeršyti, nei '•įsakyti—tai vis viena, jei už- 
gautumei surišta žmogų—tai niekšybė. 

Franti akimirksniu pražuvo. 
kareiuai ėjo po keturius eilėje. Jie bu- 

vo pavargę, sušilę, sudulkėję, ir tiktai šautu- 
vai saU'ėj spindėjo. 

Direktorius tarė: 
— 7lis, vaikučiai, privalote kareivius my- 

lėti. jie musų apgynėjai/ pasiryžę už mus 

numirti, jei tiktai svetima* kariumenė gręstų 
musų šaliai, jie dar visi jaunikaičiai, tik 
truputį už jus vyresni, jie irgi mokinasi. Jų 
to.rpe yra turtingų ir neturtingų, kaip ir pas 
mus; jie susirinko čia iŠ visų Italijos kraštų. 
Įsižiūrėkite, jų veidai mums sako, kas jie 
tr kie: čia eina sicilijiečiai, nardinai, neapolie- 
čiai, lombardiečial. Štai čia senas buns, ku- 
ris jau kariavo 48 metais. Kiei: drąsuolių 
už tėvynę numirė po šita štai vėliava dvide- 
šimts metų atgal dar prieš jusų užgimimą! 
Kareiviai jau kiti, bet vėliava ta pati! 

— Štai jinai?—tarė Garrone. 
Ir ištikrųjų netoli musų, virš karei.ių 

galvų, pasirodė vėliava. 
— Klaus kite, vaikai,--tarė direktorius, 

--kai eis pro šalį trivarsė vėliava, atiduokite 
jai, kaip kareiviai, garbę. 

(Toliaus bus) 

GARBINGAI KRITO Už 
LAISVĘ. 

Oficialiuose valdžios praneši- 
muose, išleistuose Amerikos Ka- 
rės Departamento Washingtone 
randame sekančias lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

V 

Patėmijimas. Imame tik 
tas pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Tie, eurie 
pasiduoda kariumenėj, arba laike 
registracijos, savo pravardes su 

"ski," arba su "wicz," ant galo, 
yra panašus j lenkus ir jų męs 
negalime atskirti; todėl tankiau- 
siai tokių ir nepaduodame. Lie- 
tuviai privalo savo pravardes lai 
ke užsiregistravimo, lirba jau ir 
kariumenėj, paduoti vieton "ski" 
—"akas," vieton ''\vicz"—"vičius/ 
pavyzdžiui: vieton "llutkowski" 
privalo paduoti "Rutkauskas," vie- 
ton "Jace\vicz"—"Jacevičius." Tuo- 
met bus lengva juos pažinti. 
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S u r aš u o s e gruodžio 4 
d. 1918. 

Tony Balcanus, (gal Balku- 

nas) iš Chicagos—sunkiai su/ci- 
stas. 

S u rašuose Gruodžio 5 
d. 1918 m. 

Olius Berkonpas, trimitarius iš 

Rudyard, Mieli.—užmuštas mū- 

šyje. 1 

Sąrašuose, g r u o d ž i.o 6, 
1918. 

George J. Gritsonis, (Grigo- 
nis?) iš Chicagos. 533 \Yells St. 
—sunkiai sužeistas. 

George Klikunas, iš Chicago, 
4008 S. Rockvvell Str.—lengvai 
sužeistas. 

Thomas Tamoševičius, iš Chi- 
cagos, 1407 Division Str.--leng- 
vai sužeistas. 

S u rašuose g r u o d i io. 8 
d. 1918. 

Stanley Gibas, iš Chicago t836 
Harvey Str.—užmuštas mušvje. 

Joe V. Aransuskas iš Chicago, 
5424 Union Av.^-užmuštas žaiz- 
dų. 

John P. Gregaitos, (gal Gri- 
gaitis) iš Chicago, 2918 S. Erne- 

raki ave.— linkiai sužeistas. 
Charles Baltremas, iš Chicago, 

1632 N, \Y00d St.—sunkiai su- 

žeistas. 
Stanley Udaekis, (gal Judei- 

kis) iš Chicago, 3824 Kcdzie 
ave.—sunkiai sužeistas. 

John W. Kūnas, iš Detroit, 
Mieli.—mirė nuo žaizdų. 

Thomas Organis, iš Streator 
111,—sunkiai sužeistas. 

John Jakubowski, (gal lenkas) 
iš MilM \vaukee \\ is.—sufikiai 
sužeistas. 

Stanley Judys. iš Indiana Har- 
bor, lnd.—sunkiai sužeistas. 

Waltef F. Laabs, (gal Lat- 
vys) iš Miluaukee Wis.—sun- 
kiai sužeistas. 

S urašuose gruodžio 9 
d. 1918. 

f John Miškinis, iš Chicago 843 
Antnony Kasper, korporalas iš 

—sužeistas laipsnis nepažymė- 
tas. 

Chicago, 4818 S. Artesian ave. 

Joseph Grigaitis, 2143 VVest 
24th Str. Chicago.—sunkiai su- 

žeistas. 
William Domikas, iš Chicagos 

3259^1X111011 Ave.—sunkiai .sužei- 
stas. 

Mike Konceviz, iš Chicago 
(gatvės numeris nepaduotas)— 
sunkiai sužeistas. 

S u rašuose gruodžio 10 
d. 1918. 

William Macyauskis, iš Cice- 
ro, 111. 1434 S. 50th Ave.—sun- 
kiai sužeistas. 
\Y. 33rd Str.—sunkiai sužeistas. 

Jdseph Widislauckis, iš Chi- 
cago, 2801 S. Union ave.—su- 
žeistas laipsnis nepažymėtas. 

Pajieškau švaraus kambario 

Bridgeporto apie'linke, su valgiu 
ar be. Atsišaukite laišku pas 

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

IŠTIKIMAS. 

Perku grynais pinigais, par 
cluodu ir mainau kas ant ko 
nori visokius Bondsus Akci- 
jas (sliares) morgičius, lotus, 
namus, ukes, bile kur mine- 
rališkas žemes; taipgi neiš- 
baigtus mokėti Liberty Bond- 
sus. 14 metų šio biznio, su 

patyrimu greitai ir teisingai 
! reikalą nuveikiu. Adresuokit: 

C. Z. URNICH 
4542 So. Wood St. 

Chicago, 111. 

Kalendorius 
dykai! 

Męs šiuomį norime pranešti savo drau- 
gams ir naudotoj iems Severos Medicinų, 
kad męs ir vėl pristatėme Jusų aptieko* 
riui užtektinai Severos Kalendorių. Papra- 
šykite jo vienos kopijos. Gausite jj dykai! 

Severos Lietuviškas Kalendorius 
1919 metams 

vėl talpina savyje paprastų kalendorinių 
informacijų, mėnulio atmainas, oro prana- 
šavimus, interesingus pasiskaitymus ir 
įvairius juokus. Tokiu baidu jis kombinuoja 
informaciją su žaislėmis, kas padaro ji la* 
bai pageidaujama knygele dėl kiekvienos 
šeimynos. 

Paprašyk jo aptiekose, kur gauni 
Severos Medicinai. Jaigu negali jo 
gauti, rašyk tiesiog mums ir pri- 
siųsk adrisus savo draugų. 

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, 1A. 
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Kosulys 
ir šalčiai 

yra draugais selinančiais ant pacijentų vi- 
sur. ,Imkite geras apsaugas. Sustabdykite 
juos tuojaius iš pradžios. Nedaleisk jiems 
apsistoti tvirtai. Nuvaryk juos. Naudok 

Severa's 
Balsamas Plaučiams 

* 

(Severos Balsamas Pančiams) sustabdy- 
mui kosulio, .panrikyk užkimimą, atliuo- 
suok plėgmą Nir sugydyk sukarštėjusias ir 
erzinančias plėves. Prie to dar imk 

SEVERA'S COLD AND GRIP TABLETS 

(Severos Plotkelias nuo Peršalimo) sulau- 
žyti šaltj. 
Severos medicinos yra parduodamos ap- 
tiekose visur. Jeigu Jus negalite jų giauti 
pas savo aptiekorių, prisiųskite Jusų užsa- 

kymus pas 
W. F. SEVEK\ COM CEDAR RAPIDS, IA 

tu kurie dar neturi 
"Lietuvos" Dienraščio seru: 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva'' jau leidžiamas. 

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

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, IU. 

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

šėrus "Lietuvos" Dieuraščio Bendroves Lithuanian 
Publishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man Šerus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: | 

Lithuanian Publishing Co 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 



VIETINES ŽINIOS 
KLIUBAS DUODA STAM- 

BIĄ AUKĄ. 

Ulinojaus Lietuvių Pašelpos 
Kliubas savo priešmetiniame su- 

sirinkime, laikytame Dalkaus 

svetainėje, 3301 S. Morgan (lat- 

vės, padarė pavyzd] visoms drau- 

gijoms, kaip reik gerą darbą 
dirbti. 

Besvarstant >Kliubo reikalus ir 

priėjus prie naujų reikalų, Iz. 

Pupauskas pakėlė klausimą kas- 
link Lietuvos Laisvės išgavimo 
reikalo, sakydamas, kad atėjo 
valanda, kuomet kiekvienas lie- 
tuvis, kiekviena lietuviška orga- 

nizacija— visi kas tik gyvas,—tu- 
ri dabar šokti savo tėvynei pa- 

gelbon, idant ji galėtų išgauti 
laisvę. 

•P-as B. Butkus labai gražai 
paaiškino klutbiečiams apie rei- 

kalingumą aukų laisvės išgavi- 
mui ; taip pat aiškino ir p. A. 

Mišęika, kad reikia aukauti kiek 
tik išgalint, p. M. Tamulevičius, 
toliaus kalbėdamas, duoda pata- 
rimą aukauti ne mažiau kaip du 
šimtu, arba tris šimtus doliarių 
Kliubiečiai visi atjausdami Tė- 

vynės reikalą nutarė paaukauti 
$300.00 iš kliubo kasos, o apart 
to, čia pat kliubiečiai suaukavo 
dar $106.50. Tokm budu viso 
labo sudaryta $406.50. Pinigai 
nutarta pasiųsti j NVprigulmy- 
bė« Fondą. 

Buvo ir naujos valdybos rin- 
kimai. Valdybon 1919 metams 

išrinkta: Jonas Bijanskas, pirm., 
V. Liekis, pagePbininku; A. La- 
zauskas, n»'t. rašt.; F. N'orkevi- 
čius, fin. raštininku; K. Kurai- 
tis, iždininku. 

Kli'iibas gyvuoja ketvirtas me- 

tas, narių turi apie 250, susirin- 
kimus laiko pirmą subatą kiek- 
vieno mėnesio, 8-tą vai. vakare, 
F. Dalkaus svet., 3301 S. Morgan 
gat. 

Sekantieji klmhieciai aukavo 
šiame susirinkime: 

tAleks. Sannoris, $ro.oo. 
Po $5.00: A. Jablonskis, A. 

Bircienas, Vale. Margevičia, J. 
lAdomaitis. 

$4.00 aukavo Juoz. Bablis. 
'Po $2.00: K. Kudis, J. Man- 

kus, K. Dcmereckis, Z. Petraus- 
kis, Izid. Pupauskas. 

Po $1.00 aukavo: M. Pan- 
kauskas, A. Mažutis, F. Sang;*.i- 
la, J. Šnkis, W. Petrauskas, T. 
Idikauskas, A. Lukošius, F. Ju- 
deikis, J. Rudaitis, J. Šidlauskas, 
A. Balsevičia, J. Jurgėla, J. Jur- 
gėla, P. Nedvar, F. Dalkus, J. 
iMatuzas, C. Doveika, J. Joku- 
bauskas, A. Galimskas, F. Ša-* 
rauskas, J. Dilertas, J. RapoJa- 
vičius, J. Bernotas, K. Grigietis, 
D. Šidlauskas, A. Mosteika, J. 
(Antanaitis, J. Barčas, A. Tama- 
šauskas, F. Bakutis, M. Tamule- 
vičius, S. Smardakas, K. Žavėtis, 
M. Be'ckis, A. Mišeika, S. Šiu- 
ris, L. Lapinskas, K. Kįnderis 
J. Byanska?, K. Kantėnis, D. 
Čiesna, K. Žuraitis, J. Šaulis, J. 
Gedia, F. Lėkis, J. Zaranka, J. 
Jankauskas, M. Sereika, F. Švel- 
nu, 'A. Lazauskas, J. černis, S. 
Budris, J. Eringis, P. Astraus- 
kas, V. ''Lėkis, K. Girkantas. 

Tr tris doliariai smulkių aukų 
surinkta. 

Išviso surinkta $106.50. 
Pinrgai pavesta pasiųsti Izid. 

Puipauskiui. 
(j,riršminėtas aukas — išviso 

$406.50—gavome. "Lietuvos" Rc 
dakcija). 

IŠ BRIGHTON, PARK. 

Didžio Lietuvos kunigaikščic 
Keistučio Klitfbas laikys save 

priesmetinj susirinkimą 15 a. 

gruodžio i-mą valandą po pietų, 
Liiberty svetainėj, 3925 Lj. Ked- 
zic ave. kampas 39 place. Bu- 

tų geistina, kad visi kliubo na- 

riai paskirtu laiku atsilankytų 
nes daug yra svarbių dalykų ap- 
tarti. Bus rinkimas valdybos 
ateinantiems netams, taipgi svnr- 

styr klausymą apie statymą nuo- 

savo namo. 

J. Gustaitis. 

2356 W. 38th PI. 

IŠ BRIGHTON, PARK. 

Nesenai išrinktas komitetas, 
Lietuvos laisves aukoms rinkti, 
turi gana gerą pasisekimą. Žmo- 
nės atsilankiusiems j jų hutus 

rinkėjams su noru kloja dolia- 
rius Lietuvos laisvės išgavimo 
reikalams. 

Draugijos taipgi aukauja. Ne- 
senai Visu Šventų draugija sa- 

;o laikytame susirinkime pasky- 
rė iš savo iždo $25. Draugija 
dar neturtinga, nes tik apie 80 

narių turi, bet visi yra veiklus 
ir geri tėvynainiai. Pinigai pa- 
aukauti, kol-kas, randasi prie 
Draugijos kasieriaus, p. Jono 
Biežio. Draugija tikisi surinkti 
dar daugiaus aukų nuo savo 

narių ir priduoti visas aukas sy- 
I kiu. 

* 

Gruodžio T4 <1. Brighton Par- 
ke atsibus didelės ristynės su 

prakalbomis apie tai skaitykite 
pranešimą "Pirmu kartu Chica- 

goje." Tai vis musų komiteto 
aukoms rinkti pasidarbavimas. 

T. Zalatoriui 
Apa~t kitu kolektorių ir Juo- 

zas Bučinskas iš Brighton Par- 

ko, apsiėmė par»rk.t: aukų "Ka- 
lėdų Eglaitės" skyriui, t. y. Lie- 
tuvos; laisvei. 

[PIRMU KARTU CHICAGOJE. 
... 

Subatoje, 14 d. gruodžio, Li- 

berty Hali,—svetainėje 3925 So. 

į Kedzie ave. atsibus didelės, ris- 

tynės ir prakalbos. Risis Vik- 
toras Jelenevskis, miklus lietu- 
viu ristikas, su žinomu čeku ri 
stiku Otto Propotnicku. Risis 

; jie iki pergalių. Taipgi Joe 
Bancevičius, tvirciausis lietuvių 
ristikas, risis su Dominik Do- 

dicnskiir, irgi iki pergalių. 
P>eto t>us keletas kalbėtojų, 

Į tarp kurių bus ir dabar atke- 

iavęs is New Yorko p. Jonas 
Liutkauskas, kuri.s yra žinomas 

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

priešais už savo laisvę. Atsilan- 

kiusieji daug iš kalbėtojo išgirs, 
ko pirma dar negirdėjo. 

r Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi- 
sas šio vakaro pelnas skiriamas 
Lietu/os Laisvės išgavimui. 

Kviečia visus Komitetas. 

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ. 

Vakar vakare, 8:30, ties 
Halsted ir 38-ta gat. gatve- 
karis užmušė žmogų. Nelai- 
mingas, matyt, grižo namo iš 
darbo; savo išvaizda panašus 
i lietuvį. 

SO. CHICAGO. 

Praeitą nedėldienį, gruodžio 
8 d. So. Chicagos lietuvių iš- 
rinktas komitetas aukoms rink 
ti, susidedantis iš P. Brėdžio 
ir P. Šimaičio, perėjome 25 
vietas,- užrašinėdami ištisas šei 
mynas ir visus įnamius, taip 
gi amžį vaikų, neatsižvelgda- 
mi ar kas aukavo, ar ne,— 
visus užrašėme į tam tikra 
knygą. 

Pasirodė, kad žmones, abei- 
nai imant, gerai atsineša dėji- 
me aukų. Perėjus 25 vietas, 
tik viena ypata nieko neauka- 
vo, išpuola kiekvienai aplan- 
kytai šeimynai po $4.20. fylęs 
manome,,kad tai geras apsi- 
reiškimas mūsų kolionijoje, 
imant j atyda visus šmeižtus, 
iš "Draugo" pasipylusius iš 
po kokio ten Čirulio plunks- 
nos, kuris šmeižia musu iš- 
rinktuosius komitetus ir ragi- 
na žmones nieko neduoti. 

Taipjau vietinis kun. A. Pe 

traitis, lapkričio 24 d. iš sa- 

kyklos šmeižė musų susirin- 
kimą ir sakė žmonėms neduo- 
ti aukų, nes buk tai auko^ 

teksią "raudonkakliams" [kas 
yra grynas melas]. To dar 
neužteko. Sekantį nedėldienį, 
gruodžio 1 d. atkartojo tą pa- 
tį iš sakyklos, kad kolekto- 
riams žmonės nieko neaukau- 

Dideles Prakalbos! 
J. Liutkauskas jau Chicagoj 

P-as J. Liutkiuskas yra 
vienas iš seniausiu Lietuvių 
tautinių veikėjų. P-as Liut- 
kauskas yra T AID. Cent ra- 
lis Iždininkas, Lietuvių Tau 
tinčs Tarybos narys, Lietu- 
vos Xeprigulutybės Fondo 
narvs ir Lietuvių abiejų Ta- 
rybų Pildomojo Komiteto 
\Yashingtone narys. 

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

PĖTNYČIOJ Klijo- 
šiaus svet., 46-ta ir \Yood 
gat., ant Tovvn of Lake. 

SU BATO J — Butkevi- 
liaus svet., 8132 Yincennes 
A ve., So. Engle\voode. 

Visos prakalbos prasidės 
ant 8-niu vakare lygiai. 

Visose prakalbose p. J. 
Lankauskas gvildens pla- 
čiai apie dabartinius Ncpri- 
gulmingos Lietuvos reikalus 
ir jos politiką. Jis taipgi 
kalbės temoje "Kodėl dabar 
Lietuviai visi, kaipo tikri 
Lietuvos vaikai turi rupin- 
ti§ savo Tėvynės likimu." 

Reikia pasakyti, kad \% J. 
Liutkauskas, yra vienas i> 
/.ingeidžiausių lietuviu kal- 
bėtojų ir todėl visi Chiea- 
gos lietuviai yra kviečiami 
kuoskaitlingiausia atsilanky 
ti jo prakalbose. 

Visose prakalbose bus 
renkamos aukos Lietuvos 
laisvei. 

] visas prakalbas užanga 
dykai. Komitetas. 

tų. Kalėdodamas, kaip žmo- 
nės praneša, jis irgi žmones 
klaidino, apšaukdamas mus 

"bolševikais." 

Bet geri sųnųs ir dukterįs 
Lietuvos nepaiso tų kun. A. 
Petraičio šmeižtų; jie, matyt, 
žino, kad tas yra bereikalin- 
gas garbės plėšimas nekal- 
tiems žmonėms, kurie dirba už 

laisvę mūsų Tėvynės Lietu- 
vos. 

Žmonės negali suprasti, ko- 
dėl kun. A. Petraitis taip da- 
ro, nes jis juk žino, kad šito 
musų komiteto surinktos au- 

kos tikrai eina Lietuvos lais- 
vės išgavimui. Nekurie žmo- 
nės net sau aiškina'taip, kad 
girdi, kun. Petraitis esąs la-' 
bai arti prie lenkbernių, tai 
nenorėtų, kad lietuviai daug 
surinktų pinigų Lietuvos lais 
vei. Kaip ten nebūtų, žmonės 
netiki tai kunigėlio propagan- 
dai. 

Kaip tik męs tariame tuos 
galingus žodžius, kad už Lie- 
tuvos laisve ir liuosybę ren- 

kame aukas, tai ir subyra visi 
tie šmeižtai Į dulkes. 

Žmonės tik neša dešimtines, 
penkines, po tris ir du dolia- 
rius ant Lietuvos laisvės au- 

kuro. 
Aukavo iki šiolei sekančiai: 

Mikolas Piliackas aukavo— 
$10.00. 

Po $5.00 aukavo: Dami- 
\ 

ninkas Arlauskas, šeimynin- 
kas, Vincas Arlauskas, 22 me- 

tų amžiaus; Antanas Budri- 
kas, Pranas Erčius su savo 
žmona Elzbieta; Leonas Gu 
reckis; Antanas Leoiias, šei- 
mynihkas; Jonas ir Konstan- 
cija Liepai; Pranas ir Mari- 
jona Niekrašai; Juozas ir Ale 
na Šlapeliai; Juozas Staugai- 
tis, šeimyninkas; Mik. Straz- 
das; Stasys Stirneskis ir Mi- 
kolas su Veronika Žilinskai. 

Po $2.00 aukavo Jurgis 
Mockus ir Ona Staugaitienė. 

Po $1.00 aukavo: Juzė Ar- 
lauskaitė, 17 metų; Antanas 
Damaška, šeimyninkas, Pau- 
lina Daniaškienė šeimyninkė, 
Antanas Damaška, 2 metų ir 

Boleslovas Damaška, 2 metų; 
Juozukas Garizas, 7 metų, Ala 
rintė Gariziutė, 1 metų; Ma- 
rė Joudeikienė šeimyninkė; 
Ona Kiupelienė šeimyninkė; 
Antanas Kiupelis 3 metų; Da- 
inininkas Kraujalis; Ant ana r 

Leonas, 6 metų; Edvardas 
Lauraitis; Juozas Pocius, Ka 
zimieras Ragaišis, Vincas 

Staugaitis 4 metų, Jonas Stav 
gaitis 2 metų ir Juzė Staugai- 
čiutė 6 metų; Pijušas Šimans- 
kas. 

Išviso surinkta $101.00. 
Rinkėjai: 

Petras Šimaitis 
Petras B ridi s. 

ŠIS-TAS IŠ CHICAGIEČIŲ 
GYVENIMO. 

Užvakar mokykla pilietybės ir 

filantropijos (iSchool of ( ivies 
and Philantrophy) laikė susirin- 
kimą Chicagoje, aptarimui atei- 
viu reikalų. Nuo lietuviu da- 
lyvavo Dr. A. L. Graičunas. 

* * 

Šią savaitę Chicagoje yra 
Konvencija daktarų pasitari- 
mui. kaip apsaugoti žmones nuo 

visokių epidemijų. Butų geru" 
daigt'ų. kad lietuviai daktarai su- 

sipažintų su tap vadinamais 
"preventative" daktarais ir ką 
jie nutars mūsų žmonėms pa- 
skelbtų, kaip saugotis epidemi- 
ją 

Bijąs Influenzos. 
sje % 

Paskutiniu laiku Dr. C. Ye- 
/clis, laikantis savo ofiisą prie 
47-tos ir Ashland gatvių. Slin- 

kiai sirgo. Šią savaitę, pasitai- 
sęs, sugrjžo vėl ofisan ir priim- 
dinėja pacientus. 

▼ * 

Jonas Valionis, gyvenęs pirma 
ant YYJcst Sidės, atsilankė ''Lie- 
tuvos'' Dienraščio ofise, sugry- 
žęs G dienoms pasilsio iš Camp 
Fonston, Kansas. Jonas Valionis 
\ra buvęs Federacijos Lietuvių 
Kliubų prezidentu ir abelnai yra 
veiklus lietuviu gyvenime vyras. 
Kariuomenė Dėdės Sam'o jam 
taip patinka, kad. sako, ateinan- 
čioje nedelioje mano grįž atgal 
ir pasiliks joje ant trijų metų. 

» * 

Stasys Draugelis, tarnaujantis 
Dėdei Sam'ui Camp Grant, 
Rockforde, viešėjosi 10 dienų 
Chicagoje. Šiądien grįžta atgal 
į tarnystą. J's tarnauja prie 
medikališko skyriaus, turi gerą 
vietą. Su juomi dirba ir dau- 

giau lietuviu ir, kaip St. Drau- 
gelis sako, jie turi gerą vardą 
tarp Dėdės Sam'o Armijos afj- 
cierių. 

Iš po plunksnos p. Juozo 
llertmanavičiaus gimė naujas 
Lietuvius aprašantis veikalas. 

(Išleistas angliškoje kalboje, vir- 
j šeliai papuošti trimis spalvomis: 
i raudona, balta ir žalia juoste- 
lėmis. Tilpo žurnalėlyj "The 
Tvaternal Age." Turinys gvil- 
deni' taikos problemas ir ma- 

žųjų tautų teises. 'Leidinys la- 
bai gražus vertas kiekvienam 
mokančiam anglišką kalbą per- 
skaityti. Norintieji Įgyti kny- 
gutę gali atsišaukti j jos auto- 

į riu; Juozą Hertmanavičių, 3133 
Emerald a ve. Hiicago, 111. 

* * 

Daugumui iš Bri'igeportiečių 
pažystama poni F. Vizbarienė 
sunkiai serga- sakoma, plaučių 
uždegimu. P-as Yisbaras, jos 
vyras, yra žinomas Real Estate 
agentas ir narys Liberty Land 

and Investment Company. 
* * 

Mokykla pilietybės ir labdariu- 

gumo "School of Civics and 

Phikntrophy" gruodžio 11 dien? 

turėjo savo susirinkimą. 
J Susirinkime buvo aptariam 

svarins klausimai, palvtinti atei- 
vius (imigrantus). 

Iš lietuviu atsilankė Dr. A. L. 
Graiėunas, Advokatas F. I >ra«l- 
cLiulis, p. Šatkauskienė, p. Ma- 
rė Jurgelionienė, p. Kiricnė, p. 
Zimontienė ir daktarė Aldona 
Šlakienė. 

* * 

Rand McNallv & Co. Žcmla- 
piu dirbtuvė išleido "Europos 
Taikos Žemlapį." kuriame yra 
pažymėta ir Lietuva. Žemlapio 
kaina yra 25 centai. 

Firma Simon, Dav & Co., iš 
Chicagos, išsiuntinėje savo kos- 
tumeriams minėtus žemlapius 
už dvka. 

V 

* * 

Lietuvių mokiniai Iloffmano 
mokyklos turės prakalbas 14 d. 
Gruodžio 7:30 vai. vakare, Liuo- 
sybės svetainėje 1822 \Yaban- 
sia nve. ir Girard st. 

Kalbėtojai bus tos mokyklos 
mokytojai ir mokiniai. 

Kviečia Mok. Komitetas. 

Jaigu gerai pasiųtos Drapanos, 
tai nereikia Ciuarantee. 

Atmink, kad laikrodis gryno aukso nėra gva- 
rant uotas. Aš ir nieko negvarantuoju, bet 
užtikrinu kožnam, kas pas mane užsisakys 
siutą, ar overkota, pilna užganėdinimą, arba 
nei cento nemokėsite. 

Laisvės iiondsus priimu už darba. 

L.GELEŽINIS 
4503 SO. VVOOD STREET CHICAGO, ILL. 

TELE?HONE BOULEVARD 5669 

CASH UZ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama už "cash," arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant jųjų ant legali" išlygų, arba išperka- 
ma Jus įmokėjimą ant bondsų, kontrakto. 

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

ATDARA VAKARAIS IKI KALĖDŲ 

Stegerio Prieššventis DTANfl 
IŠPARDAVIMAS rlilllU. 

Pa^sgrojanDių Pianu jPlayer Pianosį ir Fonografų 
Suteikiantis nepaprastą progą busiantiems pirkėjams įsigyti gerą pianą, 

player pianą arba fonografą. 

Už Nepaprastai Žemą Kainą, Užtikrinant Oikią Sučšdymą. 
Iš priežasties nenustojančiai kjlančių kainu, iš priežasties karės kas materiališkai su- 

mažino išdirbimą pianų ir muzikalių instrumentų per visą pasauli, šis išpardavimas 
yra labai nepaprastas, F>et nežiūrint to, nu-s buvome labai laimingi turėti keletą taip 
vadinamų "EXCHANGE DEALS", kuriais męs apėmę dėl prekybos daugelį augštos 
rūšies instrumentų. Ši grupa likosi padauginta per keletą desėtkų pianų, kurie buvo 
naudoti koncertuose ir recitavonėse. \ i si likosi peržiūrėti ir pertaisyti iki augščiau- 

siam laipsniui, 'taip kad męs dabar galime 

Gvaraniuoii kiekvieną Pianą ir Player Pianą ilgam Tarnavimui ir Užganedinimui. 
ŠTAI KELETAS IŠ DAUGELIO VERTYBIŲ KURIOS JUS LAUKĖ 

$87.50 
už gerai grajinantį 

"UPRIGHT PIANĄ 
Naudotas pianus kuris 

siūlo nepaprastą vertybę 
mūsų specialėmis kainomis. 

$130. 
Už šį Raudonmedžio 

NAUDOTA PI ANA 
Yra labai malonaus tono. 
Pianas iš. kurio Jus gėrė- 

sitėa. 
Lengvi išmokesčiai suren- 

giama. 

$149 
Už ši biskį naudot? 
"UPRIGHT PIANĄ' 

Raudonmedžio keisas, turi 
gražiausį toną., 

P-arsiduoda ant lengvų 
Išmokcsčiu. 

šisai pilno dydžio 
FLAYER PIANAS 

\ 

Parsiduoda ant mažų (mokėjimų 

$2.50 į sąvaitę 

Nors šis playerpianas yra nau- 

dotas, jis gerame stovyje. Rau- 
dono medžio keisas. Rinkinys 
muzikos rolų ir suolelis yra duo- 
damas su pianu. 

Tuzinai kitų Pianų ir 
Player Pianų Bargenų 

Išlygos 
taip 

į žemos 
♦kaip 

menesin 
ant 

daug 
Pianų* 

MĘS SIŪLOME 

Speciales Išlygas 
Ankstyviems Švenčių Pirkėjams. 

Stegerio Fonografų 
— ir — 

Kaib^mujy Mašinij 

$36$ 
Už čj naudotą 88nių notų 

PLAYEft' P!ANA 
Pilnai gvarant uotas. Rau- 
donmedžio keisas. Suolelis 
ir muzikos rolal Ouodama 

Dykai. 
Parsiduoda ant lengvu išlygų 

$419 
Už išmainytą 88nig notų 

PLAYER PIANA 
Labai mažai naudotas. Go- 
riausiame stovyje. Muzikos 
rolai ir suolelis duodamas 

Dykai. 
Išmoketfčiai surengiama. 

$473 
Už šį naudotą 83niu notų 

PLAYER. PI ANA 
Suolelis ir muzikos rolai 

duodamu Dykai. 
Lengvi išmokėjimai suren- 

giama. 

~\ STEGER AND SONS PIANO MANUFACTURING COMPANY 

Insteigta 187^ m. Stcger Building 

9QQ C A W AP ACH \W Kampas Jackson Bouievard 
UOO J\). iiYE., Atdara Vakarais iki Kalėdų 
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