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Ispanijoj Revoliucija 
: 

Italijos kares nuostoliai 

Bolševikai bėga iš Petrogrado 
Kovos su bolševizmu. 

ISPANIJOJ REVOLIUCIJA. 
Madridas, gruodžio 16 d. 

Premieras Romanones, po to, 
kada kabinetas atkreipč atydą 
j svarba sukilimo Kataloni- 
joj, išleido pranešima, kad ka- 
ralius prisakė paleisti parla- 
mentą. 

Pranešama, kad nedėlioje 
įvyko muštynės tarp policijos 
ir žmonių Barne, laike kurIj 
viena ypata likosi užmušta ir 

šeši sužeista. Panašus nesma 

t. gumai atsitiko ir Bilbaoje. 
ęr Gyventojai Kataloniios po va- 

dovyste oocialistų-respubliko- 
nų reikalauja, kad Kataloni- 
jai butų suteikta autonomija, 
kaipo demokratiškai respubli- 
kai. 

ITALIJA PRAŽUDĖ 
1,500,000 

Rymas, gruodžio 16 d. — 

Kares ministeris gen. Zupelli 
pranešė, kad Italija pražudė 
laike .šios karės 1,500,000 ka- 

reivių, iš jų 15,600 aficierų 
likosi užmušta ir apie 30,000 
aficierų sunkiai sužeista. 

Karė Italijos kaštavo $11,- 
800,000,000, Premieras Or- 
lando pranešė Senatui, kad 

Italija dabartiniame laike ne- 

gali nei vieno kareivio paliuo- 
suoti iš armijos, ir kad visa 
kariška medžiaga turi buti už- 
iail oma čielybėje, nes nesusi- 
pratimai, kurie pirmiaus buvo 

iškilę ne tik nesusimažino, bet 
dar pasididino. 

Komisija likosi paskirta ap- 
skaitliuoti Italijos nuostolius 
ir kad Italija reikalaus, kaip 
ir talkininkai, kad Vokietija 
ir Austrija atlygintų už pada- 
rytus nuostolius. 

BOLŠEVIKAI BĖGA IŠ 
PETROGRADO. 

Stockholmas, Gruodžio 16 
d. — Bolševikų valdžia aplei- 
džia Petrogradą. 

Manoma, kad jie apsistos 
Nižniame Novgorode, kuris 
randasi 600 milių nuo Petro- 
grado. Bolševikų valdininkai 
per keletą sąvaičių buvo abie- 
jotiname padejime Petrogra- 
de ir per ilga laika rengėsi 
apleisti jį. Neužsiganėdini- 
mas bolševikų valdymu ir pri- 
siartinimas Amerikos ir Ta!- 

_ £ kininkų kariumenių iš šiaurės 
•fc> ir talkininkų laivyno veikimas 

Baltiko jurese, pastate Petro- 
gradą keblan padėjiman ir tal- 
kininkai lengvai galės jį pa- 
imti. 

/ 

KOVOS SU 
BOLŠEVIZMU. 

A n na polis, M d., gruodžio 
16 d.—Gubernatoriai trisde 
^imts penkių valstijų atidarė 
dešimt? metinę konferencija 
šiądien istoriškoje svetainėje 
Maryland valstijos, kur Jur- 
gis \Vashingtonas 1783 m. re- 

zginavo kaii>o vados Ameri- 
kos kariumenės. 

Stovėdamas, kur Jurgis \Ya 
shingtonas stovėjo, guberna- 
orius Maryland valstijos p. 
Emerson C. Harrington šir- 
dingri sveikino svečius ir iš- 
dėstė plianus, kuriuos konfe- 
rencija turės apsvarstyti. 

Jis pasakė: "Dabar, kada 
karė jau užsibaigė, klausimai 
apie perdirbimą, atnaujinimą 
ir pataisymą reikalauja" grei- 
to išrišimo. Senos sąlygos ne 

gali daugiaus sugrįžti, nau- 

jos sąlygos stovi priešakyje 
mus. B< 1ševizmui neturi buti 
duota dii a ant vakaru kon- c 

tinento, bc svarbiausis būdas 
prašalinti Ukios rūšies socia- 

lizmą arba anrachiją, yra dėl 
musų turėti tokias formas vai 
dymo su tokiais įstatymais, 
kurie duotų lygias ir teisin- 
gas progas kiekvienam pilie- 
čiui mu3ų šalies. 

Publiškos korporacijos ir 
kitos didelės jstaigos turi da- 
bar suprasti, kad jie gali gy- 
vuoti tiktai tada, kada jų gy- 
vavimas yra daleistas tiktai 
dėl patarnavimo, o ne dėl sa- 

vęs, ir kad jie yra patarnau- 
tojais, o ne ponais." 

ČECHO-SLOVAKAI UŽĖMĖ 
VOKIETIJOS MIESTUS. 

Munichas, gruodžio 16 d. 
Žinios, aplaikytos čionai pra- 
neša, kad Čecho-Slovakai už- 
ėmė miestus Fetschen ir Bo- 
denbach, Vokiškoj Bohemijoj, 
pietuose nuo Vokietijos rube- 
žiaus, iškėlė savo tautišką vė- 

liavą ir pertraukė telefono ir 
telegrafo komunikacijos lini- 
jas. 

Vokiški Čecho-Slovakai bi- 
josi, kad tas likosi padaryta 
su tikslu nedaleisti jų daly- 
vauti Vokietijos ateinančiuo- 
se rinkimuose. 

GLASS UŽĖMĖ 
IŽDININKO VIETĄ. 

Washingtonas, gruodžio 16 
d.—Carter Glass iš Virgini- 
jos likosi prisiegdytas šiądien 
kaipo iždo sekretorius. 

Nauji Ginklai 

Dėdės Šamo kareiviai padarę pasaulį saugiu dėl demokratijos, grįžta prie sa- 
vo Šertu darbu. 

BERLINE VIEŠPATAUJA 
TERRORAS. 

Paryčius, gruodžio 16 d.— 
Korespondentas laikraščio 
J o u r na 1, ką-tik sugrįžęs iš 
Berlino praneša, kad Berlino 
valdžia neturi užtektinai spė- 
kų, kad palaikyti tvarką. 

Vagystės ir užmušinėjimai 
atsikartoja labai dažnai. 

Visokios rūšies komitetai iš 
leidžia prisakymus, kurie prie- 
šinasi vieni kitiems ir juod- 
rankystė yra labai išsiplati- 
nusi. 

Raudonos vėliavos plevėsuo 
ja po visą miestą, bet preky- 
ba eina kaip paprastai. Te- 
atrai ir restoranai yra atdari 
ir lankytojų skaičius labai di- 
delis. 

Maisto produktų labai ma- 

žai ir atjaučiamas didelis tru- 
kumas ypatingai duonos, pie- 
no, sviesto ir' bulvių. Bran- 
genybė neišpasakyta; papras- 
tas valgis kaštuoja apie 2h 
markes. Korespondentas ap- 
lankęs skiepus imperatoriško 
palociaus ir matė didžiausius 
sandėlius provizijos laikoma 
tenai, kuomet žmonės kenčia 

badą. 
EX-KAIZERIS ATSISAKO 
APLEISTI HOLLANDIJA. 

Amsterdamas, gruodžio 16 
d.—Laikraštis T e 1 e g r a a f 
praneša, kad William Hcaen- 
zollern, buvęs Vokietijos im- 

peratorius, atsisakęs apleisti 
Hollandiją, kada jam likosi 
oficiališkai pranešta, kad jo 
buvimas Hollandijoj gali 
[traukti šalį j serioziškus ne- 

smagumus. 
Laikraštis priduria, buk ex- 

kaizeris pasakęs, kad jo Kuo- 
sas išvažiavimas bus ženklu 
dėkingumo Hollandijos val- 
džiai. 

ŽYDŲ KONGRESAS. 

Amerikos žydai nedėlioję, 
gruodžio 1 5d., susirinko i sa- 

vo kongresą Philadelphijoje, 
Pa. Savo prograine jie turi 
įdėję ir lietuvių klausima. Su- 
lyg pranešimo, jie renis J sie- 
tuvos saviapsisprendimą. 

DAUGIAUS YANKIŲ 
GRĄŽINAMA. 

IVasJiingtonas, gruodžio 16 
d.—Karės Departamentas pra 
nešė šiądien, kad laivai Man- 
churia, Persia, Manu, Caril- 
lo irNansemond apleido Fran 
euziją su Amerikos kareiviais 
ir grįžta i Suvienytas Y a!- i 
sti jas. 

RUSIJOS VALDOVAS 
NETURI DUONOS. 

Londonas, gruodžio 15 d. 
Atvykusieji iš Maskvos pasa- 
koja istorija, kuria žino, kaip 
jie tvirtina, kuone kiekvienas 
maskvietis. 

Karta Leninas pašaukė gar 
su daktarą, universiteto pro- 
fesorių, prie savo sergančios 
pačios. Profesorius, apžiūrė- 
jęs ligone, patarė daugiau val- 
gyti pieno ir kitų maistingų 
dalykų. 

Bet, atsakė Rusijos valdo- 
vas, kaip la padaryti, jeigu už 
500 rublių algos j mėnesi nei 
prastam maistui dėl dviejų 
neužtenka, tai ką čia bemany- 
si apie geresnį. Ar negalė- 
tumėt duoti prieinamesnių pa- 
tarimą? 

— Labai gaila, atsakė pro- 
fesorius, bet negalima. 

Kuomet Leninas, palydėjęs 
daktarą, užklausė kiek už vi- 
zitą, tai daktaras atsakė: "O 
nieko. Aš niekuomet neimu 
mokesties nuo bėdini.*' 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
TAIKOS PLIANAI 

UŽGIRTI PREMIERU. 

Paryčius, gruodžio 16 d.— 
Ypatos, kurios yra arti su- 

rištos su Amerikos delega- 
tais Taikos Konfercncijon, 
pasakė šiądien, kad nedėlios 
vakaro konferencija tarp Pre- 
zidento YVilsono ir premiero 
Clemenceau buvo labjaus už- 
ganėdinančiu, negu tikėtasi, 
kad tas bus galima. 

Amerikos oficiališkuose ra- 

teliuose spėjama, kad Prezi- 
dentas ir Premierns yra pil- 
name sutikime visuose klau- 
simuose ir kad Suvienytos 
Valstijos ir Prancūzija turi 
tokius pat tikslus svarbesniuo- 
se klausimuose, kurie bus ap- 
svarstomi Taikos Konferenci- 
joje. 

SIM FEINERIŲ 
LAIMĖJIMAS.' 

Bclfort, gruodžio 16 d.— 
Subatos rinkiniai parodo, kad 
Sinn Fcincriaį laimėjo. John 
Dillon, airių nacionalistų va- 

das, likosi sumuštas rinkimuo 
se. 

Pranešama, kad kardinolas 
Logne ir arcivyskupas Walsh 
palaikė Sinn Fcinerius. Dau- 
gumą balsų jie gavo miestuo- 
se Dubliu ir Cork. 

Anglijos Darbo partija ti- 
kisi gauti apie 100 vietų, bet 
išreiškiamas pasitikėjimas, 
kad jeigu rinkimai butų buvį 
atidėti net iki po užbaigimo 
taikos sutarties, jie but gavę 
apie 200 vietų. 

LENKIJA ARTI KARĖS 
SU VOKIETIJA. 

Amsterdamas, gruodžio 16 
d.—Žinios iš Yaršavos pra- 
neša, kad Lenkija pertraukė 
idpliomatiškus ryšius su Vo- 

kietija. 

NORI PRIPAŽINIMO 
LENKIJOS. 

I' arsavat gruodžio 15 d.— 
Gen. I 'ilsudzki savo pasikal- 
bėjime su laikraščio korespon 
dentais pasakė, kad Lenkija 
turi buti pripažinta visais tal- 
kininkais, tada tiktai ji galės 
gerai susitvarkyti. Gen. Pil- 
sudzki nekurios grupės žmo- 
nių skaito socialistu, bet jis 
pasakė: 

"Aš esu nei socialistas, nei 
bolševikas — aš demokratas. 
Aš tikiu, kad bolševikų pa- 
vojus Lenkijoj neišvengia- 
mas, pakol mes nepadarysime 
užtvoros prieš rusų bolševikų 
įtekme. 

Mums reikalinga yra armi- 
ja, kad prašalinti pavojų civi- 
lės karės ir apsaugoti rubc- 
žius prieš bolševikiškus agen- 
tus arba vokiškus kareivius, 
ypatingai prieš gen. Hoff- 
mano armiją. 

Yra keletas skundų prieš 
Hoffmano armiją. Pirma yra 
tą, kad vokiečiai nepavelina 
mūsų aficierams ir kareiviams 
peržengti rubežių ir suorga- 
nizuoti lenkus Vilniuje, Min- 
ske ir kitose vietose prieš ki- 
lančias betvarkes. Antra, v > 

kiečiai pardavinėja ir dalina 
ginklus pavojingiems elemen- 
tams. 

Pranešama, kad vokiečiai 
atidavė miestą Minsk bolše- 
vikams už 40,000 rublių. Ten 
labai daug nukentėjo lenkų gy 
ventojai, nes kaimai likosi iš- 
deginti. Jeigu armija gen. 
Hoffmano, kuri susideda iš 
200.000 kareivių išsiskirstys 
jie tada sukels didžiausias be- 
tvarkes Lenkijoj. 

Vokiečiai palaiko priešin- 
gus elementusi Lietuvoje ir 
sukelia betvarkes Poznaniuje. 

Vokiečių okupacijos karei- 
viai Lenkijoj užima toki ne- 

draugišką atsinešimą prie vie- 
tinių gyventojų, kad aš buvau 
priverstas pasiųsti kareivius i 
nekurias vietas." 

MOTERIS UŽPUOLĖ 
KRONPRINCĄ. 

Amsterdamas, gruodžio 16 
d.—Minios moterų iš Amster 
daino nuėjo ant salos \\ ierin- 
gen, kur buvęs Vokietijos 
kronprincas yra internuotas 
ir surengė nedraugiškas de- 
monstracijas prieš kronprincą 
sulyg žinių, atspausdintų laik- 
raštyje T e 1 e g r a a f. 

Pranešama, kad kronprin- 
cas Frederick \Yilliam išsi- 
gelbėjo nuo moterų pabėgda-, 
mas. 

VOKIETIJA TURĖS 
UŽMOKĖTI SKOLAS. 

IVashinytonas, gruodžio II 
d.—Senatorius \Yashingtono 
valstijos Poindexter, republi- 
konas, kalbėdamas Senate, iš- 
reiškė nuomonę, kad Vokie- 
tija turi užmokėti Svuienytų 
Valstijų skolą. Jis pasakė, kad 
Laivyno Sekretoriaus DanieU 
pranešimas, kad nebūtų uždė- 
ta amnestija ant Vokietijos, 
nemano, kad atstovautų visą 
opiniją Amerikos žmonių. 

LENKŲ KAREIVIAI 
UŽMUŠĖ ŽYDUS. 

V ar sava, gruodžio 16 d.— 
Xoah Prilucki, žymus žydų 
narys Municipališkos Tarybos 
ir vadas žvdų nacionalistų 
partijos, pasikalbėjime su lailc 
raščių k< )respondentais apie 
žydų pogromus Lenkijoj ir 
Galicijoj pasakė: "Apskait- 
liuojama, kad apie 900 žydų 
likosi palaidota Lemberge dvi 
savaites tam atgal. Man yra 
pranešta, kad jie likosi už- 

mušti Lenkų kareiviais už 
tai, kad Lembergo laikraštis 
atspausdino nepamatuota pra- 
nešimą, buk žydai nebuvo 
neutrališki laike musių tenai.*' 

2,248,000 KALĖDŲ DOVANŲ 
KAREIVIAMS. 

Kalėdines dovanelės I. Y. ka- 
reiviams jau išsiųsta. Paskuti- 
niu du lavu (iš šešių) apleido 
Amerikos pakraščius pereitą są- 
vaitę. 

Visi še:i laivai veža 96,000 
maišų Kalėdinių dovanų karei- 
viams. Juose telpa 2.248.000 pa- 
nedelių po vieną kiekvienam ka- 
reiviui. Apie 200,000 pundelių 
pasiųsta viršaus. Tas daroma, 
kad užtikrinus, jog kiekvienas 
kareivis nebus nuskriaustas. 

Mat turint tik tiek dovanų 
pundelių, kiek apskaitliuojama 
yra Prancūzijoje kareivių, prie 
nuolatinio kariumenės judėjimo, 
lengvai gali atsitikti, kad tulo- 
sna vietosna pristatytų pundelių 
kiek permažai, kitosna gi kiek 
perdaug. Atsargumas yra vi- 
sur reikalingas. 

UŽMOKĖS SUVIEInYTŲ 
... VALSTIJŲ SKOLĄ. ... 

Berlinas, gruodžio 16 d.— 
Count Ernst Reventlow, vv- 

riausis redaktorius laikraščio 
T a g e s Z c i t u 11 g* disku 
suodamas Prezidento \Yilsono 
kelionę Europon rašo, kad 
Vokietija turi užmokėti Su- 
vienytoms Valstijoms preke, 
nežiūrint kaip didelė ji butų, 
už atnaujinimą jų vietų ir 

santikių pasaulinėje politiko- 
je. 

Adolph Joffe, Rusijos am- 

basadorius Berline, kuris lap- 
kričio mėnesyje buvo išvary- 
tas už jo aktyviškumą bolše- 
vikų labui, praneša žinios iš 
Breslavo, kad jis peržengė ru- 

bežių ir grįžta Berlinan šu 
tikslu dalyvauti Kongrese Ka- 
reivių ir Darbininkų Tary- 
bų, neatsižvelgiant į prašymą 
Eberto kabineto, kad jis lai- 
kytųsi nuošaliai to miesto. 

Joffe buvo vienas iš žy- 
miausių bolševikiškų vadų Ru 
sijoj prieš jo paskyrimą am- 

basadorium Vokietijoj balan- 
džio mėnesyje 1918 111. Tuo- 
jaus po užėmimo ambasado- 
riaus vietos Berline, jis pasi- 
darė blėdingu Vokietijos val- 
džiai už skelbimą revoliueio- 
niškų doktrinų. Jis prisipa- 
žįsta, kad i i s plianavo su ne- 

kuriais Vokietijos vadais įves 
ti bolševikišką tvarką Vokie- 
tijoj. 



KĄ KOLEKTORIUS GIRDĖJO. Į 
Kiek laiko atgal "Lietuvo- 

je" ;au tilpo vienos kolekto- 
rių poros įspūdžiai apie rinki- 
mą aukų Chicagoj, Lietuvos 

..laisvei. Oabar kitas, ponas 
Jonas Gaubas, paduoda savo 

patyrimus, — kas jam teko 
girdėti ir matyti, aukas be- 
renkant. Jis rašo sekančiai: 

t 

Išėjęs rinkti aukas Lietu- 
vos laisvei, pradžia turėjau 
labai gerą. Pirmiausia užėjau 
pas p. S. Martinkų, biznierių, 
laikantį vyriškų daiktų krau- 
tuvę pri'_ 3324 So. Halsted 
St. Pasakiau su kuo atėjau. 

— O paliudijimą ar turi? 
— klausia. 

— Turiu! — sakau, ir išsi- 
ėmęs parodžiau. 

P-nas Martinkus yra vyras, 
reikalą suprantantis; Lietu- 
vos laisvės išgavimas jam ru- 

^Į)i, kaip geriausiam lietuviui; 
todėl laiko gzršt: ilgiaus kal- 
bomis su juo nereik. 

— Še, ant pirmos pradžios, 
— sako jis, išsitraukęs de- 
šimtinę. — Tegul ji bus lai- 
minga ir daugiaus dešimkių 
pritraukia. Eik tamista pas 
mano kaimyną, o jeigu ten 

geriaus laimėsi, tai sugrįžk 
kitą sykį — dar ir kitą pridė- 
siu 

Taip p Martinkus ragino 
k "lektorių, jam geresnio upo 
I /įduodamas. Bet rinkti au- 

ka", pasirodo, nėra taip leng- 
va, kaip grybauti, o tasai jo 
nurodytas biznierius buvo ne 

tokios kliasos biznierius, kaip 
kad p. Martinkus... Ir ne tik 
jis vienas toks buvo. 

r~ i— 'i ri'i i"' Trr ~ 

Dvi rusįš biznierių. 

Vaikščiojant nuo biznie- 
riaus pas biznierių, tuojaus 
patėmysi, kad jie skiriasi į 
dvi kliasas, ir šitos kliasos 

yra taip toli viena nuo kitos,! 
kaip dangus nuo žemės. ? 

Viena kliasa lietuviškų biz-Į 
nierių yra geri tėvynainiai,; 
suprantanti savo tautos rei- 
kalus ir gelbstantieji juos su-j 
lyg savo išgalės — ar tai au- 

komis, ar tai patarimais ir 
geru žodžiu. Tai yra gera mū- 

sų kliasa, kuria galima pasi- 
gerėti. Paprastai, biznieriai, 
priklausantieji prie šios klia- 

sos, yra apšviestesni žmonės. 

Jie sudaro gera ir naudingą 
mus visuomenės sluogsuį. 

Prie kitos rūšies biznierių 
c 

priklauso tie, kuriems pap-J 
rastai ''ant tautos reikalų tik 
nusispjauti." Jie nepaiso ir ne- 

supranta visuomeninių parei- 
gų — paprastai šykštuoliai, 
saumyliai. Jie žiuri tik savo 

kišeniaus ir kaip žmonės sa- 

ko "del cento ir pasikaitų." 
Tai yra žemesnis biznierių 
elementas, —' paprastai neš- 
varus ir kitnu ir sielą. Tarpe 
šitos kliasos yra daug saliiin- 
čikų, tarp kurių jeigu ir atra- 

si prakilnesnių žmonių, tai 
vienok labai — labai nedaug. 

Šitos kliasos biznieriams 
gali kalbėti apie tėvynės rei- 
kalus kol tau liežiuvis sutins 
— jeigu laimėsi nuo juo do- 
liarj, tai bus stebuklas. Tan- 
kiausia su saliunčikais turėsi 
tok j pa tyrimą. 

Jie, matai, yra gudrus 
"politikieriai." Leis tau kalbė- 
ti patol, pakol tau gerklė iš- 
džius. Patars ja "atvilgyti," 
— ir pats tankiai "ant tavęs" 
išsigers, o kada jau prieisi 
aukos, tai jis "diplomatiškai" 
tau pasakys, kad "ateik kita 
sykį, jis tuom tarpu daugiaus 
sužinos, ar verta aukauti..." 

Ištikrųjų gi tai jo tokia po- 
litika, kad tu ateitum dar sy- 
kį ir praleistum prie jo baro 
:lar kita pusdoliarį, arba do- 
liar], o tautiškam reikalui ar 

bus nuo jo kokia auka, — tai 
rlar klausimas. 

Tautišku žvilgsniu saliun- 
čikai, — išėmus keletą tikrai 
"erų vyrų, kurie užlaiko šva- 
rus saliunus, — yra aršiau- 
sios rūšies ir biznieriai ir tau- 

tiečiai. 
Teko man pavaikščioti ir 

pas bučernikus. Apie šituos 
negaliu taip gerai papasakoti, 
bet ir nuo jų teko prisiklausy- 
ti. Pripratę, matyt vyrai su 

bobomis bartis, tai liežiuvius 
turi, kai tos davatkos. Au- 
kautojai iš jų, abelnai paėmus 
ir su nedideliais išėmimais, 
taipgi blogi. 

1 r kad nors nieko nesakytų ? 
Bet pikta, kuomet pradeda 
kalbėti ir savo ''bobiška dip- 
lomatiją" vartoti. 

Ant 31-os gatvės vienas 
toks "diplomatas" užreiškia 
tau, kad duosiąs, kaip bus rei- 
kalas, kaip reikės. Kaip esą 
Lietuva laisvę gaus, tai tada 
duosiąs. Ir kalbėk su tokiu 
mandruolium—vis viena, ka 

t. 

pasakytų tau, kad pašauks 
daktarą, kada jau busi svei- 

kas.... ! 
Tokios rūšies biznieriai yra 

tik tiek lietuviais, kad iš lie- 
tuviu bizni daro — jis butų 
ir nigeriu, jeigu iš jo biznį 
darytų, o savo tautai iš jų tik 
tiek naudos, kiek ir iš ožio: 
nei piciio. nei vilnos..* viena 
tik smarvė. Bet, kaip sakiau, 
yra' ir šaunų, gerų biznierių, 
kuriais lietuviai gali pasi- 
džiaugti. Iš mano ^vaikščio- 
tų biznierių, tai tuom tarpu 
turiu tPrp lokių prakilnu1 biz- 
nierių pažymėti viršminėtą p. 
Martinkų ir dar p. J. Ridiką, 
sena chicagietį, laikantį vy- 
riškų daiktų krautuvę prie 33 
So. Halsted St. 

Prasti žmonės, darbininkai, 
yra daug geresni aukautojai. 
Jie duos penkinę, ar dešimti- 
nę ant tautos laisvės — tai 
kaip niekur nieko, o nuo pi- 
gaus biznieriaus jei iškaulysi 
penkinę — tai jam rodosi J 
kad jis didesnę mielaširdyste 
yra padaręs, negu kad kaize- 
rio nuo sosto nuvertimas. 

Iš viso to galima išvesti 
tai, kad musų biznieriams dar 
toli prie svetimtaučių biznie- 
rių ir reikėtų nuo jų pasimo- 
kinti. Vaikščiodamas aš patė- 
m i jau, kad yra daug lengviau 
išgauti auką Lietuvos laisvei 
nuo žydo, ar svetimtautiško 
biznieriaus negu nuo lietuvio. 
Tai yra apgailėtinas dalykas, 
bet tas yra teisybė. Prie šios 
progos a' noriu tarti ačiit vi- 
siems aukautojams, kurie ne- 

sigailėjo savo aukos šitam 
šventam darbui — Lietuvos 
laisvės išgavimui. 

J. Gaubas. 

GARBINGAI KRITO U.Ž 
LAISVĘ. 

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

Patėmijimas. Imam© tik 
tas pravardes, kurios yra neabe- 
jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kurie 

pasiduoda kariumenėj, arba laike 
registracijos, savo pravardes su 

"siti," arba su "wicz," ant galo, 
yra panašus i lenkus ir jų męs 
negalime atskirti; todėl tankiau- 
siai tokių ir nepaduodame. Lie- ' 

tuviai privalo savo pravardes lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau ir 

kariumenėj, paduoti vieton "ski" 

—"skas," vieton ''wicz"—"vičius," 
pavyzdžiui: vietoa "Rutkowski" 
privalo paduoti "Rutkauskas," vie- 

ton "Jacewicz"—"Jacevicius." Tuo- 

met bus lengva juos pažinti. 

* * 

S u rašuose gruodž.i.o 13 
d. 1918. 

Anthony Gobis, iš Grand Ra- 

pids.—sužeistas laipsnis nepa- 
žymėtas. 

Anthony Mikolaitis, iš Chicago 
1651 W. 47U1 st.—sunkiai sužei-1 
stas. į 

S u rašuos c gruodžio 14 
d. 1918. 

William Martunas, iš Chicago, 
2300 So. Oakley ave.—užmuštas j 
mūšyje. 

Julius Urbin, iš Chicago, 4445 
So. llonore st.—sužeistas laips- 
nis nepažymėtas. 

Joseph Lucas, iš Chicago, 129 
N. May st.—sužeistas laipsnis 
nepažymėtas. 

Bernard B. Urban, iš Chicago, 
3064 N. A vers ave.—sužeistas 
laipsnis nepažymėtas. 

Joseph Nikas, iš Chicagos, 
1717 S. Union avc.—sunkiai su- 

žeistas. 
James N. Vourlitis, (gal gre- 

kas) iš Chicago, 4759 \V. North 
ave.—sunkiai sužeistas. 

Stephen Shwagždis, iš Spring- 
field, 111.—užmuštas mūšyje. 
..Su rašuose gruodžio 15 
d. 1918. 

Joseph Btkos (gal Butkus) iš 
Chicagos 3254 S? Morgan St.— 
sunkiai sužeistas. 

PRISIRUOŠĘ. 
Vargoninkas:—Ryto] jus šliu- 

bas, todėl privalote buti tinka- 
mai prisirengę prie tokio svar- 

baus dalyko. 

Jaunoji:—O taip ponuli, jau 
viskas surengta; prikepėm už- 

tektinai mėsos pridarėme dešrų, 
parsinešėme alaus ir degtinės. O 

kitų dalykų ir rytoj dar bus ga- 
lima nupirkti. 

PLATINKIT "LIETUVĄ/' 

50 Dienų Išband) - 
mui Dykai. 

Prisųsk 20c. dabar 

iiilnifl1fi« nu 

Meskite netikusias gydoles! Jeigu turite 
dusulĮ, reumatizmą, neuralgiją., paralizius, 
nerviškumą., sluogos, bronchito, silpnumą 
pečių, silpnumą, užketėjimo ir daugybe 
kitų ligų, arba skausmo bile kur. Prisius- 
kite 20c. del vyriško diržo arba 30c. del 
moteriško diržo, idant pagelbeti užmokėti 
prisiuntimo kaštus. Į keletą valandų mano 

naudingas diržas rasis jusų pačte. Už- 
mokėkite rankpinigius $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal nu- 
rodimus per du mėnesius, tada bėgiję 60 

dienų jeigu nebusite užganėdinti, sugrąžinė- 
kite diržą atgal, o aš sugražjsiu jusų $3.98. 1 

Nereikia laukti, pilnas užganėdinimas. 
Adresuokite: 

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

152 W. 14U1 St., Ne\v York. 

Laikrodininkas ir Auksinius 
AUKSO KRAUTUVE 

Pripildyta vėliausios ma- 

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

J. frCazakauskas 
3255 S. Halsted St. prieš 33čią Chicago, 111. 
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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, ser.as "Lietuvos" skaitytojau, apsimoket už išti- 
kimai tarnaujantį visuomenei, už sargiai dabojantį Tams- 
tos, skaitytojau, reikalus dienraštį "Lietuvą", nes krasa 
draudžia neapmoketą laikraštį siuntinėt. Nenoretumeme 
Tamstai padaryt nesmagumą, sulaikant dienraščio "Lie- 
tuvos" siuntinėjimą. Drįstame laukt nuo Tamstos greito 
atsiliepimo, nes, suprantame, Tamsta spėjai apvertint sa- 
vo ištikimą artimą dienraštį "Lietuva". Užkviečiame "Lie- 
tuvos" skaitytojus, Lithuanian Publishing Bendrovės da- 
lininkus, artimus ir pažįstamus tuoj aus užsiprenumeruo- 
ti Dienraštį "LIETUVĄ." 

Laiškus ir pinigus siųskite sekančiu antrašų 

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

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS = 

CHICAGOJE Metams $6.00 
,, Pusei metų 3.50 

in Kitus Suv. Valstijų Miestus 
Metams $5.00' 
Pusei Metų 3.00 

In Kanada Metams 7.00 
ln Kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

Sitą kuponą išpildyk, nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiusk mums. 

"LIETUVA" 3253 {o torgan StM Chciago, 111. 
GERBIAMIEJI:— 

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėt1 

dienraštį "Lietuvą" per niet. 
(aat kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas — Pravarde™ 

Stubos numeris Gatve ! 
(arbaboi) 

Miestas Valstija ! 



KAS DAUKANTAS 
i GYVENIMAS IR DARBAI 
inejimui 125 metų nuo jo gimimo dienos. 

(Tąsa) 
nyvc. esančiame 

)r. knygyne, ^ra 
»;imo." Viena už- 

palikime, antra 

sviciutės — Va- 
;s; įdavė prof. E. 
Dr. Pirmoji ko- 

orius tenai 

U/ima 
Bpusl. Bal- 
čiaus kopi- 

«na save "Sima- 
Raštininkas Pi- 

piras." Padalinta 
>ss trūksta, Ant- 

įn> 21 Daukan- 
'. lesdamas ^er- 
3 tos kopijos. — 

iš tivlo, autorius 
lino j dvi dali, 
beri su Valan- 

ir luno Semina- 
alir numanyti iš 

>s:eksto), galima 
iyra vienodi. Iš 

cg ji vėliau at- 
lančiaus kopija 
aukantui mirus. 
«menanja turėjo 
ėliati pridėjo jo 

a — bus galima 
gauti aną Ame- 
ikraštj. 
;gos, apie Gedi- 
lieris ir atspaus- 

lit Wti. Gesel- 
t. 111 pivsl. 2Č)o 

trumpes- 
nį, užima 
i 1430 m. 

£>ecranisKas su- 

ai-knrios dalys 
K«i "Bude" ra- 

>ja. Kalba leng- 
pdirbta, nelabai 

šitoji istorija 
sdinta. 
ra nevienos ko- 

iojo per rankų 
tyti iš Pabrėžos 
i išrinktieji ži- 

į&udojos. Bero- 

ikantas įdėdavo 
prierašai paila- 

iklimo laiku, 
't, la'biau "Pasa- 

/t, Valančius ža- 

apie jo perraši- 
kun. Vaišvila; 

darbo ir pinigų. 

CRAŠČIAI. 
no apie veikalus 
oz," kur;o dalis 

guli rankraš- 

tį* 
fni suraszytos 

Krei- 
J&i: 

p. 13. kun. 
h kitus rank- 

t 

d-rui Ant. Bui- 
iadėięs juos iš- 
liau tas ^Pasakas 
eis Vilniuje pirm 

ir atidavė jas 
— Pasakų, Dau- 
tu, nėra. Jo pa- 
r sunumeruota, 

airus žmonės, 
cų yra įdėta dai- 
liu 
ą vargiai pava- 
rinkėjų, o dau- 

sizatorium. 
į>a!ikime rasime 

jo paties ne- 

lįslių, dainų, jos 
rankomis ra- 

o pažjsta- 
padėjo, 

'ų laiškų, 
T) Daukanto 

'ašydami laišką, 
J. Susekti, kieno 
ir užrašyta, ne- 

originalo — ne- 

kaip gires kirsti 
K alvieno ukiny- 
mafc Dafi'vs. me- 

tuse 1854, pusi. 43—IV. Veikalas 
pabaigtas. Cenzūros leidimas tiar 

nepaimtas, (iale buvo "tautinės 
patarlės." Archyve trūksta kelių 
puslapių, 
3. Instrukcija del gyrirūnkystes, 
fol. 207 pusi. (vertimas). 
..4. Kaiminęs Saugtęs arba Po- 

licijos istatimas diel skarbo vals-i 
tioniu, saulielidiniesi givbernijosi 
arba sritiesi fol. 24 pusi. 
.. 5. Paweikslai ant raszimo gro- 
matu dokumentu, fol. 89 p. Laiš- 
kų pavyzdžiai Į įvairius žmones 
ir sisokiuose atsitikimuose. Laiš- 
kai ir dokumentai užima 1-1--83 
p. Gale prideda aritmetikos pra- 
džia (83- 89 p.). Darbas nepa- 
baigtas. 

6. Justinaus Istorija, fol. 400 p. 
(Vertimas) (antrašo nėra). 

7. Rubinatio Peluzes givveni- 
mas Iszgolditas isz Teutonu kal- 
bos j Žemaitiu pagal 12-jo isspau-1 
dimo Joach Heinr. Campe. 

Cenzūros leidimą gavo savo 
vardu Ksav. Kanapackis 9 VI. 
1846 m. Vilniuje. \'o. 133. 

8. Maldas kataliku pagal P.až- 
niczios S. Rimo iszraszytas Me- 
tuose i842m. 

Cenzūros pasaulinės ir dvasi- 
nės leidimą paėmė Ksav. Kana- 
packis 1847 m. 

8a. Ar j šitą ar į kita kokią 
knygą įprakalba yra užsilikus, 
pavadinta: Pratarme j "Moks- 
lą Bainiszęs S. P'mo." 

9. Frivilegia, Jura. Immuni- 
tate^et Lrbertates Sifmogitarum. 
P .aukauta Gr. Jurgio Broel-Pla- 
terio vėlei. Darbas nepabaigtas. 
Nors visa medžiaga -buvo surink- 
ta, tik nesutvarkyta ir neperra- 
šyta — Yra tai ofticialiniai raš- 
tai Žemaičių istorijos. 

10. Žodynas lenkiškai-lietuviš- 
kas (Be antrašo. 3 tomai 
It — A — M 733 pusi. fol. 

II » 
_ X — P 704 

" 

[[I " 
— R — Z 822 " 

Darbas nepabaigtats. Daug žo- 

džių neišversta lietuvių kalbon). 
— Be to, yra surinkta visiokros 

medžiagos j kelis tukstančius la- 
pų. Yra nusirašęs šiaip knygą: 
Lietuvos Statutą (lotyniškai), 
lietuvių kalbos gramatiką (lot.), 
ir t.t. 

IV. ABEJOJAMI IR NEŽINO- 
MI RAŠTAI. 

1. Palągos Petris. Apysaka pa- 
gal Campes Robinzoną. Cenzūra 
peržiurėjus 1857 m. ir turcjusi 
toji knyga neužilg išeiti. (Tai ne 

ta« pats, kaip Rufbinatio Peluze, 
nos šio tema — tai robmzonada), 
iiprie^tam pats Daukantats tat 

skyrium .nini. 
2. "Gaspadorius." Knygutė 

paskirta smulkiems ūkininkams. 
I perskyrimas — apie ukj, II — 

apie arklių galviju apginimą ir jų 
gydymą, II— apie sodus, bites 
ir apinius. 

1 ."Elementorius.'' 1857 m. balan- 
džio mėn. turėjo ipaduoti cenzū- 

rai. Žinių apie tuos 3 raštus su- 

teikė E. Volteris, pasiremdamas 
Daukanto laišku, rašytu balnd. 
1857 m., iš Svirlaukio — Tenai- 
pat minima yra knygutė Apie 
gires ir girių ūkio vedimą, 5 
lankų storumo. Bene b .s ta pati, 
kai'p ir minėtasis 1T persk. No. 2. 

♦ * 

D-ras L. Geitler'is 1874 m. sa- 

vo straipsnyje "Litva i Litvane" 
ir "Litauische Studien" 1875 m., 
rašyda.nas apie Daukantą, tarp 
jo raštų mini: "Kningele apej 
žinias Draugistes nusiturčjima." 
Tą pačia atkartoja E. Volteris. 
Abudu paduoda 1843 m. — Var- 
das pilnesnis jos pagrl Baltra- 
maiči > šitoks. "Knigele apej ži- 
nias draugistes .lusiturėjima arba 

pamokinimas kaip rejk girtybę 
pamesti ir nuog arielkos gierimo 
arba kitu stipriu atsipratinti. Že- 
maičiu diel anu duszes ir kuna 
cierbes naraszvta m r kunica 

Lietuviškieji šventieji. 
Iki šiolei paprastai lietuvių 

manyta, kad jie turi tik viena 
šventąjj, kuriuo yra Šv. Ka- 
zimieras Jogailų giminės kti- 
niffaikštis, Kymo-Kataliku O J i. 

bažnyčios kanonizuotas (šven- 
tuoju pripažintas) ir Lietuvos 
"patronu" skaitomas. Bet 
"Išeivių Draugas" (kunigo 
redaguojamas) pasakoja 
mums, kad lietuviai jų turi 
daugiau. Savo numeryj 46- 
me jis talpina tulo p-no I>. 
straipsnj, kuriame prirodine- 
jama, jog pačiame Vilniuje 
yra liekanos dar trijų lietuvių 
šventųjų—šventųjų Kukliaus, 
Mikliaus ir Niežylo. 

Teisybė, daugumui buvo ži- 
noma, kad stačiatikių (pravo- 
slavų) cerkvė skaitė šventai- 
siais tris lietuvius, mirusius už 
krikščionybę, kurių relikvijos 
buvo laikomos stačiatikių šv. 
Trejibės bažnyčioj Vilniuje, 
lyginai, kaip daugelis lietuvių 
žino, l'ad stačiatikių bažnyčia 
iki šiolei skaito savo šventuo- 
ju Daumontą, Lietuvių kuni- 
gaikštį (Dovmonta, kniazia 
Litovskago), kurio liekanos 
iki šiolei randasi stačiatikių 
sobore (katedroj) mieste Psko 
ve. Bet, rasite, daugeliui 
lietuvių bus naujiena, kad tie 
trjs lietuvių jaunikaičiai butų 
skaitomi Rymokatalikų baž- 
nyčios šventaisiais, o kad taip 
esą bent išdalies, tai minėtam 
straipsny j lyg ir mėginama 
nurodyti. 

Kaip ten nebūtų, minėto 
"Tšeivių Draugo" straipsnis; 
rasite, bus akyvas ne vienanv 
skaitytojui, tais dalykais įdo- 
maujančiam. Jame skaitome 
štai ką: | 

Senovės Lietuvos Šventieji. 
"Beslaidydamas seną ry- 

mišką "martyrologiją," (t. y. 
knygą, kurioj yra užrašyū 
skaitlingi šventųjų vardai, iš- 
skirstyti ant kiekvienos metų 
dienos), atskleidžiau 14 dieną 
balandžio ir atradau tenai 
šiuos užrašytus vardus: šv. 
Antano, šv. Jono ir šv. Eus- 
achijo, paprastai vadinamų šv. 
Kukley, šv. Milhey ir šv. Ni- 
zilon, nukankintų Vilniuje 
apie 1342 m. 

"Pažingeidavau ar tie šven- 
tieji yra tikrai lietuviais. Pa- 
žiurėjau į naująją Rymo 
"martyrologiją," bet tenai tų 
šventųjų nėra paminėta. Vie- 
nok juos suradau Bolandystų 
knygose "Actą sanetorum," tik 
bent kiek pakreiptais vardais. 
Štai jų trumpa istorija: 

"Laikuose didžiojo lietuvių 
kunigaikščio Algirdo (1320- 
1381) lotynų katalikystė labai 
vargiai tegalėjo platinties Lie- 
tuvoj,-nes ją skelbė neapken- 
čiami kryžiokai, kurie kartu 
su krikščionyste norėjo lietu- 
viams atnešti vergiją. Toli 
lengviau Lietuvoj galėjo pla- 
tintis krikščionystė rytinių ap 
eigų, nes Lietuva jau buvo 
užkariavusi nemažą Rusinu 
dalį, kurie išpažino krikščio- 

Sinforiona Mieleszka. Petrapilie. 
pas K. Mejer, pardavvinejinti no- 

bažnas ir doringas knygas Žirni- 
nie ulicz' > pas Akmenini tilta 

Kampiniuose namuose aptieko- 
riaus Sztraucha, No. 26 ir 56." 
6"°» 35 pusi. — Spausdinta: 
Spaudiniej Iversena, 1846 m. Ki-I 
tos knygelės panašiu vardu nėra1 
visai. J Toksai kunigas Sinforijonas 
Meleška buvo tikrąi, gyvenęs 
Rygoje. Gimęs 1804 m., 1822 m. 

domininkonas. 
Taigi šitą knygą nėra jokios 

I priežasties priskaityti prie Dau- 
kanto raštu — 

t 

nystę rytinių apeigų. Nerei- 
kia vienok manyti, kad Lie- 
tuvoj platinosi būtinai s"hiz- 
matiška provoslavija, nes kai 
kurie Rusinu vyskupai labai 
ilgai laikėsi vienybės su Popie- 
žių, todėl buvo tikrais kata- 
likais, tik Rytinių apeigų, arba 
kaip paskui buvo vadinami, 
buvo tikrais unijotais. 

Buvo jie Kunigaikščio 
Algirdo dvare. 

"Didžkunigaikščio Algirdo 
dvare, tarp daug kitų dvarionų 
buvo i ris jaunikaičiai pagonįs, 
augštos lietuviškos kilmės, jų 
vardai-Kukley, Mikley ir Ni- 
zilo (rasit, jie pagal dabarti- 
nios musų kalbos vadintųsi: 
Kuklius, Miklius ir Niežylas). 
Nežinia ar jie buvo broliai ar 
ne. Tuotarpu atvyko Į Vilnių 
vienas unijotų kunigas (ry- 
linių apeigų, bet uniotas, t. 

y. katalikas), vardu Nestori- 
jus, kurs atvertęs anuos tris 
jauniKaičius, apkrikštijo juos 
vardais: Antanas, Jonas ir 
Eustacbas. Apkrikštyti jau- 
nikaičiai pasiliko Algirdo dva- 
re ir nesiskelbė esą krikščio- 
nis. 

"Vienok Antano h Jono ti- 
kyba greit išėjo eikšten: jie 
nenusikirpo plaukų pagarbini- 
mui ugnies, užlaikė krikščio- 
niškus pasninkus ir nepildė 
Įvairių stabmeldžių apeigų. 
Nuo Antano ir Jono kuni- 
gaikštis pareikalavo idant iš- 
sižadėtų krikščionystės. Juo- 
du nepaklausė. Todėl liko 
įmestu kalėjiman, kame buvo 
įvairiai varginamu per metą. 
pralop Jono ištvermė pasviro, 
;'S prižadėjo kunigaikščiui su- 

grįžti prie senesniosios religi- 
jos. Pertai abudu liko palei- 
stu ir sugražintu prie kuni- 
gaikščio tarnystės. Antanas 
vienok, kurs nebuvo niekiek 
atsisakęs nuo krikščionystės; 
išpažino ją viešai ir toliau, to- 
dėi neužilgo vėl liko Įmestas 
j kalėjimą. Jonas gi gailėjo- 
si savo prasižengimo, išpažino 
ir toliau krikščionišką tikėji- 
mą, bet tik slapta. Jis rūpi- 
nosi idant Antanas vėl jį pri- 
imtų prie dalyvavimo krikš- 
čioniškoje draugystėje ir pra- 
šė Nestorijaus, idant jį už- 
tartų pas Antaną. Antanas 
pasakė, kad priims Joną, jei 
jis viešai išpažins krikščionv- 
stę. Jonas ištikro išpažino 
viešai krikščioniška tikėjimą 
ir užtai liko įmestas į kalėji- 
mą, kame buvo Ant anas. An- 
tanas sveikino jį su neapsako- 
mu džiaugsmu. Kartu tat ka- 
lėjime garbino krikščionišką 
Dievą, o Nestorijus parūpino 
jiems Komuniją šv. Po metų 
kalėjimo Antanas liko nužu- 

dytas 14 dienoj sausio, o Jo- 
nas 24 dienoj balandžio. 

"Eustachijo tikėjimas vėles- 
niai irgi išėjo eikštėn, ir ku- 
nigaikštis pareikalavo, idant 
atsižadėtų krikščionystės. Jam 
nepaklausius, liepta jį plakti 
rykštėmis; kadangi jaunikai- 
tis kantriai kentėjo, liepta jam 
sulaužyti blauzdų kaulus ir 
nulupti plaukus nuo galvos 
kartu su oda; visą tai su di- 
džia kantrybe iškentėjęs liko 
nužudytas 31 dienoj gruodžio. 

Palaidoti Vilniuje. 
"Nėra aišku kokiuose me- 

tuose liko jie nužudyti, laikas 
svyruoja tarp 1328-1342, tai- 
pogi ne visuose dokumentuo- 
se sutinka nužudymo dienos, 
rasit dėl kalendoriaus permai- 
nų. Kūnai jų yra palaidoti 
Vilniuje šv. Treybos unijotų 
bažnyčioj. Esantis laikomi už 
ęvpnfii<; tif»t nac rticiic T T,it 

jotai apvaikščiojo jų švente 14 
dienoj balandžio, piešia juos 
ant paveikslėlių su kryžių, «iu- 

čelninkystės ženklu, ir s.i ka- 
laviju, ženklu augštos kilmės. 
Prie skaičiaus šventųjų esan- 

tis priskaityti laike Alekse- 
jaus, Kijevo unijotų metropo- 
lito. Kaikurios jų relikvijos 
esančios Vilniaus katedros 
1 įžnyčioj. Senovės dokumen- 
tai išskaitliuodami Lietuvos 
šventus patronus, paduoda ir 

Antaną su jonu ir Eustachi- 
jų. 

"Reikia dar paminėti ir mū- 

sų tautietį, palaimintą Mikolą 
Gedraitį, kurs, būdamas iš jau- 
nystės labai švelnios sveika- 
tos, j stojo Į šv. Morkaus 7.0- 

koną, Augustijonų regulos, at- 

sižymėjo didžiu šventumu ir 
skaitlingais stebuklais; pasimi- 
rė Krokuve 4 dienoj gegužio 
1485 r\ Jo šventė yra pa- 
skirta 4 gegužio." 

Linkėjimas. 
Šiuomi noriu patarti, kad 

Dienraštis "Lietuva" niekuo- 
met: netarnautų sriovėms, Det 
visai tautai. Srioviniems rei- 
kalams tarnauti bile kas gali, 
nes tai yra maž-možis. Visai 
tautai tarnauti, buti jos maj- 
žiešiumi vedėju tai jau ne bi- 
le kas pataikins. Reikia tam 

darbui gerų smegenų ir sti- 
prios valios. 

Linkėčiau "Lietuvos" Dien- 
raščiui buti visų lietuvių 
Mojziešiumi. 

A. 7Jinitickat, 
Rochester, X. Y. 

Dr. K. Drangells 
Pentįstas 

1 
3261 Se. Halstcd Street nm 
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PLATINKITE "LIETUVĄ." 

CAS H UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama u i "cash," arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant jųjų ant legaliu-išlygų, arba išperka- 
ma Jus jmokėjimą ant bondsij, kontrakto. 

CARL M. WH1TE 
56 W. WASHINQTON ST., ROOM4I1 

Lietuvių Organizuojama 

THE PROGRESS SHOE 
MANUFACTORING CO. 

Montello, Mass. 
(Inkorporuojama ant $100,000.00.) 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
Veda organizavimo darbą:- 

a) prižiūri tvarka 
1)) kontroliuoja ir 

c) sudėtus pinigus prižiūri. 
Dirbtuve steigiama bus tuojau. 

Kas Norite, 
galite įstoti į 
Vienas šėras kainuoja $100.00 
Apsauga pinigų užtikrinta 
Pelnas didelis ir tikras 
Avalų (shoe) krautuvių biznie- 

riams puikiausis investmentas 

Nelaukit su Įstojimu nesgąli netekti serų 
Klauskit informacijų ir pinigus siųskite 

tuojaus pas: 

The Progress Shoe Manufacuuring Co. 
5S Ames St., Montello, Mass. 

Arba 

Lithuanian Development Corporation 
320 Fifth Ave., New York, N. Y. 

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 suriakti, kad šit? klausimą išrišti. 

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

dai ir jusų čia paduotos žinios bus užlaikomos vien tik Redak- 

cijos žiniai ir nebus nei atskirai garsinamos* nei niekam iš- 

duodamos. Todėl galite r?syti atvirai ir su pilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravarde 
2. Adresas 

3. taviems, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj ? 

4. Amžius jusų 
5.y Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gautų laisvę? 
6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės?... 
7. Iš kokios vietos paeinate iš 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 
jo atsakyti, praleiskit jį nieko nepažymėję. 

12. Kaip greit many tu te grįžti Lietuvon? '.••••; Atsakę šiuos klausimus šitą kuppną ir sugrąžinki t "Lietuvos" Dienraščiui, 
adresuodami taip: Statistikos Skyrius, 

"Lietuva" Daily, 
3253 S. Morgan St., Chicago, III. 

pasirūpinkite, kad ir jusų draugai bei pažįstami ją išpildytų. 

> 
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"Lietuva" eina kaadiem, išskiriant nedeldleniua. 
Leidėjai: Lietuvos Dienraščio Bearovė. Redaktorius: 

Ad,\ Bronius K. Balutis. Adreaaa visoms karespondan- 
cijoms: 

Lithuanian Publfshing Co. 
3263 So. Morgan St., Chicago, 111. 

Telephonas Bulervard 4260 

Pren'^i*. U03 kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar- 

sinimų kaina suteikiama pareikalavus. 
Prisiųsti Iiedakcijon ir nesunaudoti rankraščiai gr<}- 

žiiumi atgal tik tada kada jų gražinimo reikalaujama, 

rankrašti Redakcijon siunčiant, ir kuomet gražinimo lė- 

šos prie rankraščio yra pridėtos. 
Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio biznio reika- 

lais reik kreiptis laiškais i Dienraščio Administaraciją. 

Korespondencijas, žinias ir straipsnius reik adresuoti 

Dienraščio Redakcijos vardu. 
Joki raštai, be padavimo rašėjo tikro vardo-pravar- 

dės (apart slapivardės) ir adreso, negali buti sunaudoti. 

Asmeniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

12-tai išryto ir nuo 5:30 iki 6 vakare. 

Kada Prasidės Taika? 
iki šiol dar nėra oficialokai paskelbta, 

kada prasidės Taikos Konferencija. Jeigu 
tikėti privatiškoms žinioms, tai prirengiamieji 
posėdžiai turėtų prasidėti dar sia savaitę. 

Tas gal but teisybė. Ištikriijų, prirengia- 
mieji talkininkų posėdžiai prasidėjo jau nuo 

pat karės pertraukimo, kuomet talkininkų 
valdžių premierai pradėjo laikyti tarp savęs 

pasitarimus. Tas vienok dar nėra laikos 

Konferencija. Tikrąja Taikos Konferencija 
męs vadiname bendrus posėdžius, kuomet tal- 

kininkų ir Vokietijos bei jos draugių delega- 
tai bendrai susės prie taikos stalo, idant pra- 

dėjus ''taikos derybas.'' 
Kada tas prasidės, to męs nežinome. Męs 

manome, kad gal but ir talkininkų valdžios to 

tikrai nežino. Nes su kuom gi jos turi tas 

derybas vesti? 
Žinoma, su Vokietija, su jos atstovais— 

pasakysit. Taip. Bet revoliucijai Vokietijoj 
siaučiant, kas gali buti tokifi Vokietijos at- 

stovu, ar atstovais, su kuriais galima butų 
derėtis ir taika daryti? 

Tuo atžvilgiu talkininkai yra dabar be- 

veik tokiam padėjime, kaip buvo Vokietija, 
darydama taika su Rusija. Talkininkai, be 

abcjo4.5s, nenorėtų daryti taikos, panašios i 

Lietuvių Brastoj padarytą taiką, kuri pasiliko 
tik popierine taika. 

Talkininkų valdžios, be 'abejonės, aty- 
džiai daboja reikalų bėgį Vokietijoj ir svarsto 

klausimą: su kuo jie tą taiką, turės daryti, 
jeigu Vokietijoj dar nėra nusistovėjusi jokia 
valdžia, kuri galėtų Vokietiją atstovauti? To- 
dėl męs iki šiolei neturime ir oficialio pra 
nešimo apie Taikos Konferencijos pradžią. 

Vokietija rengiasi prie rinkimų pradžio- 
je ateinačio mėnesio; Anglijoj atsibus rinki- 
mai dar šj mėnesį. I 'irm to laiko vargiai 
galima tikėtis formališkos Taikos Konferen 
cijos pradžios. 

^al but niekas nenorėtų užtik- 
rinti, kad laikos Konferencija ir tuomet pra- 
sidės. jNes visKas priklauso nuo reikalų sto- 
vio \ okietijoj, o už tai šiądien vargiai kas 
norėtų gvaranUioti. 

Jugo-Siavija ir italia. 
Žinios iš VVashingtono praneša, kad pa- 

dėjimas ant Balkanų pu^salio yra serioziškas 
ir išvengimui susikirtimo tarp Jugo-Slavų ir 
Italijos diplomatai turės nemažai pasidarbuoti. 

Pietinė Austrijos dalis, pakraščiais Ad- 
riatiko jūrių; yra apgyventa daugiausiai sla- 
vais. Austrijai pralosus karę ir nebegalint 
palaikyti salyje tvarkos, ji suiro ir ant jos 
griuvėsių užgimė kele«as naujų valstybių. Jų 
taipe yra ir Jugo-Slavija. 

Bet fugOisSfoviioie. ypač Adriatiko pajū- ri™* ... 

j pasiimti sau visa Adriatiko pakraštį. 
Jei tas atsitiktų, tai Jugo-Slavija atsi- 

durtų kėblame padėjime, nes, kuone visam jū- 
rių pakraščiui perėjus Italijos rankosna, Jugo- 
Slavija netektų geriausių uostų—taigi neturė- 
tų ir gero priėjimo prie jūrių. Prieš tokį Ita- 
lijos žingsnį jugo-slavai yra pasiryžę ne tik 
protestuoti, bet ir ginklą pavartoti, jeigu to, 
reikėtų. I 

Jugo-Slavijos laikinoji valdžia užreiškė, 
kad talkininkai, ypač Suvienytos Valstijos, 
privalėtų užsiimti sutvarkymu reikalų Adria- 
tiko pakraščiuose, nes kitaip ten butų neiš- 
vengiamas kraujo praliejimas. 

Esant tiems kivirčams, bus vietoje pa- 
žymėti, kiek ir kokių tautų gyvena tame kraš- 
te, dėl kurio kįla ginčas. 

Skaitlines imame iš Austrijos valdiškos 
statistikos, darytos 1910 metuose. Sulyg tos 
statistikos, Adriatiko pakraščiuose buvo: 

Italų !... 374,148 
Jugo-Slavų .... 1,045,467 
Vokiečių 16,342 
Visų kitų 103,726 

"Viso 1,539/33 
Taigi italai visame plote sudaro mažu- 

mą. Tik Triesto distrikte jie yra didžiumoj 
— visur kitur mažumnj. 

Išrišti jų ginčą yra nelengva. Italija, kaipo Austrijos pergalėtoja, reikalauja sau at- 
lyginimo—ir norėtų gauti tuos Adriatiko pa- 
kraščius, kur dalis gyventojų yra italai, lta- 

! li jai mat yra svarbu kontroliuoti visas Adria- 
tiko jūres. Gi Jugo-Slavija, remdamasi savo 
tautystės viršijančiu skaitliumi, niekaip su tuo 

j nenori sutikti. 
Jugo-Slavų klausimas yra dikčiai pana- šus į lietuvių klausimą. Kaip Lietuvos mies- 

tuose yra diduma lenkų, taip ir čia yra dau- 
guma italų. Kaip italai, pasiremdami tuo, savinasi sau visą Adriatiko pakraštį, taip ir 
Lenkija norėtų sau pasisavinti Vilnių su visa 
gubernija. 

Šitas klausimas yra tik vienas iš daugelio mazgelių, kuriuos reikės Taikos Konferenci- 
jai atmegsti. Darbas nebus nei greitais, nei 
lengvas. 

—oo— 

Svetimoj spaudoj apie 
Lietuvius. 

Naujos Vokietijos Rubežiai. 
.... "Todėl nėra visai sunku išpranašauti [to 
forcast] galimas teritoriales linijas, kurios bus 
nubriežtos prie Taikos Konferencijos stalo, 
ant šito naujai padaryto [Europos] žemlapio. 
Iš šiauriu, Vokietija turės Baltiko juriii ir Da- 
nijos rubežių; iš rytų—naujas respublikas: 
Lietuvių [Musų pabraukta. Red.], lenkti, 

I slovakų, cechų ir vengrų; pietuose—ištisai Ita- 
lijos rubežių, išėmus nedidelę juostą, apgy- 
ventą slovėnų. Jos [Vokietijos] vakarinis ru- 

bežius atsirems ant didesnės Francuzijos ir 
didesnės Belgijos su mažomis holandų ir fla- 
mandų respublikomis viršutiniam kampe." 

—Iš Groerver, Charlotte, N. C. 
Gruodžio 2 d. 1918 m. 

Rytas. 
Nurimk, audra, per naktį staugus! 
Saulutė kįla iš rytų, 
Pavargo tėviškė jos laukus, * 

Ir nukentėjo daug bėdų! 
Praslink! Jauna saulutė Vija, 
Gyvenimą ji neša mums, 
Jau apšvietė štai žalią šilą, 
Ir musų širdyse ramums. 

Męs žinom, kad pauž audra! 
Xeveltui ta skaisti aušra 
Į langus musų šviečia, 
Ir kelti meiliai kviečia... 

—uu— 

Oj, Kada, Kada Nušvis! 
Vėjas pučia, vejas užia, 
Draiko sniegą j šalis, 
Virkdo juodąjį giružę... 
Oi kada, kada susvis! 

Kojos klimpsta taip į sniegą, 
Nieko, nieko nematau.. 
Ten, rods, juodas kaž-kas bėga— 
Bet tai monai juk, žinau. 

Vėl einu, įniršęs vėjas 
Stuma j pusnis mane, 
Bet einu, j j pergalėjęs, 
Nesustosiu aš, oi ne! 

Ak, dar toli man lig kapo, 
Reik kovoti su audra, 
Kol šalta širdis netapo. 
Gal nušvis ir man aušra?.'. 

Griuvu smarkiai ant krutinės, 
Ikt vėl stoju ir einu, 
Žųva spėkos paskutinės 
Malonių jaunų dienų. 

Aš einu, einu be baimės, 
Trokšta kažin-ko širdis— 
Trokšta, trokšta ji taip laimes... 

Lietuvių bajorų luomo sutvėrimas. Len- 

kai, pradėję vienybę su lietuviais, tuojau su- 

tveria iš prakilnesniųjų lietuvių tituluotą ir 

privilegiruota bajorų luomą, kuris tuojau nu- 

tolsta nuo lietuvių liaudies savo tikyba, vė- 
liau, kalba (pasisavindamas sau lenkų kalbą j, 
o toliau pavergia Lietuvos liaudį, užgriebia 
jos gintas nuo amžių žemes-ir priverčia ją 
dirbti savo naudai—žodžiu, įveda baudžiavą. 
Lietuvių bajorija, priėmusi lenkų tikybą, kal- 

bą, ženklus, papročius ir budą, persiima ir 

Lenkų Valstybės bajorų reikalais, juos vien 
tik gina ir, apskritai, varo lenkų politiką Lie- 
tuvoje, kuri po šiai dienai dar nėra išnykusi 
sulenkėjusioje lietuvių dvasininkijoje. 

Įvyksta vienodoje nuo seniausių laikų lie- 
tuvių visuomenėje dualizmas: liaudis lieka iš- 
tikima senajai kalbai, budui, papročiams ir 
iš dalie s kultūrai, kiek ją pasisekė apsaugoti 
nuo sulenkėjusių kunigų ir bajorų persekioji- 
mo, o bajorai lengvai išsižada visa savo, pri- 
ima visa lenkiška ir eina per penkis amžius 
daryti sujungtos Lictuvių-Lenkų Valstybės 
politikos, tuo tarpu, kaip lietuvių liaudis ne- 

žymiai pradeda savo tautinį ir kulturinį atgi- 
mimą, kuri vos rusi Lietuvių-Lenkų vienybės 
laikais, bet aiškiai ištryška, kuomet susidaro 
patogios aplinkybės. 

Vytauto įpėdiniai. Vytautas turėjo du 
sunu, bet juodu staiga mirė, spėjama, kad 
lenkų paduotų, idant nebūtų kam palikti Lie- 
tuvių Valstybės po jo galvos ir idant ji tektų 
lenkų didžiūnų globai. 

Kunigaikštis Švitrigaila (1430—1-432 
m.) dar mėgina palaikyti Lietuvių Nepriklau- 
somybę, bet būdamas neįžvalgus ir įsitraukę- 
į rusų politika, nepajiegia to padaryti. 

Ir Lietuvos sostas pereina Togailiečiams, 
kurie buna atskirais Lietuvos kunigaikščiais, 
o paskui išrenkami Lenkų karaliais užleidžia 
savo įpėdiniams Lietuvos sostą. 

Zūjmas I 1432—1436 m. Prieš jį praran- 
dama Padalija lenkams, jis suduoda pasku- 
tini smūgį Kryžininkų liekanoms ties Ukmer- 
ge 1435 m. 

Kasys I 1436—1492 m. Jis įveda 1480 m. 

Lietuvoje baudžiava, pavesdamas bajorams 
liaudį. Prie jo Lietuvos Valstybė praranda 
Naugardo, Tverų, Velikija Luki ir kitus ru- 

sų miestus, kurie tenka Maskvos kunigaikščiui Ivanui 111. Jis buvo silpnos valios ir pralei- 
džia progas pasinaudojus turkų nuopuoliu ir 
pastumėjus Lenkų-Lietuvių Valstybės sieną j 
pietus. Užtat vėliau tenka Suvienytoms Vai- < 

stybėms susitikti su turkais karės lauke. 
Aleksandra 11 1492—1506 m. Lietuvą jo laike užpuldinėja totoriai—nuterioja Voli- 

niją, Minską, Naugarduką ir net Vilnių.1 Maskvos caras atriima Viazmos, Kiazaniaus, 
Černigovo, Naugardo-Siversko, Rilsko ir ki- 
tus miestus. 

Zigmas II 1506—i 544 m. Jis laimingai 
kariauja su rusais, bet prarastų žemių nebe- 
sugrąžina. Kryžininkai prie Zigmo priima 
Liuterio tikybą. 1529 m. a įspaudžiama Lie- 

1 tuvių Statutas, kuris po šiai dienai yra tiesų 
pamatu Lietuvoje, Guduose ir Ukrainos da- 
lyje. Jis duoda gero supratimo apie anų laikų 
žmonių dvasia ir papročius labjausiai Gu- 
duose. 

Zigmas-Gustas 1544—1574';;;. Kardinin- 
kai priima Liuterio tikybą. Paskutinis ordeno 
mistras Ketleris 1561 m. atiduoda tam Lie- 
tuvos kunigaikščiui mistristės ženklus ir ati- 
duoda Lietgalius (Inflantus) Lietuvai, pasi- 
likdamas sau Kuršą ir Livų-Žemgalių žemes. 

Liublino unija 1569 ;//. Zigmas-Gustas 
buvo bevaikis. Tas gązdino lenkus. Jie bijo- 
jo, kad jam mirus Lietuvių Valstybė nepasi- 
rinktų kito karaliaus, todėl pareikalavo galu- 'tinai suvienyti Lietuvių Valstybę su Lenkų. Tam buvo sušaukta Lenkų ir Lietuvių di- 
džiūnų suvažiavimas Liublino mieste 1569 m , 

kuriame lietuviai turėjo pasižadėti nesirinkti 
t atskiro kunigaikščio, bet kad Lenkų karalius 
butų kartu ir Lietuvos kunigaikščiu. Lietu- 
viai bajorai maldauja karaliaus to nedaryti 
ir net mėgina apleisti susirinkimą, bet Zigmas 
ir gudų bajorai to nepaiso ir priverčia pasi- 

I rašyti po sutartimi, kuri žinoma, kaipo Liub- 
lino unija, ir kuri atiduoda Lietuvos Valstybę 

[visai lenkų malonei. 
Po to eina renkamieji bendri Lenkams 

; ir Lietuviams karaliai. Sujungtoji Lietuvos- 
1 

Lenkų Valstybė vadinama Respublika (Žeč- 
pospolita). 

Henris Vaina 1574—1576 m. Francuzu 

/ bendras, išrinktasis Respublikos valdovas. 
I Stepas Batory 1576-—1586 m. Atima įs 
rusu Pskovą, Vitebską ir Velikije Luki. {ve- 
ria Lietuvos Akademiją Vilniuje 1582 m. Įve- 
da Lietuvoje augščiausjjį teismą-tribunalą. 

Zigmas III 1587—1632 m. Švedų kara- 
laitis. Jo giminės reikalai įpainioja Suvienytą 
Valstybę į kare su švedais, kurie atima Liet- 
galius. Baudžiavos laikai Lietuvoje sunkėja. 
Ištinka Lietuvoje sunkmetis: badas ir maras. 
Baudžiauninkai sukįla nekurio latvio vado- 
vaujami. Karalius išleidžia įsakymą neuž- 
mušinėti bereikalo valstiečių. Pramonė ir pre- 
kyba žlunga. Bajorai vien užia, pilotuoja, 
skęsta tinginyje, pavyde ir girtuoklystėje ir 
pradeda kivirčius prieš karalių. 

Bladas II Vaza 1632-16-18 m. Vykusiai 
kariauja su Maskva ir atima Sm ••ienr.ką, Lci- 

nigovą, Sieverską. 
Jonas Kazys 1648—1608 m. Suvienytą 

Valstybę apninka rusų caras Aleksiejus ir 
švedų karalius Karolius-Gustas. Suv. Valsty- 
bei nevyksta, tvarkos viduje nėra, iždas tuš- 
čias. Karalius pabėga Silezijon. Švedai ir 
rusai blaškosi po Lietuvą ir Lenkiją. Pasi- 
kartoja sunkmečiai. 

Derybos su Švedais apie vicnybę. Gede- 
mino ainis, kunigaikštis Jonušas Radvilas pra- 
deda Kedainiuose derybas su švedais apie su- 

jungimą Lietuvos su Švedija. Bajorai mažai 
tepritaria ir derybos nueina niekais. Pusė Uk- 
rajinos su Kievu tenka Aleksiejui. Karėse ir 
sunkmečiuose žųsta 3 milijonai žmonių. Jonas 
Kazys pranašauja Suvienytai Valstybei galą 
ir atsisako nuo sosto. U Kryžminki! likučii 
susidaro Prūsų hercogystė. 

Mikas Kaributas Višnioveckis 1669 — 

1673 m. Stengiasi visa sutvarkyti, bet bajo 
ra i kelia suirutes ir neleidžia. 

Jonas Sobieskis 1673—1677 ///. Paliuo- 
suoja Austrijos sostinę Yienna nuo turku. 
Duoda bajorams daug valios (įveda "veto"). 

Pričkus-Gustas II 1677—1705 m. Pa- 
daro sutarti su rusų caru Petru Didžiuoju 
ir Danijos karaliumi prieš švedų karalių Ka- 
rolių XI T. Tas žaibo greitumu sumuša da- 
nus. rusus, ir kaip vėsula "įsibriauna į Lie- 
tuva ir niekeno neginama užimą. 1709 m. ru- 

sų Karolius sumušama ties PoKava, bet Su- 
vienytai Valstybei iš to gero maža. Bajorų 
vaidai nesiliauja. Seimai nieko nepadaro, nes 

'veto" teisė kliudo. Miestai ir kaimai tuš- 
tėja, mokslas nyksta, tamsybė grįžta. Tėvy- 
nės meilės nėra, bajorai neapsakomai pasi- 
leidžia. Baudžiava pasiekia augščiausio laip- 
snio. Žmonės mainomi ir pardavinėjami už 

gyvulius. 
Stasys Lcščinskis 1705—1709 ir Gustas 

II 1709—1734 ni. renkami protarpiais su Prio- 
kuni, nors ir stengiasi pagelbėti Valstybei, bet 
nieko nepadaro. 

Gustas III 1743—1763 ///. Jo laikais kai- 
mynai pajunta Suvienytos Valstybės silpnybę 
ir rusų carienė Katrė IĮ siaučia su savo ka- 
riumenė po Lietuvą, skiria Kuršo hercogus 
ir pačioje Suvienytoje \ alstybėje įsigija daug 
salininku. Čartoriskių, Šaniauskių ir kitos 
prakilnios giminės stengiasi pakelti bajorus, 
bet jėzuitai, pasižadėję Katrės naudai darbuo- 
tis ir kiti parsidavę bajorai kliudo tam. 

* 
Gustas II —Stasys Poniatovskis 1/04— 

1795 m. Paskutinysis Suvienytos Valstybės 
karalius. Prie io pradeda atsirasti žmonių, 

į kurie tikrai atsiduoda tėvynės gerui ir sten- 
giasi ja gelbėti, bet bajorų vaidai kliudo. 
1773 m. įvyksta pirmasis Suvienytos Valsty- 
bės padalinimas tarp Rusų, Prūsų ir Austrų. 
Tas smūgis bent kiek atveda Valstybės didžiu- 
niją į protą. Atsiranda mokytų vyrų, didi- 
nama iždas, keliama prekyba, kuriama naujų 
karės mokyklų, gerinama valstiečių buitis, at- 
metama "veto" teisė, stiprinama karaliaus val- 
džia. Tai vadinama gegužės 3 d. 1791 m. 

Konstitucija. Tečiaus ji nepatinka didžiūnų 
saujai (S. Potockiui, P. K. Branickiui, S. 
Rževuskiui ir kitiems) ir tie šaukiasi i Katre 
ir. 

Prieš Katrę ir savuosius parsidavėlius 
stoja garsusis lietuvys—Tadas Kosciuška ir 
Poniatovskis, bet tampa pergalėti, Varšava 
paimta ir 1793 m. j vyksta antrasis Suvieny- 
tos Valstybės padalinimas. Tai jau visai pra- 
blaivina didžiunija, bet vėlu. 

Kosciuška organizuoja valstiečius su dal- 
giais ir ragotinėmis ginti tėvynės, bet sumuš- 
tas ties Iviacijovicais ir sužeistas sušunka: 
"Finis Poloniae" (galas Lenkijai). Suvienyta 
Valstybė visai nugalėta, karalius paimtas į 
nelaisvę. 1795 m. įvyksta trečiasis ir pasku- 
tinis Suvienytos Valstybės padalinimas ir jos 
vardas pranyksta nuo istorijos lapų. 

Rusu carai nuo tų metų pasidaro neap- 
ribotais Lietuvių ir Lenkų valdovais ir pri- 
kergia prie savo titulo "Didysis Lietuvos Ku- 
nigaikštis,'' "Lenkų Karalius" ir 1.1. Lietu- 
vių Valstybės istorija susiriša su Rusų Val- 
stybės istorija. 
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Skambėkit Kankles. 
Skambėkit, kankles, plaukit dainos 

Po plačia Lietuvą laisvai, 
Praus tamsa ir jos vargai, 

N'es laikas eina, \isa mainos! 
Kur viešpatavo tamsuma, 
Užeina saulė jau linksma.. 

Skambėkit kanklės, plaukit dainos! 
l'as vargšą, j pirkelę menką 

Ineik't, bukite svečiai, 
Ir jį palinksminkit tenai, 

Juk žinot—jam daug vargti tenka 
Daugiau turėkite drąsos, 
Nuneškit kibirkštį šviesos 

E'as vargšą, į pirkelę menką! 
į 

GERIAU VĖLAI, NEKAIP NIEKAD-.. 
/ 

^ AŠ nubudau... Ar kelties dar anksti? * 

Jj^ie! atsakė mari tėvynė, 
užsidegė rytuos aušra skaisti, 
Tu kelk ir eik, palik nakvynę! 

Aš išėjau, ir karatas spindulys 
Stačiai man pažiurėjo į akis, 
Jau žagrę taisė sau artojas, 
Išėjęs art, ilgai miegojęs.. 

Čiulbėjo paukščiai, jų gyvų dailiu 
Linksmi balsai po mišką plaukė, 
Darban visus lyg šaukte šaukė, 
Tik kai-kurie gailėjos dar sapnų... 

Ir buvo gėda man, kad taip ilgai 
Miegojau aš, kaip koks beprotis, 
Bet raminaus savfe: geriau vėlai, 
Kaip niekad—ir... ėjau darbuoties. 

E. DE AMIol Vertė M. GRIGONIS 

SIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

Berniukas išsikisj j kairę ir vėl dar ia- 
biau girdima prašvilpė kulka.—Berniukas vi-j 
įis sudrebėjo. 
Hjr — Ak, velniai, juk jie i mane šaudo. 

Kulka visai arti prašvilpė! 
— Nulipk !-liepiamu balsu suriko aficie-| 

rius. 
— Tuojau nulipsiu,-atsakė berniukas,--1 

meldžiu nurimti, aš už medžio. Norite ži-| 
noti, kąs kairėje? 

— Taip, kairėje,-atsakę aficierius.—1 »et 1 
lipk-gi! 

— Kairėje,—suriko berniukas, dar la- 
biaus j tą pusę išsikišdamas,—kairė j e—bokštas 
ir man rodosi... 

Trečia kulka dar arčiaus ir balsiaus pra- 
švilpė oru. Staiga berniukas pradėjo leistics 
žemyn, kamieno ir .'akos laikydamasis, bet 
tuojau išplėstomis rankomis ir galva nukrito 
žemėn. 

— Prakeikimas!—susuko aficierius, prie 
jo pribėgdamas. 

Berniukas nukrito ant nugaros, jo ran- 
kos teišbuvo išplėstos. Iš kairiosios krutinės 
pusės sunkėsi kraujas. 

Seržantas ir du kareiviu skubiai nuo ar- 
kliu nušoko; aficierius pasilenkė ir atasegė jo 
marškinius: kulka kliuvo kairiojon plaučiu 
[rtisėn. 

— Numirė!—sušuko aficierius. 
— Ne, dar gyvas,—tarė seržantas. 

V — Vargše, drąsus berniukai!—sušuko] 
Bįbicrius—nesibijok, nesibijok! 
11 

Bet tuo la-tku, kada ji ramino ir savo no- 

sine jo žaizdą šluoste, berniukas užmerkė 
akis, atmetė galvą—ir numirė. 

Aficierius išbalo, pasižiurėjo į jo veidą; 
paskiau paguldė jo galvą ant žolės, atsistojo 
ir ilgai j jį žiurėjo. 

Seržantas ir abu kareiviu taipogi tylėda- 
mi stovėjo šale mažo lavono—kiti visi žiurė- 
jo priešo link. 

— Vargšas!—liūdnai tarė aficierius—ge- 
ras, prakilnus berniukas! 

J ą taręs, jis priėjo prie namo, išėmė iš 
lango trivarsę vėliavą ir užklojo ją, kaip ge- 
dulingą antklodę, ant kuno mažo karžygio, 
palikdamas tiktai galvą neapklotą. Seržantas 
sale jo padėjo jo batelius, kepurę, lazdele ir 
peiliuką. 

Dar valandėlę visi tylėdami prie jo sto- 

vėjo paskiau aficierius, atsigrįžęs į seržantą, 
tarė: 

— :\ięs sanitarus cia atsiųsime: jis, Kaip 
kareivis, numirė, tai ji kareiviai ir laidos... 

Tr aficierius, pabučiavęs velionį, suriko: 
— Ant arklių!—Visi ant arklių užšoko, 

būrelis susitvarkė ir nujojo. 
Kelioms valandoms j raslinkus mažam 

karžygiui tapo atiduota kareiviška pagarba. 
Saulei nusileidžiant visa linija italų avan- 

postų artinosi prie priešo ir tuo pačiu keliu, 
kuriuo rytą jojo raitininkų būrelis, ėjo šau- 
lių batalijonas, kuris dar nesenai savo kraujų 
buvo nušlakstęs San-Martyno augštumas. Ži-i 
nia apie berniuko mirtį jau prasiplatino tarp 
kareivių pirm jų iškeliavimo. 

Kelias, kuriuo jie ėjo, buvo išviso ke- 
liuose žingsniuose nuo namo; greta jo tekėjo 
upelis. Vos tiktai priekiniai batalijono afi- 
cieriai pamatė gulintį po medžiu mažą kuną,, 
apklotą trivarse vėliava, jie ištraukė kardus. 
Vienas jų pasilenkė ant upelio kranto ir, nu- 

skynęs bent kelias gėleles, užmetė jas ant la- 
vono. Tada visi šauliai pradėjo gėles skinti 
ir, eidami pro šalį,, metė ant mažo lavono. 
Bežiūrint berniuko kuną visą gėlėmis apibar- 
stė. \ isi aficieriai ir kareiviai atidavė jam 
garbę, eidami pro šalį, ir sakė: 

— Drąsusis mažas lombardietis!—Su- 
diev, mielas berniukai!-Garbė tau! sudiev! 

Vienas r.ficierius padėjo ant jo savo me- 

dalių už drąsą, antras pasilenkė ir pabučiavo 
jo kaktą. O gėlės vis byrėjo ir byrėjo ant 
mažų pūkų kojyčių, ant sukruvintos krutinės, 
ant auksinių plaukų. O jisai nebeprižadina- 
mas miegojo žolėje, vėliava apklotas, išbalu- 
siu ir lyg šypsojančiu veideliu, lyg jisai gir- 
dėtų tuos pasveikinimus ir džiaugtųsi, kad 
atidavė savo gyvybę tėvynei, savo Lombar- 
dijai. \ 

ELGĖTOS. 

ATIDUOTI savo gyvybę tėvynei, kaip 
tai yra padaręs mažas lombarclietis,—tai pra- 
kilnus darbas, mano berniukai, bet tu turi 
atminti, kad yra daug1 mažesni darbai, bet ne 

mažiaus puikus. S andieną, eidamas pirma 
manęs, kada mudu grįžo va iš mokyklos, tu 
praėjai pro šalį vargšes moteriškės, ant ku- 
rios kelių gulėjo nusilpnėjęs ir išblyškęs kū- 
dikis: jinai prašo išmaldos. Tu pasižiurėjai 
į ją ir nieko nedavei, o tuo tarpu tavo kiše- 
nėje buvo pinigu. Klausyk, mano branguti: 
nepratinkis praeiti ramiai pro šalį elgetos, j 
tave ranką ištiesusio, o tuo labiaus pro sali 
motinos, savo kudikiui duonds prašančios. Įsi- 
vaizdink, kad tasai kūdikis alkanas, pamą- 
styk, kaip tai nelaimingoji motina kenčia. Ar 
tu gali įsivaizdinti tavosios motinos baisius 
verksmus, jei jai reiktų tau pasakyti: "Enri- 
ko, šiandieną aš tau ir duonos negaliu duoti." 

Kada aš sušelpsiu elgetą, ir jisai man sako: 

tegu apsaugoja Viešpats tamstą ir tamstos 

vaikelius! tu negali įsivaizdinti, kaip man esti 
malonu tų žodžių klausyties, ir aš už juos 
esmių tam elegėtai dėkinga! Man rodosi, kad 
tie žodžiai tikrai sergės jusų sveikatą ilgą 
laiką, ir aš grįžtu namo patenkinta ir mąstau: 
—O, tasai elgeta kur kas daugiaus man davė, 
negu aš jam daviau! 

"Elgkis taip, kad aš dažniaus galėčiau 
girdėti tuos linkėjimus, tavo išmalda užtar- 
nautus. Visados skubėk sušelpti nelaimingą 
atskyrėlį senelį, motiną, savo kudikiui duonos 
prašančią, kūdikį, motinos neturintį. Elge- 
tos noriaus priima išmaldas iŠ vaikų rankų: 
jos jų nežemina, nes palįs vaikai, kaip ir jie. 
be kitų pagalbos negali gyventi. Tu matai, 
kaip daug esti prie mokyklos elgetų. Išmalda 
iš užaugusio rankų tai malonė, o iš kūdikio— 
lai dovana—supranti ? 

"Lyg tu ne pinigą butumei davęs, o gėlę 
"Pamąstyk, kad tau visko yra, o jiem' 

visko stinga; tavo siekis—linksmybė, o jų— 
kad tik iš bado nenumirti. Pamąstyk tiktai 
kaip tai baisu, kad tarp tų rumų, tose gatvė 
se, kuriomis važiuoja karietos su vaikais, ak- 
samitu apsirėdžiusiais, slankioja motinos ir 
vaikai, neturį ko valgyti. Neturi ko valgyti! 
Dieve mano, kaip tai baisu! Vaikai, tokie pat. 
kaip ir tu, geri ir protingi, kenčia alkį vidu- 
ryje didelio miesto, kaip žvėrįs tyruose! 

"O, mano Enriko, niekados, niekados ne 

praeik pro šalį motinos, išmaldos prašančios, 
neindėjęs jos ištieston rankon pinigo, 

i Tavo motina.') 
r\r\ 

TIKRAS PIRKLYS. 

TĖVAS nori, kad aš šventadieniais 
kviesčiau pas save kurį nors savo draugą, ar 

į ba pas juos eičiau, ir tokiu bildu ilgainiui su 

I visais susidraugaučiau. Sekmadieni, aš eisiu 
vaikščiotų su Votini, su tuo frantu, kuris 
visados gražinasi ir taip Derossi pavydi. 
Šiandiena pas mane buvo atėjęs Garoffi, ta- 

sai ilgasai ir išblyškęs berniukas, kurio nosis, 
kai j' pelėdos snapas, o mažutės, buklios akįs 
visados ko tai j ieško. 

Jisai aptiekininko sunus, keistas berniu- 
kas. Jis nuolat ant pi r šių skaitliuoja soldi, 
kuriuos kišenėje turi; ir be pagalbos pifago- 
rinės lentelės atlieka by kokius padauginimus. 
Jisai krauna pinigus ir jau turi knygute mo- 

kyklos taupamosios kasos. Drąsiai tikrinu, kad 
jis niekados ne vieno soldi neišleidžia, ir jei 
jam kada nors pasuolių nukrinta centezim, jis 
ištisą savaitę pasiryžęs jo jieškoti. 

Derossi sako, kad jisai esąs tikra šarka, 
jis viską renka, kas tik pakliūva: sulužusias 
plunksnas, senas markes, spilkas, žvakių ga- 
IpHiic 

Jau dveji metai, kaip jis renka markes, 
ir jau turi didelį alboma, kuriame yra visų 
šalių šimtai markių. Knygininkas jam duoda 
dovanai ,sąsiuvinių, nes jisai jo krautuvai 
daug berniukų atveda. 

Mokykloje jis nuolat pirkliauja, kasdieną 
jis parduoda įvairius daiktus, rengia loteri- 
jas, maino; paskiau gailisi išmainęs ir reika- 
lauja savo daiktus atgal grąžinti; perka už 
du šokli, o parduoda už keturius; plunksno- 
mis lošia ir niekados nepralošia; senus laik- 
raščius parduota tabako krautuvėn; jisai turi 
sąsiuvinėlį, kuriame rūpestingai surašo inei- 
gas ir išlaidas. Mokykloje jisai tiktai aritme- 
tikos rūpestinga! mokinasi ir jei nori gauti 
medalių tai /tiktai dėlto, kad paskiau veltui 
galėtų marionetinį teatrą lankyti. O man ji- 
sai visgi patinka, jisai mane užima. Męs žai- 
dėme prekyba su sveryklėmis ir svarais: jis 
žino kiekvienos prekės kainą, žino sveryklių 
mastus ir vikriai suvynioja pirkinius, kaip tikras krautuvininkas. 

Jis sako, baigęs mokyklą, tuojau įsteig-; 
siąs krautuvę, užvesiąs koki? tai naują pre- 
kybą, kurią pats sugalvojęs. Jisai labai nu- 

lžiugo, kai aš jam daviau bent kelias užrube- 
žines markes, ir pasakė man, už kiek esą ga- 
lima tosios markės kolekcijoje pirkti. 

Tėvas nudavė laikraštį skaitąs, bet klau-i 
sėsi ir, matyties, tas jį užėmė.' Garoffi kiše- 
iės pilnos visokių prekių, kurias jisai po il- 
*u juodu švarku slepia; jo išvaizda susirupi- 
insio ir darbštaus žmogaus, kaip negocian- 
o. Bet visų brangiausias jo turtas—tai mar- 

vių kolekcija (rinkinys), jis nuolat apie jas 
<alba ir tikisi, jas pardavęs, didžiai turtingu 
apti. 

Draugai "jį vadina šykštuoliu, skarmali- 
linku. Nežinau kodėl, bet aš jį myliu; aš 
s jo dagu ką naujo išgirstu, jis man atrodo 
ižaugęs žmogus. Dvarininko sunūs Koretti 
ako, jisai tų markių neatiduotų, jei reikėtų 
notinos gyvastį gelbėti. Mano tėvas tam 
ictiki. 

— Nesiskubink jo teisti.—tarė jisai man, 
-turtų pageidavimas pas jį yra, bet taipo- 
ji ir širdis yra. 

—oo— 

n Kiek atseidavo užlaikymas karalių. 
Lėšos užlaikymas Britanų karališkos šeimynos 

Prie karalienės Viktorijos, Britanijos 
žmonės mokėjo užlaikymui karališkos šeimy- 
nos taip: Jos Didybei 1,925,000 dol. metinės 

algos ir taipgi įplaukimus iš Lankasterio ku- 

nigaikštystės, 1898 m. pasiekiančius iki 300,- 
000 dol.; Konoto kunigaikščiui 125,000 dol., 
Kembridžio kunigaikščiui 60,000 dol.; Edin- 

burgo kunigaikščiui 50,000 dol.; Vokietijos 
ciesorienei 40,000; Šlezving Holstinijos kuni- 
gaikštienei 30,000 dol.; Lorno markyzei 30,- 
000 dol.; Meklenburgo Strelitzo didkunigaik- 
štei 30,000 dol. ir Albanijos '*unigaikštei 30,- 
000. Karalius Edvardas VIL apimdamas so- 

stą metinės algos gavo 200,000 dol.; metinės 
pensijos užlaikymui jo vaikų 185,000 ir įplau- 
kimus iš Kornvalijos kunigaikštystės, iš ku- 
rios 1898 metais buvo inėjimo 306,215 dol. 
Yalijos kunigaikštienė gauna kas metai 50,000 
dol., kuri turi buti padidinta iki 150,000 dol. 
jai liktis našle. 

Austro-Vengrijos ciesorius gaudavęs į 
metus 3,8/^,000 /jol. 

Bavarijos karalius — 1,412,00 dol. 
Danijos karalius — OO0,000 dol. 
Belgijos karalius — 227,775 dol. ir įpėdi- 

nis 33,330 doliarius. 

Graikijos karalius 260,000 dol., skaitant 
pu 20,000 kas metas nuo kiekvienos: Angli- 
jos, Francuzijos ir Rusijos. 

Holandijos karalius — 250,000 dol., taip- 
gi didelius įplaukimus iš turtų ir 62,500 dol. 
karališkai šeimynai, runiui ir palociams. 

Italijos karalius — 2,858,000 dol., is ku- 
rių 180,000 dol. šeimynai. 

Norvegijos ir Švedijos karalius—574,525 
dol. 

Portugalijos karalius — 634,440 dol. 
Prūsijos karalius 3,852,770; taipogi di- 

deli įplaukimai iš privatiškų nuosavybių, ru- 

mų, girių ir dvarų, iš kurių apsimoka rūmo ir 
karališkos šeimynos išdavimai. 

Rumunijos karalius — 237,000 dol. 
Rusijos caras turėjo privatiškų dvarų 

daugiau negu 1,000,000 ketvirtainių mylių dir- 
bamos žemės ir girių, be aukso ir kitų kasyk- 
lų Siberijoje. Metinio įplaukimo priskaitoma 
ant 12,000',000 dol. 

Saksonijos karalius — 735,OOz dol. 
Serbijos karalius — 240,000 dol. 
Ispanijos karalius — 1,400,000 dol., be 

to dar 600,000 dol. šeimynai. 
Wuertembergo karalius — 449,050. 

išsimokyk drapanų kir- 
pimo AMATĄ. 

HA5TER 5Y5TEH 3 -v*" 
Męs mokiname ii puikų gerai apsimokanti 
Kirpikai yra labai reikalaujami. 
»matą i trumpą laik> 
Vietos ncpripildytos laukia. 
Ateik dieną ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. LaSalle St., 
4th floor, Ptiei City Ilall. 

Keturiu Veiksmiu Drama 

Valkata 
PUIKUS VAIZDELIS 

Labai tinkanti pasiskaitymui. 

Lošime 

Dalyvauja 4 vyrai ir 
3 moterįs. 

"LIETUVA" 
32 3 So. Morgan Street Chicago, 111 

SKAITYKITE 
IR 

PLATINKIT 

"LIETUVĄ/' 

LAISVĖS JBONDAI. 

Laivės Bondai nupirko laisvę pa- 
sauliui! 

Laisvės Bondai tapo pavartoti pa- 
Huosaviniui "Mildos Teatro," lietu- 
vių turtu pastatyto, nuo trustee'a 
valdžios. 

Laisvės Bondai dabar yra reika- 
lingi atgavimui laisvės ir neprigul- 
mybės musų tėvynei—Lietuvai! 

Valdyba Mildos Teatro Bendrovės 
neturėdama reikalingos sumos A. 01- 
sze\vskio Trust Certifikatu atėmimui 
Mildos Teatro iš Trustee, sudėjo 
vieton tų Trust Certifikatu fiavo 
Laisvės Bondus. 

Tarpe tų, kurie užstatė savo "Li- 
berty Bonds" atėmimui Mildos Te- 
atro iš Trustee, už trūkstančią. Bumą 
A. Olszevskio Trust Certifikatu, yra 
ir žemiau pasirašęs, su $200.00. 

Kreditoriai A. 01sze\vskio Trusto, 
kurie laiko pas save tuos Trust Cer- 
tifikatus, nežinant ką. sulauks, tegul 
dabar prisirašo prie Mildos Teatro 
Bendrovės ir tokiu budu ne tik gau- 
na Mildos Teatro Bendrovės šėrus, 
bet paliuosuoja iš Trustee Laisvės 
Bondus, kurie eis fondan išgavimui 
Laisvės Lietuvai. 

Mano $200.00 Laisvės Bondai oi3 
j fondą talip greit, kaip tik paliuo- 
suosiu juos iš Trustee. 

Paliuosavimas Mildos Teatro iš 
Trustee yra pats savyje—paliuosavi- 
mas lietuvių turto nuo valdžios? sve- 

timtaučių. Kas 'tų supranta, tegul 
tuojaus ateina su savo A. OIszewskio 
Trust Certifikatu į Mildos Teatro 
Bendrovės ofisą, ir prisirašo. Jo 
Trust Oertifikatus paliuosuos dabar 
Laisvės Bondus iš 'frustee, kurie 
reikalingi yra išgavimui laisvė? Lie- 
tuvai. 

Tikiuosi, kad A. 01sze\vskio Trust 
Certifikatai niokad negalės but ge- 
•iau sunaudoti, kaip dabar tokiu bu- 
rtu— ofisas atdara kas vakaras. 

J. J. HERTMANOWICZ, 
3133 Emerald Ave., Chicago, III. 

Mamyte! ITusibocuT) 
MAN Tie KIAUŠINIAI... 
I R5 NOKIU VIŠTIENOS 
Į Pu7-i-Put-|- PuT.— 
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ti, PALADĘ Tu,Rft6ANftl Ko BEG!t KAI KAiZ£Rj5 
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Geriaus kiaušinis rankoj, negu višta ant tvoros. 

S, 

NUSIBMGt&U;KAl TftS BOLŠEVIKAS KONTR REVOLIUCIJĄ GAUDYDAMAS,O PAGAUTI j 

r 
VIS^ VALANDĄ tlvAlKąs. 

Pieše JONAS STANKUS 



VIETINES ŽINIOS 
E X T R A ! 

Vakar "akare, laike p. Liut- 
kausko prakalbų West Sidtje, 
Meldažio svet, likosi surinkta 
$1,000 Lietuvos laisvės reikalams. 

LINKĖJIMAS NUO TOWN 
OF LAKE 'LIETUVOS" 

DIENRAŠČIUI. 
Džiaugiausi, kad "Lietuva" 

tapo dienraščiu. Dabar Lietu- 
vių visuomenė, turi tikrai savo 

dienraštj ; ne vien iš vardo, bet 
iš darbų ir žodžiu. Liki šiol 
einantieji dienraščiai negalėjo 
pilnai užtikrinti ir užganėdinti 
visuomenės noro ir troškimų, 
nes jiems pirmoje vietoje rūpėjo 
ir dabar rupi savų partijų rei- 

kalas, o antroje arba net trečio- 
je visuomenės reikalais. Gil 
"Lietuva" būdama tik savaitraš- 
čiu negalėjo aprūpinti visų troš- 
kimų. 

Tikiu, kad nuo <labar jau toji 
spr<1ga bus uždaryta, nes "Lie- 
tuva" kaip pirmiau, taip ir da- 
bar pirmoje vietoje turės Lie- 
tuvos reikalus, o tik potam sa- 

vo partijos reikalus. 
Linkiu "Lietuvos" Dienraš- 

čiui ilgiausių metų ir geriausio 
pasisekimo. Taipgi kiekvienam 
doram lietuviui nežiūrint jo pa- 
ižvalf*ą skirtumo patariu "Lietu- 
vą" skaityti ir platinti. Aš iš 
savo pusės ir gi pasirūpinsiu, kad 
"Lietuva" kiek galint daugiau 
prasiplatintų, nes šiame laike nei 
vienas lietuvis negali būti, be 
tikro lietuviško dienraščio. 

Juozapas J. Palekas. 

Iš TOWN OF LAKE. 

Petnyčioje, gruodžio 13 d. š. 
m. šv. Kryžiaus parapijos sve- 

tainėje lietuviškas teatrališkas 
kliubas "Lietuva" turėjo savo 

p.iešmetinį susirinkimą. P»e 
svarstant k1iubo savuosius reika- 
lus, ntbuvo užmiršti ir Lietu- 
vos, musii tėvynės reikalai. 

iKadangi L. T. K. "Lietuva" 
nariai moka mažas mėnesines 
'duokles j iždą tik po 10c j mė- 

nesį ir kliubas susideda iš ypatų 
daugiausia pasišventusių Lietu- 
vos reikalams, taigi pasirodė, kad 
iš iždo aukauti Tėvynės reika- 
lams nėra iš ko, beto nariai ir na- 

rės ir taip jau yra aukavę savo 

dalį dėl Lietuvos reikalų arba 
geriau sakant išgavimai Lietu- 
vos laisvės. 

Pasirodė, kad dvi odas lupti 
nuo kliubo narių negalima. Ta- 
da teatro režisierius priminė, 
kad po Kalėdų 19-ta diena sauL- 

sio 1919 m. bus statjma ant 

scenos didelis veikalas po vardu 
"Du Broliu" C. S. * P. S. arba 
kaip žmonės vadina "Scliool" 

svetainėje prie 48-tos ir So. Ho- 
nore gatvių; kad to vakaro visą 
pelną paaukauti Lietuvos lais- 

vei, visi nariai ir narės vienbal- 
siai režisieriais avžmanymui pri- 
tarė ir likosi nutarta, kad v.'są 
to vakaro pelną paaukauti Lie- 
tuvos laisvei. Beto Lietuvių vi- 
suomenė atsilankiusi į tą vaka- 

rą netik, kad galės pasidžiaug- 
ti vaidinimu vieno iš geriausio 
lietuviško vdkalo, bet galės Ir 

savo centais prisidėti prie išga- 
vimo musų Tėvynei pilnos ne- 

prigulmybės. O Lietuviškas 
Teatrališkas kliubas "Lietuva" 
iš savo pusės pasistengs, kad 
netik sulosimu Gerbiamą Pub- 

liką užganėdinti, bet kad kuo- 

daugiausia galėtu prisidėti prie 
atgavimo Lietuvai pilnos laisvės 

ir savo darbą ir pasišentimą su 

noru paaukaus musij Tėvynei— 
Lietuvai. J. J. Palekas. 

AR GYVENA CHICAGOJE? 
Petras Babelis, 

Jonas Novjckas, ir 
Antanas Kazlauskas, 

Viršuje minėtas ypatas pajicš- 
kovDr. A. Babelis, iš Vlad'/cs- 
toko Rusija. 

Jo antrašas yra toks: 
Vladivostok, Russia. 

Tot^. dom. br. Sinkevitch, 
Mr. Josi! Vaitekaitis 
Dla D-ra A. Babelisa. 

SO. CHICAGO, ILL. 

Jau mokslo metas prasidėjo. 
Taip senai laukta lietuviška vai- 
kų mokyklėlė, Įvairiai apmąsty- 
ta, šokiu ar kitokiu bud u įrengti 
lekcijas lietuviškos kalbos vai- 
kams pagalios įsikūnijo. Lap- 
kričio 16 d. vaikai susirinko j 
mokyklą, kuri randasi "i>esse- 
mer Parko" svetainėje, tame pa- 
čiame kambaryje, kur S. L. A. 

kuopos laiko savo susirinkimus. 
Vaikus mokina mokytoja A>-lė 
Salomea Stamiuliutė, pasižymė- 
jusi Teatrališkos Draugystės mo- 

kytojavime vaikučiu choro "At- 
eities Žiedas" (Vaikų muzikos 
draugija). .Mokinimo valandos 
yra: nuo 2:30 iki 5:50 po pus- 
dienio kiekviena subata. 

Tėvai ir Motinos! siųskite sa- 

vo vaikus ir mergaites į lietu- 
višką mc!.ykl«į nors vieną dieną 
i savaitę- ir atminkite, kad per 
52 savaites į metus pašvysda~ 
mi 3 valandas kiekvienai lekci- 
jai labai daug galima išmokti. 
Ypatingai tie vakai gal daug 
išmokti, 'euriu tėvai ir motinos 
prižiūri savo kūdikius, k"d jie 
atliktų namieje užduotas jiems 
lekcijas. 

i OKtems tėvams, nereiu r?.n- 

sti iš gėdos parvažiavus Lietu- 
von arba, kad ir čia Amerikoje, 
toki vaikai pasimokinę lietuviš- 
kos kalbos, nevartr^ lietuviškai 
kalbėdami angliškas priemaišas 
kaij) tai "yes," sure, noscry" ir 
kitokius išsitarimus, kas mus 

kalbą tik žemina ir parodo mu- 

šu žn iniu neišlavinimą. Jie kal- 
bės ,_rvna gražiai skambančia 
lietuviška kal'ba, kuri yra pa- 

skaityta profesorių, kalbu žino- 
vu prie seniausių ir gražiausių 
kalbų pasaulyje. 

Ši vaikų mokykla yri po glo- 
ba 279 moterių kuopos S. L. A. 
Viešame susirinkime 14 d. lap- 
kričio liko išrinktas komitetas 
šiam dalykui vesti į kuri įėjo 
šios ypatos Marė Pietalienė, 
Marė Poškienė ir Juozas Trijo- 
nis. 

Šeimynos leidžiančios savo vai- 
kus j šią mokyklą yra kviečia- 
mos kreiptis Į tą komitetą su pa- 
tarimais dėlei gerovės šios mo- 

kyklos, taip kad padaryti tą mo- 

kyklą^ visiems prieinama yra 
geistina, kad ir paaugę vaikai 
iki 15 ir 16 metų amžiaus atei- 

tų mokytis lietuviško dainavimo 

skaitymo ir t. t. 

Petras Šimaitis. 

ŠIS-TAS IŠ CHICAGIEČIŲ 
GYVENIMO. 

Jonas Sinkus narys "Liberty" 
Real Estatc Co. šiomis dienomis 

sugryžo j Chicago iš lietuvių 
kolionijos Woodlono \Vis. 

Ponas Sinkus žadėjo žiemavoti 

Chicagoje ir padėti rinkti Lie- 
tuvos neprigulmybei aukas. 

* * 

Algirdas Graičunas Dr. A. L. 
Graičuno sunus dabar tarnaująs 
Dedei Šamui, gavo garbės lai- 

šką nuo kapitono \V. J. Allen 

Q. M. Corps, zone Executive 
Officer patvirtinta per Kapito- 
ną Jolir It. Rovvan Q. M. Corps 
už mandagumą ir darbštumą at- 

likime jam pavesto darbo. 

Kadangi Algirdas yra tik 17- 
kos metų, tai j leitenantus ne- 

galėjo 'būti pakeltas tokiu Ibudu 

gavo garbinga poliuosavimą iš 
kariuomenės. 

Pas ilsėjas po Kalėdų žada va- 

žiuot į Illinois Universitetą mo- 

kytis agril <lt..ros. 
Dr. A. I Graičunas, šiomis 

dienomis ga1 > laišką nuo kito 
savo sunaus viatoriaus Aficie- 
ro Vytauto Graičuno, kuris yra 
Dėdės Sam'o armijoje Francu- 

zijoje. 
Aficieras Graičunas rašo savo 

tėvui, kad nuo laiko priskyrimo 
jo prie "Airo" skvadrono, kuris 

atsitiko Į mėnesi po atvažiavi- 
mo j Franciją, jau esas atlikęs 
apie pusę tuzino lėkimų i "Bo- i 
šų" ižeme (Bosclvland) su žval- 
gu. Pirmutini lėkimą turėjąs 
18-ta diena rugsėjo. 

Aficicras Graieunas rašo, kad 
jis r-sas pilnai aprūpintas Dėdės 
Sam'o ir nieko nereikalauja pa- 
didinimui savo gerovės. 

\ ■ 

IŠ NORTH SIDĖS. 

"Liuosybcs" svetainėje prie 
\Vabansia ir Ciirard gatvių ne- 

senai buvo socijalistų prakalbos. 
Kalbėtojai džiaugėsi, kad Lie- 

tuvos valdžia buk papuolusi j 
socijaiistu rankas. Kad iš Ru- 
sijos ir Vokietijos tai laimė 
jiems šviečianti. 

Ragino savuosius dėti aukas 
paduodami už pavyzdį klerika- 
lus ir tautininkus, kurie buk 
deda po šimtus doliarių saviems 
reikalams. 

I'erėjus rinkėjams surinkta vos 
$60. Kokiam tikslui aukos buvo 
ren'-camos nenurodę. Bet apie 
klerikalus ir tautininkus paskel- 
bė, kad jie už surinktus nuo 

žmonių pinigus važinėjasi po ki- 
lis š?iis. Dabar socijalistiška 
vai Lžia Lietuvoje atimsenti nuo; 
j n mos pinigus, kuriu tik | 
vienoje C hieagoje ėsą surinkta 
upie S12000. 

Taip pasidžiaugę vadinami 
socijali. tai iš savo tuščiu šne- 
ku ir blevizgojimu priešais ki- 
tokios pakraipos tuos f.čius 
vargdienius darbininkus išsiskir- 
stė i savo pakampius. 

Darbininkas. 

CHICAGA MAITINA VISĄ 
PASAULĮ. 

čionykščių Stock Yardų sta- 
tistika parodo, kad Chicaga .bė- 
gyje 4 motų didelei prisidėjo prie 
maitinimo viso pasaulio, kaip 
kareivių, taip ir žmonių. 

Chicaga yra "vartais" vakari- 
nės dalie? Suvienytų Valstijų 
ktir randasi didžiausi žemdirby- 
stės plotai, suteikianti visam pa- 
sauliui maistą. 

Toje srytyje Chicaga atsižy- 
mėjo daug'aus, negu koks kitas 
pasaulio miestas. 

Išvežimas daugybės javų. 
šiais metais išvežta i.š Chicagcs 
40.000,000 tonų javų. Sulyg sta- 
tistikos "Drover's Trade Jour- 
nal," išeinančio Stock Varduo- 
se, daugiau negu 6,000,000 tonų 
mėsos tapo išvežta i svetimus 
kraštus. 

Taukų, skiesto ir sūrio išvež- 
ta daugiau negu 1,800,000, tonų. 

Neskaitant riebumų, mėsos ir 
grudų, išvežta 20,415,000 buše- 
lių 'bulvių; 5,975,891 gyvų par- 
šų. 3,587,415 galvų galvijų ir 
4.166,570 avių. 
Didžiausi kontraktai buvo čia 

daromi. 
Prieš įstojimą Amerikos ka- 

rėn, 1917 m. visokios pirklių 
agentūros veikė Chicagojc pri- 
statydamos maistą i svetimas ša- 
lis. Kontraktai buvo <laromi su 

Chicagos pirkliais. 
Nuo įsteigimo valdžios maisto 

priežiūros visos agentūros, ku- 
rios užsiėmė supirkimu ir pri- 
statymu maisto, papuolė po val- 
džios priežiūra. Jos perleido 
per savo rankas milžinišką dau- 

gybę maisto. 

NEIŠPILDĖ PRAŠYMO. 
Sveikas žmogus visados turi 

savo artimiausius draugus. 
Kada jis suserga tankiausia krei- 

piasi Į savo draugus su prašymu. 
Nevisada tie prašymai ligonių 
yra išpildomi,ypač jeigu pasi- 
taiko, kad ligonis numiršta. 

Nepersenai Velionis Kun. M. 
Kraučunas prieš myrį reikalavo, 
kad jį numirusį palaidotu jo 
draugas T. A. Mažeika, bet ant 

nelaimės jo prašymas nebuvo 
iŠKiausytas. 

Tas pats atsikartojo su dabar 
mirusiu kunigu A. Staniukynu. 
kitam graboriui, prieš velionio 
norą. I\ A. Mažeika iper ilgus 

.metus būdamas velionio daugu 
ir kartu darbavėsi sujuom prie 
Labdarių Draugijos, pasiliko 
atstumtu nuo paskutinio patar- 
navime savo mylimam draugui. 
Kad žmonės praščiokėliai taip 
pasielgtų, tai reiktų jiems dova- 
noti bet kada kunigai su mokslu 
tokius politikos prisilaiko, tai 
išrodo lyg keista, ar ne? 

Lankytojas. 

MIRĖ KUN. STANIUKYNAS. 

1'/.vakar, gruodžio 15 d., 6:30 
vai. vak., mirė kun. A. Statiiu- 
kynas. Velionis buvo organiza- 
torium ir perdėtiniu šv. Kazimie- 
ro seserų vienuolyno. Perdėti- 
nio vietą jis užėmė vienuolyne 
iki pat savo mirties. Sirgo sun- 

kiai apie dvi savaites. 
Kun. Staniukynas bus palaidotas 
ateinantį ketvergį iš Aušros 
Vartų bažnyčios West Sidėje, 
kur lavonas bus atgabentas se- 

redos vakare. 

Reikalingas pardavėjas:— 
vyras arba moteris j seniai 
įsteigta Rcal Estate ofisą, pa- 
tyrimas nereikalingas, puiku i 

uždarbis apsukriam darbinin- 
kui. 1647 W. 47 St., Chicago. 

Letuvos Vėliava 

DYKAI 
Vėliava didelės vertės, padaryta 
šilko, tokiame fsavybėa pavyzdyje ::r 
spalvoje. Kadaisial Lietuva buvo n°- 

prigulminga. Labai žingeidi. Prisiu- 
siu kožnam vėliavą. 4-rių gatunkų 
senipelj. tikro Itusko tabako vertės 
02.00 ir Kataliogą. Prisiusk 20 centu 
markėmis ir 25 centus sidabru ap- 
mokėjimui prisiuntimo karštų. Agen- 
tai reikalingi tabakui. 

J. H. Rickvieh 
BOX <01 AUBURN ,WASH. I 

] 

'Pajieškau savo brolio Karolio, 
pirma jis gyveno 2(16 Ccntury 
St., So, Boslcii, Mass. ir 'raugo 
Karleckio, kuris gyveno Chicago- 
jc. Aš paeinu iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Meškučių parap. 
Kleba:.'ių sodos. Rašykite es- 

kančiu adresu: 

Peter Jankovsky, 
Co. A. Div. Xat. 3a m p McClellan 
Br., Anniston, Ala. 

Pamatyk Greitai 
PARSIDUODA bcvik pus- 
dykiai 4 familijų didelis na- 

1 mas, kuris reikalingas biskj 
Į pataisyti. Preke lik $2,300. 

PARSIDUODA 2-jų famili- 
jų nuiro ir medžio namas 4 ir 
6 kambarių. Preke $1,800 
įmokėti $300, o kitus raudos 
išmokės. 

PARSIDUODA 4 familijų 
mūrinis namas, akmenų fron- 
tu 2 f lėtai po 4 kambarius ir 
2 flctai po 6 kambarius, su 

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

pirkti u z $3,750.00. 

Liberty Land and 
Investment Co. 

3301 S. Halsted St Chicago 

PO V. BEI SI S 
1»S2 K. 11 vidun d /I re. 

Kcnoslia, J Vis. 
Pas ji galite gauti pavienius 
"Lietuvos" dienraščio nume- 

rius, taipgi galite u/.sira.-yti 
"LIETUVA" 

WHO ARE THE 
LITHPANIANS? 

Pilna atsakymą ant to klau, 
sinio duoda veikalelis Juozo 
J. Hertmanavichus, tilpęs lap 
kritiniame numeryje žurnalė- 
lio: "Tite Fraternal /lyc." 

Išplatinimas to veikalo ame- 

rikonų tarpe yra šventa prie- 
derme lietuvių visuomenės. 
Amerikiečiai šelpia belgus, 
franeuzus ir lenkus jų rielai- 
mjėe, nes juos pažinojo. Lie- 
tuviams neteko nei "trupinių 
nuo stalo" jų bado dienose, 

ines lietuvius nieks nepažįsta. 
Pagarsinimui lietuvių var- 

do amerikonų tarpe yra pa- 
švęstas visas numeris "The 
Fraternal Age." 

Nusipirkite po kelias kny- 
gutes kožnas ir padalinkite 
amerikonams. 

"The Fraternal Age" kai- 
nuoja ant vietos 10c. Per kra- 
są 15c. 
Parsiduoda "Lietuvos" ofise 

3253 S. Morgan St., Chicago 

I 

Kur galima gauti Dienraštį 
"Lietuva" 

"Lietuvą" galite pirkti kiekvie- 
ną dieną sekančiose vietoje, kur 
randasi "Lietuvos'' Dienraščic 
stotjs Chicagoje: 

3903 S. Halsted St. 
Halsted ir 31st. St. N. W. 
Halsted ir 18 St. S. W. 
633 W. 18 St. 
Halsted Si. ir 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. S. E. 
Halsted St. ir 12 St. N. W. 
Jefferson ir 12 St. 
Halsted ir VanBuren St. 
Halsted ir Jacloon Blvd. 
Halsted ir Madifion St. 
Halsted ir Milwaukee Ave. S. E. 
Chi. ave., ir Mihvaukeo Ave. S. E 
Ilacine ir Milwaukee S. E. 
Xobie ir Mihvaukee N. E. 
Division ir Milvvaukee prieš Banką 
Robey, North Ave., ir Milwaukee 
Paulina ir Milwaukee 
Lincoln ir Milwaukee 
Adams ir LaSalle 
26th St. ir Western Avo. 
550 W. 35th St. 
Wabush ir Polk St. N. W. 
VtmBuren ir Wella N. W. 
State St. ir 18 St. S. W. 
Madison ir Franklin S. E. 
Wells ir Jackson Blvd. S. E. 

NVashington ir Clark N. E. 
3013 S. Kedzio Ave. 
Hoinan ave. ir 12 St. prieš Seare 

Rouback 
4G38 W. 22nd St. prieš Western 

Electric 
2246 S. Leavitt St. 
2214 W. 23 St. 

puikus Teatras 
» rengiaams 

Liet, Mot. 'Apšvietos Dr-jos 
M. Meldažio Svetainėj 

2242 ^V. 23-rd Placo 

Ned., Gruodžio 22rą, 1918 
Svetainė aisiiarys 5 vai. Lošimas prasidėt 6 va!, 

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

"Kalvio Duktė" 
parašyta J. J. ZOLP 

IIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlMIlIlIlIinilUlllllllilIlI 

Gerbiama visuomenė, širdingai kviečiame atsilankyti, 
nes ''KALVIO DUKTE'» yra nepaprastai gražus ir žin- 

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

gi kiekvienam yra vertas pamatyti. Taigi nei vienas ne- 

praleiskite šio perstatymo, nes po laikui gailėsitės. 

Po parstatymo šokiai Kviečia Rengimo Komitetas 

miiiiii;:iiit!iiii!ini:ilMiii!lii!tliiiiilill!iiil!iiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiimiiiiiiiiii[mniir 

Atydai tu kurie dar neturi 
"Lietuvos" Dienraščio Šeru: 

i 

Reikalingas "Lietuvos'' Dienraščio šefų 
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 tokiij priežas- 
čių nesuspėjo šėrų nusipirkti. 

* 

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buotą šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "T rea 

sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums- 

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

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

Gcbiaraicji:- 
Su šiuomi prisiunčia $ kaipo pilną užmokestį ui 

ščrus "Lietuvos" Dienraščio Bendrovės •• Lithuanian 
Pnblishing Co. 

Malonėkite prisiųsti man Serus. 
Su pagarba, 

ADRESAS: 1 

Lithuanian Publishing Co. 
3253 So. Morgan Si., 

CHICAGO, ILL. 
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