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Austrijos vadai bus nubausti 

Svarstys Rusijos klausimu 
Sumušę bolševikus 

HINDENBURGAS RENGIA 

KONTER-REVOLIUCIJĄ 
Paryčius, Gruodžio 20d. — 

Žinios iš Zuricho j laikrašiį 
Journal praneša, kad lauko 
maršalas von Hindenburg pa 
siuntė telegrama Berlino val- 
džiai pranešdamas, kad jis 

> nori sudaryti nauja frontą už 
m šešiii myliu nuo užpakalio nc 

utrališkos zonos nustatytos 
taikos sutarčių. 

Berlino valdžia pareikalavo 
kad maršala? pasiaiškintų, bet 
iki šio laiko jokio atsakymo 
ne gavo. Korespondentas pa- 
tvirtina, kad Gen. Schench, 
Prūsijos kares ministeris, lau- 
ko maršalas Hindenlmrgas ir 
Gen. Leguid, komanduotojas 
Berlino kariumenės rengia 
kontr—revoliuciją. Jie užreiš- 
kia, kad dabartine valdžia ne- 

gali dasiekti savo tikslo ir 

palaikyti tvarką. 

AUSTRIJOS VADAI BUS 
NUBAUSTI. 

Vienna, gruodžio 19 d. (su-j 
vėlinta). Austrijos valdiniu-1 
kai, kurie prisidėjo prie su- 

rengimo visasvietinės karės, 
bus nubausti. Bilius likosi Į- 
neštas atstovų butan, kuria- 
me reikalaujama, kad armijos 
vadai ir jų padėjėjai butų iš- 
tirti ir nubausti. 

M SVARSTYS RUSIJOS 
PADĖJIMĄ. 

Londonas, Gruodžio 20 d.~ 
Londono kore: pondentas laik- 
raščio Manchester Guardian 
aiškina, kad prezidento Wil- 
sono sumanymas greitu laiku 
aplankyti Angliją, yra tame, 
kad prezidentas VVilsonas iš- 
reiškė norą, pasitarti su An- 

glijos valdžia apie Rusijos pa- 
dėjimą, prieš taikos konfcien- 
ei ja. 

Korespondentas nurodo į 
tą, kad dabartiniame laike 
Londone randasi buvęs Rusi- 

jos premieras Kerensky ir 
Paul Miliukoff, buvęs užru- 
bežiniu reikalu ministeris ir 
vadas konstitucijoniškų de- 
mokratų (l'adėtų.) 

Jis taipgi atkreipia atydą Į 
pranešimą Millnero, karės se- 

^ kretoriaus Rusų situacijoj, ku 
ri, kaip jis sako, matomai yra 
išleistas prirengti publiką prie 
busimų atsitikimų. 

Paskalos apie pirmynženeys- 

tės politika prieš Rusija didi- 
nasi ir jausmas nc tik darbi- 
ninkų tarpe, bet ir komerciji- 
niuosę rateliuose pasidarė la- 
bai įtemptas apie kita musų 
prietikį Rusijoj. Pastumėji- 
mas talkininkų judėjimo, kaip 
manoma, paeis iš Londono, ne 

iš Paryžiaus. Dalis, kurį Ame 
rika turi paimti dideliame 
bandyme nuversti bolševikus 
ir per taisyt Rusija, jeigu Su- 
vienytos Valstijos dalyvaus 
toliaus, turės bu t i didelė." 

SUMUŠ? BOLŠEVIKUS. 

Paryžius, gruodžio 20 d. 
Žinios iš Archangelsko pra- 
neša, kad rusu liuosnoriai ka- v 

reiviai sumušę bolševikus ir 
atstūmė juos atgal per upę 
Pijma. Ūkininkai tame ap- 
skrityje nuo 18 iki 45 metų 
suisroganizavo ir smarkiai ka- 
riauja prieš bolševikus. 

Ūkininkai išleidę atsišauki- 
mą j šiaurinę dali Rusijos gy 
Ventojų, kviesdami juos mo- 
bilizuoti kariumenę prieš bol- 
ševikus. 

ATVIRAS LAIŠKAS 
V/ILSONUI. 

MunicJi, Gruodžio 20 d. — 

Gen. Count Max Montgelas, 
kuris buvo atšauktas iš Švei- 
carijos kad užimti vietą Ba- 
varijos kabinete lapkričio 21 
dieną ir kurį Francuzijos lai- 
kraščiai vadina "Antras Lich 
novsky" už tai, kad jis prad 
žioje karės iškėlė aikštėn pa- 
dėjimą Vokietijoj,. atspausdi- 
na atvirą laišką prezidentui 
vVilsonui, kuri*? skamba: 

''Šiose galutinose savaitėse 
akys viso pasaulio yra at- 
kreiptos ant justi. Virš kitų, 
akys Vokietijos žmonių da- 
bartiniame vargingame padė- 
jime daboja jus. Męs nekal- 
tiname kitų. bet męs tikime, 
pone Prezidente, kad jus ne- 
užmiršit visų pasipriešinimo 
aplaikyti pasisekimą principų kuriuos j ų s išdėstėt. Mes 
b u d a v o j a m e ant žodžių, 
jūsų pasakytų prie Wa- 
^hingtono kapo. kada jus pa- 
sakėt, kad kiekviena despotiš- 
ka valdžia, nežiūrint kurios 
nusės ji butų. turi buti sunai• 
kyta arba nuginkluota. Męs 
esame persitikrinę, kad jus no 
riie sutverti lygą lygybes 
tarp tautų, kurioje kiekviena 

O, kiekvienas jo norėtų. 
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Kalėdų Diedukas, yra meilus svečias kiekvienam vaikui. Kiekvienam tėvui 
butų jis malonus, jeigu per kaminą nuleistų nors—tona anglių. Žinote, anglis be- 
veik dabar tiek kainuoja, kai]), nelyginant, deimantai. 

tauta galėtų liuosai kvėpuoti 
darbuotis ir lavintis. 

UKRAJINIEČIAI NUŠOVĖ 
FRANCUZIJOS PASIUNTINĮ. 

Gcncva, Gruodžio 20d. — 

Leitenantas 1 lenry Yillailie, 
vadas Prancūzijos komisijos 
pasiųstas ištyrti priežastis ne- 

sutikimų tarp L'krajinos ir 
Lenkijos, likosi nušautas Uk- 
rajiniečių kareiviais, sulyg 
telegramos aplaikytos Lenkų' 
biuru Lausanne iš Lembergo.! 
Prancūzijos komisija pribuvo 
Lembergan laike mušiu tarp 
Ukrajiniečių ir Lenkų. Už- 
baigus savo darbą komisija 
rengėsi grįžti atgal, kada ios 
vadas likosi nušautas. 

UŽRUBEŽINIŲ REIKALŲ 
ŠTABAS STREIKUOJA." 

Amsterdamas, Gruodžio 20, 
Laikraštis Rhenisli \\'cstplia 
lian Gazette praneša, kad visi 
svarbiausi valdininkai Vokie- 

tijos užrubežinių reikalų de- 

partamentu streikuoja, išrei- 
kšdami protestą prieš pričuii- 
mą Dr. Solf užrubežinių 
reikalų ministerio rezignaci- 
jos. Nei vienas iš valdininkų 
ncatsilankė ministerijon per 
kelias paskuiinias dienas ir 
užrubežinių reikalų departa- 
mentas apverstas darbu, bei 
nėra kam prižiūrėti. 

"ŽMONIŲ" LYGA BERLINE. 

Londonas, gruodžio 20 d. 
I v T 

žinios is Kopenhageno prane- 
ša, kad Berline likosi suor- 

ganizuota "Žmonių Lyga." 
Lygos komitetas susideda 

iš princo Maximiliano, buvu- 
sio \ okietijos kanclerio, l iū- 
go Haase, neprigulmingo so- 

cialisto, Count Bernstorff, bu 
vusio ambasadoriaus Suvieny 
tose Valstijose, Mathias Erz 
berger, vado Centro partijos, 
Dr. \V. S. Solf, buvusio už- 

rubežinių reikalų ministerio ir 
kitų. 

LIBERALAI PRIEŠINGI 
SPARTAKAMS. 

Kope"liagetias, Gruod. 20d. 
J .aikraščiai aplaikyti iš Berli- 
no praneša, kad Dr. Gustave 
Slresemann, vadas nacionalis-| 
tu liberalu partijos Vokietijoj 
pranešęs, kad Vokietijos žmo- 
nių partija, kurioje jis nuo 

pat pradžios revoliucijos ak- 
tyviškai dalyvauja, yra prie- 
šinga socialdemokratijai ir 
kariaus prieš socialistų val- 
dininkus. Partija šaukia kon-' 
ferenciją ant Gruodžio 30 d. 
Frankfurte. 

Mathias Eiv.berger, vadas 
Vokietijos taikos sutarties 
delegacijos pranešė, kad iš- 
trėmimas iš Alzacijos daugi- 
nasi kiekviena dieną, sulyg 
aplaikytos telegramos iš Ber- 
lino. jis taipgi pranešė, kad 
penkiolika ypatų priskaitantj 
ir atstovą Bochle iŠ Strass-! 
burgo likosi suareštuota ir J 
kad l lerr Rebhaltz, pirmsėdis1 
Strassburgo Kareivių Tary- 
bos areštuotas ir uždarytas 
tvirtovėje netoli Strassburgo. 

VOKIETIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ LENKUS. 

Amsterdamas. gruodžio 20' 
d. Žinios i- vokiškų šaltinių 
praneša, kad vokiečių gyven- 
tojai Danzigo laike masinį su 

sirinkimą, protestuodami prieš 
lenkų užėmimą to miesto ir Į 

Į kad gubernatorius Poseno von 

Jagow pasiuntė bevieliniu te- 

legramų Prezidentui Wilsonui; 
protestą. 

Lenkų kariumene, kuri už- 
ėmė Danzigą, yra po vado- 
vyste gen. joseph Haller, ko- 
mandų* )tojaus lenkų kariume- 
nes Prancūzijoj. 

i 

j WILSONA.S APLANKĖ ITA- 

| LIJCS KARALIŲ. 
Paryčius, gruodžio 20 d. 

Prezidentas \Vilsonas šį va- 

karą aplanke Italijos karalių 
Yictor Emmanuel. 

KRITIKUOJA LODGE'O 
TAIKOS IŠLYGAS. 

Paryžius, gruodžio 20 d. 
Plati publikacija buvo suteik- 
ta Paryžiuje "dvidešimts vie- 
nai išlygai taikos" priskaito- 
mos senatoriui Lod^e iš Msu- 
sachuseHs, kurias nekurie ap- 
žvalgininkai skaito už pilnį 
programą taikos išlygų repub 
ilkonų partijos. Jie nepadarė 
didelės įtekmės, nes nesulai- 
ko savyje keletą svarbių iš- 
ėjimų. 

Žemiaus pažymėtos yra 
Lodge'o taikos išlygos: 

1. Centralinės Valstijos tu- 
ri sugrąžinti visą tą, ką jie 
buvo paėmę. 

2. Atlyginti už padarytą 
blėdį. 

o. /uiyginti uz nužudytus 
civiliškus iuiones. 

4. Central i škos Valstijos 
turi užmokėti karės išlaidas. 

5. Alzacija ir Lorrainas su- 

gražinti Francuzijai. 
6. Italija Irridenta prijung 

i:i prie Italijos. 
7. Turkija turi buti pada- 

linta tarj) talkininkų po jų 
protektoratu. 

8. Kontrolė Dardanelių tu- 
ri buti talkininkų rankose. 

9. Serbijai, Albanijai, Ru- 
munijai ir Grekijai turi buti 
atiduotos teritorijos, sulvg tų 
šalių gyventojų aspiracijų, jų 
rasių ir vienodumo kalbos. 

10. Lenkija, Čecho-Slovaki 
ja ir Tugo-Slavija turi buti ne 

prigulmingomis valstijomis ir 
susidėti iš visų distriktų, ku- 
riuos didžiuma gyventojų yra 
lenkai, čecho-slovakai ir jugo- 
slavai. 

11. Sehleswig, Holstein ir 
Luxemburg turi nusispręsti 
apie savo likimą. 

12. Tvarka turi buti įvesta 
Rusijoj ir atsargumas turi bu 
ti paimtas prieš Vokietijos 
prisisavinirną. 

13. Vokietijos kolionijos ne 

turi buti jai sugrąžintos. 

14. Kiel kanalas ir Ilelgo- 
landas turi buti po talkininku 
kontrole. 

15. Sutartis Brest-Litovsko 
ir Bucharešto turi buti pa- 
naikintos. 

16. Laivynai Ccntralių Vai 
stijii turi buti perduoti talki- 
ninkams. 

17. Nuginklavimas Centra- 
liškų Valstijų. 

Yiršminėti punktai, sulyg 
apžvalgininkų nuomonių, nėra 
gerai išaiškinti. Senatoriaus 
Lodge'o paskutinieji keturi 
punktai, kuriuose reikalauja- 
ma užėmimo priešo šalies iki 
net galutinai taika bus pada- 
ryta, laikinos kontrolės talki- 
ninkais neišdirbtos medžiago; 
ir kitų yra priimami. 
RINKIMAI PASKIRTI ANT 

SAUSIO i'9. 

Berlitias, gruodžio 20 d. 
Kongresas Darbininkų ir Ka- 
reivių Tarybų nutarė, kad 
rinkimai Steigiamojo Susirin- 
kimo bus laikomi sausio l'i d. 
Priešingų rinkimams Steigia- 
mojo Susirinkimo buvo mažai 
ir jie gavo tiktai 40 balsų iš 
240 balsų. 

Taipgi nutarta, kad Vo- 
kietijos valdžia pradėtų dery- 

į bas su talkininkais paliuosuo- 
jti užimtas Vokietijos vieta-, 
i kad galėtų prisirengti prie r i;1 

j kimų ateinančiame mėnesyje.: 
APVOGS BANKĄ. 

Chicago, III., gruodžio 20. : 

Penki apsiginklavę banditai į 
šiądien prieš piet užpuolė ant) 
Summit State Bank ir pabė- 
go su pinigais ir Liberty Bond 
sais vertės ?.pie $25,000 ar, 

$35;000. t 
DAUG BEDARBIŲ BERLINE. 

Bcrlinas, gruodžio 20 d. į 
Laikraštis Taglische Rund- 
sehau apskaitliuoja, kad da~! 
bartiniame laike randasi apie j 
60,000 ar 70,000 darbininkų 
bedarbių, nepriskaitant strei- j 
'kilojančių darbininkų. Prane 
Išama, kad skaitlius kareivių, j 
ubagaujančių Berlino gatvėse i 
labai didelis, tuoni pačiu lai-į 
ku yra daug darbų, kurie nė-' 
ra atliekami. 

VENGRIJA PRAŠO MAISTO 

Rymas, Gruodžio 20 d. — 

Vatikanas persiuntė notą tai-' 
kininkams nuo Vengrijos val- 
džios, kurioje aptašomas 
maisto trukumas nekuriuose 
miestuose Vengrijoj. 

SOCIALISTAI I4STOJO Iš ; 

UILITAKIiKO KOMITETO. 

Paryčius, gruodžio 20 d. 
Kaipo pasekmė mitingo sočia-J 
listų grupės atstovų bute šios' 
dienos, visi devyni socialistai,} 
nariai militarisko komitetv',l 
rezignavo. 

NORI ATIDĖTI LYGĄ j 
TAUTŲ. 

IVasliimjtonas, gruodžio 20 
d. Senatorius Lodge iš Mas-: 
sahcusetts, repubjikonų vadar, 
kalbėdamas šiądien Senate, j 
patarė atidėti sutvėrimą Tau-Į 
tų Lygos net iki Taikos Kon- 

| frenecija užbaigs savo darbą. 
į Jis pasakė, kad šis klausimas 
[turi būti apsvarstytas atski- 
rai ir vėliaus. 

KONFISKUOS IMPERATO- 
RIŠKAS ŽEMĖS. 

įįopchha<j<?nas, gruodžio JO 
d. Žinios, aplatkytos šiądien. 
Kopcnhagene praneša, kad 
Austrijos Tautiška Taryba 
nutarė konfiskuoti visus im- 
peratoriškus dvarus ir žemę. 
Imperatoriškas palocius bus 
perkeistas j vaikų namą. 

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
DEMOBILIZACIJA. 

IVashingtonas, gruodžio 20 
<1. Daugiaus negu 300.000 
kareivių likosi paliuosuota is 
armijos. Sekretorius Baker 
šiądien pasakė, kad demobili- 
zacija l&riumcnės dabartinia- 
me laike eina greitumu 150,- 
000 savaitėje ir kad karės de- 
partamentas stengiasi padary 
ti taip, l:ad kiekviena diena 
1,000 kareivių is kiekvienos 
butų galima paliuosuoti po 
"kempės." 

VOKIETIJA ŠAUKIASI PRIE 
STJV. VAL. 

U'ashingtonas, gruodžio 20 
d. Vokietijos* valdžia atsi- 
šaukė prie Suvienytu \ aisti- J J c 

jų, kad ji atmainytų taikos 
sutarties išlygas ir kad pa- 
siustu \ )kietijai maisto. 

Nors ] irmiaus sekretorius 
T.tnsing prav»ese, kad Vokic- 
tija ju tokiais prašymais nesi- 
kreiptų a.skirai prie Suvieny- 
tų Valstijų, bet kad kreiptųsi 
prie visų talkininkų, bet Vo- 
kietija neklauso. 

NAUJA PSKOLA ANGLIJI. 

IVashingtonas, gruodžio 20 
d. Suvienytos Valstijos pada- 
rė naują paskolą Anglijai ant 
$250,000,000, kas sudaro su 

pirmesnėmis paskolomis Ang- 
lijai $4,195,000,000 ir visiems 
talkininkams $8,464,542,702. 

Nauja paskola Anglijai li- 
kosi suteikta sulvg sutarties, 
kad Anglijos valdžia parūpins 
tokią sumą pinigu Amerikos 
ekspedicii iniai kariumenei. 

59« KAIZERIO UNIFORMŲ.. 
Londonas. Bekrausiant buvu- 

sio kaizeri t namus atrasta 59S 
militarių j vairių uniformų pri- 
gulėjusių f ačam kaizeriui, 'len 
yra kuo ne visos uniformos Vo- 
kietijos armijos ir laivyno. Beto 

yra daug kariškų uniformų ku- 
rios yra vartojamos kitose ša- 
lyse; 

Taipgi, sulyg žinių iš Berlino. 
pranešama. ka<l kaizerio arkly- 
dėse rasta keliolika tūkstančių 
arklių, prigulėjusių buvusiam 
kaizeriui. Arkliai konfiskuoti. 



Politiška Savaite. 
c 

Neramumai, kaip limpanti 
liga, yra ukrečiami. Tas aiš- 
kiai dabar pasirodo, nes ap- 
ima ne vien karę vedusius, bet 
ir nuošaliai nuo jos stoveju 
sius kraštus. Neramumai at- 
sirado Ispanijo ir Portugali- 
joj ir Bulgarijoj; Portugali- 
jos sostinėj Lisbonoj ant gat- 
vės tapo i>»*: Šų nušautas tos 

jaunos respublikos prezidentas 
l)r. Pacs. Šveicarijoj ir 
llollandijoj bijosi bolševiku, 
kad valdžia netektų bolševi- 
kams, kaip Rusijoj. Bet rei- 
kia abejoti, kad tas pasisek- 
tų jiems ilgesniam laikui, nes 

abiejuose kraštuose gyvento- 
jų apšvietimas stovi kur kas 
augšeiau negu Rusijoj. Net 
Vokietijoj, nors pralaimėju- 
siame karę krašte paprastai kį 
la neramumai, jie netvirtai 
laikosi, nes žmonės apšviestes 
ni neleidžia bolševikams Vo- 
kietijoj elgties taip, kaip jie 
elgiasi Rusijoj. 

Sutvarkius j>o karinius ]>rie 
iikius, Europos žetitlapis iš- 
rodys visai kitaip, negu i:ro- 
dė prieš karę. Persikeis žem- 
lapio išvaizda ir Azijoj. Žy- 
dai su džiaugsmu priėmė Ang 
lijos pasiūlymu suteikti nepri- 
gulmybę Palestinai ir ja žy- 
dams atiduoti. Tas Anglijai 
nesunku padaryti, nes Pales- 
tina dabar yra anglijonų ran- 

kose. Bet Palestinoj tarp gy- 
ventojų žydų yra vos trečda- 
lis, o ypač kaimuose syrijonų 
yra didelė persvara. Jiems tai 
žydai žada suteikti i>ilną tikč- 
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jimiška ir tautiška laisvę, tik 
kasžin, ar savo pažadėjima iš- 

pildys. Syrijonai jiems neno- 

ri tikėti. 
i Bet žydai nepasi^anėdina 
savo viešpatyste I'alestinoj, 
ir reikalauja sau tautišku tei- 
siu, savo mokyklų Lenkijos, 
Lietuvos ir Rumunijos mies- 
tuose, kur ištikro ten žydų 
yra dauguma, o žydai ten ly- 
i;ių su krikščionims teisių ne-! 
turėjo. 1 iet tąsyk Lenkijos j 
miesteliai hutų ne lenkiški, bet 
žydiški, lenkystei neprielan- , 

kų;. Lenkai mat savo valdy- 
mo budu nemokėjo jų lenkiš- 
kais padaryti, kaip tai yra 
Vokietijoj arba Francuzijoj 
Jie dabar lenkams Svetimi ir. 
neprielankus per paėių lenkų- 
'kalte. 
j Dėl nenoro pasiduoti leti- 

jkystei ir kįla nesikentimas 
(tarp žydų ir lenkų Lenkijoj. 

Tas pagimdė žydų skerdynes 
Lvove ir kituose Lenkijos 
miestuose. Skerdynės tos, ka- 
dangi žydai apie jas, turėda- 
mi veik pusę laikraščių savo 

rankose, tuoj pagarsino, su- 

mažino lenkų pritarimą Ang- 
lijoj, kur jis buvo didžiausis. 
Skerdynės tos buvo nemažos, 
nes vien Lvove palaidota su- 

virsimi 900 užmuštų žydų. 
1" ž skerdynes lenkai mėgino 
kalte mesti ant visų, kas jiems 
pakliuvo; tai ant ukrajinie- 
ėiųy tai ant vokiečių kareivių, 
grįžtančių iš Rusijos, tai ant 

paleistų iŠ kalėjimų krimina- 
listų. Laimė lietuvių, kad nie 
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kur Lietuvoj žydu skerdynių 
nebmo, o lenkai butų jiems 
kalte primetę. r>et ištikro kal- 
ti pats lenkai; tomis skerdy- 
nėmis jie parode visą savo kul 
t u r i ilgui na. Talkininkai pa- 
siuntė tyi'inėti skerdynes spe- 
eialę komisija, kurią lenkai 
galėjo ant klaidaus kelio nu- 

vesti; bet vargiai tas duosis, 
nes tarp tyrinėtojų yra ir žy- 
dų atstovai, kurie neleis len- 
kams nuo atsakomybės išsi- 
sukti. 

Apart žydų, stalo reikalu 
vinius ir kitos pavargtos ma- 

žosios tautos, nors žinoma, 
jų reikalus taikos tarybose ga 
lutinai sutvarkys talkininkai, 
kurie vienok turės taikytiesi 
prie aplinkybių, todėl negalės 
išpildyti visų geismų iŠ ver- 

guvės pal mosuojamų tautų, 
jeigu jų reikalavimai bus per- 
dideli, o nuopelnai permaži. 
Didžiausius turbut iš paverg- 
iu tautų reikalavimus stato 
besočiai lenkai, neturėdami 
patįs tokiems reikalavimams 
nei jokių pamatų. Jie reika- 
lauja sau ne tik Lenkijos nuo 

jūrių iki jūrių, bet prie 
jos nori priskirti visus slavų 
ir lietuvių apgyventus kraš- 
tus. Jie reikalauja didelės, 
galingos ncprigulmingos Len- 
kijos, turinčios mažiausia apie 
35,000,000 gyventojų, iš ku- 
rių norės ir suvaldymui ne- 

norinčių lenkų klausyti prie 
Lenkijos priskirtų, o augščiau 
už lenkus stovinčių tautų, is 
kurių galėtų suorganizuoti mi 
lionines armijas, liet reikia 
abejoti, kad lenkų reikalavi- 
mus talkininkai išpildyti gale- 

-tu, o geriau pažinus lenkus,] 
gal jų išpildyti nei nepanorė- 
tų, nes ir tarp slavų netruk- 
ta tautų kultūriškai daug 
augščiau už lenkus stovinčių. 

Kad geriau prieš slavų prie- 
šus vokiečius galima butu at- o ^ 

siremti, tarp čecho-slovakų, 
pietinų, slavų (Amerikoj juos 
siškai) bitv > padaryta tani lik' 
ar sutartis, bet jinai neilgai lai 
kėsi, ji dėl lenkų godumo grei 
tai iširo tarp lenkų ir cechų. 
Nesutikimai kili) už Fečius 
apskritį, apgyventa čeclių, kur 
yra ir kiek lenkų. Apskritį tą 
lenkai norėjo pasisavinti. Ne- 
apsimoka mat su lenkais su- 

tarties daryti, nes jie ir su- 

tarimus laužo. 

Lenkai nuo Vengrijos pa- 
veržė Spižo žeme, nes ji kada 
tai Lenkijai prigulėjo. Gavo 

j ja 11110 Vengrijos karaliaus 
lagaila, kaipo kraitį savo pa- 
čios Jadvygos. Gal jie užsi- 
manys nuo Bulgarijos gauti 
Varną, nes prie to miesto, su- 

laužęs prisaiką žuvo lenkų ka- 
ralius Vladislovas Jagalionie- 
tis veik su visa lenkų kariu 

(mene. Nuo senu mat laiku 
C K, 

j lenkai nemėgsta branginti sa- 

vo prisaiką. 
Vaidai lenkų su tikrajinais 

negali pasibaigti, nes lenkai 
savinasi ukrajinų apgyventa 
Galicijos dalį (ji didesnė u i 
lenkų apgyventa dalj). Len- 
kai nepaiso nei Prezidento 
\\ ilsono išreikštų nuomonių, 
kad tik vienos ir tos pačios 
tautos apgyventi kraštai tektų 
naujai tveriamiems neprigul- 
mingiems kraštams. Turbut ir 
taikos derybose talkininkai 

daugiausia vargo turės su len- 
kais, kuriu besotis godumas 
stengsis naikinti visus talki- 
ninku doros principus. Ir ne- 

norėdami , talkininkai turės 
griebtis mažinimo lenkų be- 
šališko godumo, nes kitaip ta> 

jų godumas naujas kares su- 

kels; ir dabar pasitaiko kru- 
vini susirėmimai Galicijoj ir 
Kijeve tarp lenku ir ukrajinų. 
Apart lenkų, talkininkai daug 
nemalonumų turės su Rusijos 
bolševikais, kurie taipgi neži- 
no, kam yra daromi sutari- 
mai, todėl jų nepildo. 

Kuomet vokiečiu kariumenė s* 

pasitraukė iš Estonijos ir Lai 
vijos ten lino šiauriu pradėjo 
veržtiesi bolševikų raudonoji 
gvardija ir 1 k »1 še v i kiškai elg- 
tiesi, kas net su bolševikais 
besiskaitantieins latviams ne- 

patiko. Kuomet bolševiku 
gvardija priėjo prie Rygos, 
naikindami kraštą, latviai at- 
sišaukė prie talkininkų, prašy- 
dami pagelbos. Gal but, kad 
talkininkų kariumenė, esanti 
šiaurinėj Rusijoj, bus pasiųsta 
prieš bolševikus Latvijon ir 
Lietuvon. Pasitraukus vokie- 
čiams iš Finliandijos, gyven- 
tojai savo kraštą pagarsino 
respublika ir išsirinko pirmą 
prezidentą. Juonį tapo kariu 
menės vadas, gen. Mohren- 
lieim. 

Tvarkos vis nėra ir kituose 
karės apimtuose kraštuos'.*. 
Dėl neramumo talkininku lai- 
vynas bombardavo Turkijos 
miestą Smyrna, kuri buvo ap- 
valdė vokiečiu pritarėjai Jau- 
naturkiai ir, žinoma, juos nu- 

ramino. 

Bolševizmas, kur jis tik 
tvirtai koja pastato, atgabena 
neramumą; ten puola ir skai- 
dosi tvirtos pirma vienpatys- 
tės. i'imliausiai tai parodė 
Rusija, o dabar tas pats ap- 
sireiškia gal tvirčiausiai su- 

organizuotoj Europos viešpa- 
tystėj—Vokietijoj. Bolševiz- 
mas skaldo ir Austriją, kuri 
jau, turbut, vėl krūvon nesu- 

eis. Vokietijoj viens po ki- 
tam kraštas atsidalina, atsi- 
skiria. Dabar nuo Prūsų at- 

siskyrė Prūsų Lietuva visa, 
ne vien lietuvių užimti tūli 
miestai, kurie ištikro nei ne- 

buvo lietuviški. Tas yra ge- 
rai, nes galima tikėti, kad ir 
vokiški apskričiai susijungs su 

Lietuva. Kad tik augštesnė 
ten vokiečių kultūra nepa- 
vergtų lietuvių, kaip tai pir- 
ma buvo. 

Vakaruose talkininku kariu 
menes vis giliau žengia tik- 
ron Vokietijon. Talkininku 
armijos užėmė jau svarbiau- 
sias vakaruose Vokietijos tvir 
toves; užėmė Koeln, Coblenz 
ir INIainx. Vokiečiai nei ne- 

mėgina talkininkams priesin- 
tiesi. 

Ramumą Europoj atgabęs 
vien galutina taika, kuri nu- 

statys naujus ten tautoms ru- 

bežius. Bet jai dar prisieis 
mažinti pergodžių tautų, to- 
kiu kaip lenkai, godumus. Bet 
taikos galutinos tarybos dar 
nei neprasidėjo. Prasidės jos 
pradžioj sekančių metų. 

Prezidentą \Yilsoną Euro- 
poj visur priima labai karštai 
su dėkingumu už suteiktą pa- 
gelbą. Prancūzijoj jis pasi- 

mate su jos prezidentu Poin- 
care ir vyriausiu kariumenių 
vadovu, vokiečių pergalėtoju, • 

maršalu Foch. Susitiko su Ita « 

lijos karaliumi ir iškeliavo 

Anglijon pasimatyti su Ang- 
lijos valdonais. Karė jau tur- 

būt galutinai pasibaigė, nors 

tikros taikos dar nėra. 

Kreivos Akįs 
Guli buti išgydytos užtikrinančiai 

Dr. Franklin O. Car- 

tor garsus akių gydy- 
tojus Chicagoje, au- 

kauja uauj;}. gyddyuią 
dėl žm.vtiių kreivų a- 

*kių. 
^ .)it; užtikrina galuii- 
S /tai atitaisyti dargi 

blogiausiuose atsitiki- 
muce kreivų akių bile amžiaus. Jo 

metodos yra ORIGINALIŠKOS — 

SAUGIOS —BE SKAUSMO — YI-^ 
SUOMET PASEKMINGOS, atlieka p 
L5 minučių ten pat savo ofiso be 
ehloroformos arba pjovimo muskulų 
ir be akinių. 
UŽP.AQYTA VIRŠ 950 IŠGYDYTU 

20 METU PATYRIMO prie STATE st. 
Kainos vidutinės, taip kad dargi 

neturtingi darbininkai neturi pasi- 
likti kreivomis akimis. 

Dėl platesnių žinių raūykite arba 
ateik;t3. 

Keletas kreivomis akimis šiuo lai- 

ku Išgydyta. 
Jus galite nueiti ir pasimatyti ^u 

jais ypatiskai: — P-lė Sala 2605 So. 
rumbull Ave.; p-as Emil John, 4347 
Lincoln Ave.; p-lė Lillian Kolar, 1503 
\V. lTtli Su; p-as J. Hanus (vaikas), 
5001 So. Honore St., Visi Chicagoje. 

Franklin 0. Carter M. D. 
120 SO. LTATE GATVE 

Ausų, Akių, Nosies ir Gerklės 

Specialistas 
Valandos: i) ryto iki 7 vakare; ne- 

dėliomls: 10 ryto iki 12 dienų. 

Savaitraščio 
t 

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- 
rašti, 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 laikraštį siuntinėt. Nenoretumeme 
Tamstai padaryt nesmagumą, sulaikant dienraščio ''Lie- 
tuvos" siuntinėjimą. Drįstame laukt nuo Tamstos greito atsiliepimo, nes, suprantame, Tamsta spėjai apvertint sa- 
vo ištikimą artimą dienraštį "Lietuva". Užkviečiame "Lie- 
tuvos" skaitytojus, Lithuanian Publishing Bendrovės da- 
lininkus, artimus ir pažįstamus tuojaus užsiprenumeruo- ti Dienraštį "LIETUVĄ." 

Laiškus J.r pinigus siųskite sekančiu antrašu: 

3253 S. Morgan St., 

Dienraščio "LIETUVA" 
—K A i N 0 S=== 

CHICAGOJE Metams $6.00 
,, Pusei metų 3.50 

In Kitus Suv. Valstijų Miestus 
į Metams $5.00 

Pusei Metų 3.00 

į In Kanadą Metams 7.00 

jį In Kitas Šalis Metams 8.00 VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. 

5 

Šitą kuponą išpildyk. nukirpk ir drauge su Money Orderiu, čekiu, 
arba pinigais prisiųsk mums. 

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėt1 

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

Mano adresas: 

Vardas Pravarde 

Stubos numeris Gatvė 
(arbaboz) 

Miestas Valstija 



TRUMPA 

^Lietuviu Visuomenes Istorijai 
| Paraše Š. M, < 

(Tąsa) 
Tautinis judėjimas. Nors Mažojoje Lie- 

tuvoje kaip ir nebuvo nuoseklaus ir gyvesnio 
tautinio judėjimo, tečiaus buvo pastangų jis 

-sudaryti; sudarymas to judėjimo ankstai su- 

rištas su daktaro Jurgio Sauemcino (1831- 
1904) vardu, kuris buvo Ilanovero vokietis 
kilme, išmoko lietuviškai ir gyvendamas Prū- 

sų Lietuvoje buvo karštu lietuvių kalbos ap- 

gynėju, užtarytoju ir mylėtoju. Jis organiza- 
vo lietuvius peticijoms leisti lietuvių kalbos 

mokyti Mažosios Lietuvos mokyklose; jis ra- 

šė lietuviškai žadinančių lietuvybę eilių; tvė- 

rė draugijų ir užu* t daug nukentėjo nuo vo- 

kiečių ir pačių tamsesnių arba blogos valios 
šviesesniu lietuvių. 

Tečiaus jis padengė savo vardą nemaria 
teirbe visai lietuviu tautai ir ateis laikas, kuo 
inet dėkinga lietuvų tauta atiduos jo dar- 
banis prideramą pagarba. 

Todėl, kad įžvalgi vokiečiu avangardu 
Kultūros akis rytuose labai tėmijo, kiekviena 
Mažosios Lietuvos vyru tautinį krustelėjimą, 
neatsirado žmonių, kurie butu drįsę viešai ir 
stačiai palaikyti Jurgio Sauervveino darbą, bet 
širdžių, kurios troško Mažosios Lietuvos tau- 

tinio subruzdimo buvo ir yra tarp jos gyvu 
visuomenės darbininkų, ir, reikia tikėtis ios 
r.psireikš dar kada nors. 

Mažosios Lietuvos role Didžiosios Lietu- 
vos Kultitroje. Jau sakėme, kad Mažoji Lie- 
tuva pasitarnavo Didžiajai Lietuvai atsiradi 
niu joje raštijos, paskui savo raštais pirmųjų 
rašytojų, visų klasikų ir lietuvių kalbos ty- 
rėjų, Vydūno raštais, užtarimu Didžiosios 
Lietuvos Kuropos karės metu, bet labiausiai, 
nusų nuomone, pasitarnavo, priglauzdami 
Didžiosios Lietuvos spaudą Draudimo Metais 
ir prigelbėdami jai eiti. Nemirtina garbe ap- 
sidengė tame darbe senieji veikėjai: Sernius, 
Jankus, Miksas ir gera eilė jai nesniųjų, ku- 

rių darbai bus apvertinti ateityje. 

DIDŽIOSIOS f R MANOSIOS LIETU- 
VOS RYŠIAI. 

Europos karės metu Didžioji Liteuva, 
^įtekusi visa vokiečiams jau naturališkai ar- 

ijau susirišo su Mažaja. 10 tūkstančių išga- 
bentų j Rusiją Prūsų lietuvių ten svetimyjoje, 
susirišo kultūros ryšiais su Didžiosios Lietu- 
vos tremtiniais. 

Tečiaus butą žmonių ir pirmiau, kurie 
Jtovėjo už Didžiosios ir Mažosios Lietuvos 
susiartinimą. Didelį darbą atlikf» laikraštinin- 
kas g. A. Rimka, nukakęs j Prusus pažinęs 
vietoje sąlygas ir parašęs nuosamų rašca 
"Prusu Lietuviai," kuris gerai nušviečia visa 
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Prūsų lietuvių visuomeninį padėjimą. 
Nemažą dorbą darė ir kiti Prūsų lietu- 

viai, kurie dalyvavo visose kulturėse Didžio 
sios Lietuvos įstaigose. 

P>et didesni ryšiai tarp Didžiosios ir Ma- 
žosios Lietuvos visuomenių palieka ateičiai, 
<uomet sukulturėjusi Didžiosios Lietuvos vi- 
suomenė nedarys tikybinių ir politinių skirtu- 
mų ir Mažojoj Lietuvoj ras daug savo rasi- 
i :o, kultūrinio ir politinio atnaujinimo. Ly- 
giai, kaip ir Mažosios Lietuvos lietuviai Di- 
džioje Lietuvoje. 

Ir ta valanda netoli. 

7. Didiosįos Lietuvos išsivystimas 

TIKYBINIŲ RAŠTŲ LAIKOTARPIS PO 
PIRMŲJŲ RAŠTŲ ATSIRADIMO. 

Sunku tokiame nedideliame konspekte 
nuodugniai ir plačiai išgvildenti šį klausimą. 
Tam reikia tomų, kurių Veikia laukti dar atei 
tyje. Pakaks čia paminėjus svarbiausius nuo- 

tikius \r darbus. 
Po (iiedraičio, Daukšos, Sirvydo ir kitų 

pirmųjų Didž. Lietuvos rašytojų, kuriems 
pasisekė atlaikyti Lietuvoje katalikybe nuo 

pludusio j ja protestantizmo, kuriam laikui 
lietuviu raštija kaip ir užmiega, pailsusi a'.it 

"laurų." 
Po tų pirmųjų rašytojų per visą XVIl 

ir XVIII amžių eina šioki-toki tikibiniai raš- 
tai, kaip ir Mažojoje Lietuvoje. P>et visi men- 

ko turinio, išmarginti "makaronizmais,'' anot 
Maironio. 

Taip tęsiasi dalykai ligi pat galo aštuo- 
nioliktojo amžiaus, kuomet bežlungant Su- 
vienytai Lietuvių-Lenkų Valstybei pakįla pat- 
riotizmo banga Lietuvoje. 

Tais laikais pasižymėjo lenkiškai rašr 
lietuviai. 

LENKIŠKAI RAŠĘ LIETUVIAI. 

Jų įgarsėjo savo karštu lietuvių pat r i- 
^btizmu lenkų kalba rašytuose raštuose ištisa 

eilė, galima sakyti, per visą sekamą metašimtį. 
Jų tarpe pralotas Bobusz, Liudvikas Juccvi• 

čius, Eustachijus Tiškevičius, Kirkoras, Teo- 
doras A'arbntas, pagalios Adomas M ickei'iaits 
ir Juozas Kraševskis. 

Ypačiai paskutiniuoju taip ir rauda, taip 
ir dojuuti, dejuoja, taip ir auste audžia senovės 
lietuviu galybės laikus. 

Geri vertimai jų raštų Į lietuvių kalba 
bus didžiausias įdėlis į lietuvių raitija. 

DIDŽIOSIOS LIETUVOS KLASIKAI 
'Pečiaus vienu laiku su tais lenkiškai ra- 

šiusiais lietuviais atsiranda ir lietuviškai ra- 

šiusiųjų. Ir jie pagamina nemaža gerų dalykų 
Ijendrai lietuvių raštijai. 

Antanas Strazdelis (Drazdauskas), ku- 

nigas. )763—1833 m. originalių šventų gies- 
mių. jų tarpe "Pulkim ant kelių." ir nemaža 

gražių, lengvų, palakių, liaudies slyliuje dai 
nelių. 

Dijonizas Poška, l»arždių-I>ijotų bajoras, 
išvertė lietuviu kalbon "Knejida" ir parašė 
danę orginalių daimt ir epigramų, kurių da- 
lis jo laikuose buvo atspausdinta ir žuvo Lenk- 
metyje. () pusėtina i" poema "Žemaičiu ir 
Lietuvos mužikas" paliko rankraštyje ir buvo 
atspausdinta "Aušroje" 1886 m. 

Ta poema turi visuomeninės svarbos, ka- 
dangi gerai aprašo tų laikų mužiko vargus. 
Jo draugas l alctiavičia, sudėjęs garsią dainą 
apie I iirutv* ir rašinėjęsis su juomi, parod. > 

tikrą tautini ir kultūrini susipratimą. Tais 
laikais rašo ir teisėjas Klementus lietuviška'. 
Iš jo raštų galima pažinti bajorų gyvenimas. 

Bet tai buvo tik žvaigždelės prieš pirmą 
sias didžiąsias lietuvių žvaigždės: Daukantą, 
Ivinski ir Valančių. 

hiniaiias/yfl//A'fl;//a^ 1/!A5—Inh- m. Len- 

kimų bojoras; baigė Vilniaus Universitetą; 
turėjo filozofijos magistro laipsnį; keliavo po 
Europą, dirbo rusų valdžios įstaigose; tuo 

pat laiku rinko medegos Lietuvių tautos isto- 
rijai, iš kurios vėliau išėjo "Budas senovės 

lietuvių," išspaustas 1845 m. Petrapilyje ir 
"Lietuvių Istorija nuo Seniausių Laikų iki 
Gedeminui" ir "Pa sakojimai Apie Veikalus 
Lietuvių tautos sci.ovėje," atspausdintus d-ro 
J. Šliupo Amerikoje 1<S(a) m. 

Be to jis rašė be maž ko visose rašto sry- 
tyse: ir lietuvių kalbos gramatiką ir žodyną 
(kurie paliko rankraštyje) ir Kornelijaus Ne- 
lyto "Didžiųjų. Karvaidų Gyvenimą" ir 
'i'hoedro pasakas" ir Apie tabako auginimą, 
sodnų diegimą, apsisaugojimą nuo ugnies 
ir t. t. Tuos raštus spausdino Petrapilyje 
po Įvairiomis slapyvardėmis. 

Jani pirmam aiškiai gimė mintis prikelti 
lietuvių visuomene tautiniai mokslo ir sveti- 
mo kelių. 

Jis prikalbina ir Valančių, susipažinęs su 

juo netikėtai Petrapilyje, rašyti lietuviškai, 
steigti mokyklas, platinti blaivybę. 

Motiejus Valančiust 180i—1875 m. Nast- 
vėnų valstietis; baigęs Varnių seminariją, IV-t 
rapylio Dvasiška Akademiją, Žen.aičių vys- 
kupas, Paūkauto prikalbintas ir įkvėptas la- 
bai daug pasidarbuoja lietuvių kultūrai: pa- 
rašo "Zemaitių Vyskupystę" —bažnyčios is- 
toriją Lietuvoje, ir daugelį populiarių knygu- 
čių ir vadovėlių liaudies apšvietimui, steigta 
parapijines mokyklas, įsako kunigams raginti 
liaudį mokytis skaityti ir rašyti, platina blai- 
vybę. 

J u apysakaitės "Palangos Juze," "Pasa- 
kojimai Antano 'lretininko, Suaugusių Žmo- 
nių Knygelė,"' "Vaikų Knygelė'. Kalbos 
žvilgsniu ir šiądien gali but pavyzdžiu, kaip 
reikia rašyti liaudžiai. 

Laurinas Ivinskis, miręs 1883 m. ijajoras, 
mokytojas bajorų namuose ir dvarų mokyk- 
lose; ligi spaudos uždraudimui leido liaudžiai 
garsųjį "Kalendorių," išvertė "Genovaite" lie- 
tuvių kalbon, paliko rankraščiuose daug 
raštų, jų tarpe: lietuviškai-lenkišką žodyną, 
zoologijos, botanikos ir mineralogijos vardus," 
"Rojus Pragaišintas" iš Miltono verstas, 
"Sudo Diena" pagai Voung, rašė ir originalių 
eilių. Pirmas mėgino mokynti po mokyklas' 
lietuviškai. 

Pri( š tuos tris vyrus ir jų laikuose rašė 
ir mažesnieji rašytojai: kun. Stancvičia ir 
Alcknai'ičia surinko liaudies dainų ir išleido, 
kun. Pabrėža parašė lietuviškai "Botanika." 
Mikolojus Miežinis išleido "Lietuvių grama- 
tiką" ir paliko rankraštyje "Lietuviškai-Jen- 
kiškai-lenkiškai-rusiška žodyną išspausta Til- 
žėje 1894 m. 

I>roliai Antanas ir Jonas Juškcvičiai, ku- 
nigas ir gimnažijos mokytojas surinko ir iš 
leido 5624 lietuvių liaudies dainas ir 70.000 

įžodžių žodyną, kuris tebespausdinama. 
Antanas Baranauskas (1835—1902) 

Anykštėnas, Žemaičių Seminarijos profeso- 
rius ir Seinų vyskupas, gilus lietuvių kalbos 
žinovas, parašė didžiausiąją ir be ne ligšioi 
gražiausiąją ("po Keturių metų laikų" ) poe- 
mą "Anykščių Šilelis," kuri apgieda šilelio 
išnykimą ir drauge girdis gailestis apie lietu- 
vių dvasios sunykimą, išspaustą "Aušroje" 
1885 m. 

(Toliaus bus) 

I 

j Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
FORT STANTON NEW MEX. 

£is miestelis vienas iš puikiau- 
sių vietų Amerikoje. Ypač pasi- 
žymi sveiku oru, todėl Amerikos 
valdžia čia turi įtaisius džiovi- 
ninkams ligonbutj, kuriu priima 
valdžios darbininkus. Todėl pe- 
reitais metais buvo daug ligo- 
nių kareivių ir jūreivių, kurie, 
reikia pasakyti, daugelis ūkiš- 

kai pasveiko. Lietuvių ėia yrn 
mažai, todėl jie veikimu nepa- 

sižymi. 
A. Grigonis 

PITTSBURG, PA. 

Gruodžio 17 d. C'ia kalbėjo p. 

J. Lititkauskas iš Kcw Yorko. 

Jis labai puikiai nukalbėjo, kad 
net bolševikai plojo rankomis, 
o juk jic skaito, beveik, prasižen- 
gimu, jei kuris giria ne bolše- 

viku. Pageidaujama, kad daž- 
niau pasikartotu pas mus pana- 
šios prakalbos. \uktj susirink- 
ta $65.00. Mat l'ittslnvrgieėiai 
apie tūkstantį jau pasiuntę. Ka- 
lėdų Kalaitei. 

Sobo Bedievis. 

JAUNIMAS VEIKIA. 

Worchester, Mass. Mūsų jau 
nimas, galima sakyti, tikrai vei- 

kia Dar jaunutė Dramos it 
Dailės draugija "Aušrele", pra- 
dėjo smarkiai judėti. 

Dabar pradėjo mokintis dramą 
"Gyvenimo Verpete", kurią pa- 
ti \ušrelė" neseniai ir išleido. 
Tai gražus veikalas, suteikian- 
tis jaunimui energijos jo kovoje 
už ateitį Neužilgo Avorcliesterie- 
eiai turės progą pamatyti gražų 
scenoje veikalą. 

"Aušrelės" choras auga, kaip 
ant mielių. Ir kur ;;i neaugs 
turėdamas toki puiku mokyto- 
ją, kaip kompozitorius M. Pet- 
rauskas. Choras ketina tuoj po 

Kalėdų duoti koncertą. Tai 
linksma žinutė. 

Gruodžio 8 d. \\ orchcstcry'je 
lankėsi su praka'ba p. J. O. Sir- 
vydas. Nors prakalbose žmonių 
buvo nedaug, 'bet Lietuvos rei- 
kalams sumesta virs $4f)aoo, 

l'onas Sirvydas taipgi atsilan- 
kė, i "Aušrelės" nam.i, kur dai- 
lei apibriežęs apie dailės pra- 
kilni; misiją pasaulyje, ragino 
jaunuolius lavintis dailėje. Prie 
to ragino taipgi užsiprenume- 
ruoti laikraščių, ypač "Lietuvą." 
kad susirinkę i svetainę nariai 
galėtų ten rasti ir žinučių iš vi- 
so pasaulio. 

J. Gaiiauskas 

Svarbios iki sioi negirdė- 
tos Tikybines Prakalbos 

Nedėliojo, gruodžio 12 d. 
popiet. Prakalbų tema: "Ko- 
kiu bildu žmonės priima Kris- 
lų/" Pradžia 3:30 vai. popiet. 
Vakare bus prakalbos temoj: 
"Kodėl pikio dorasis neken- 
čia šviesos.'" Pradžiai 7:30 
vai. 

Sere J oje (į'atėdų kruto). 
Gruodžio 25 d., po ]>ict. 1'ra- 
ka 11 ni tėma: "Kokiu nauda at- 

jicšp mitins Kristaus užgimi- 
mas? Pradžia 3:30 valandą. 
Vakare bus prakalbos temoje: 
"Kas yra Jėzus Kristus?" 
Pradžia 7:30 vai. 

Pėtnycioje, gruodžio 27 d. 
vakare. Prakalbų tėma: "Apie 
smogaus amžiaus niekingu- 
mą." Pradžia 7:30 vai. 

Nedėlioję, gruodžio 2{) d. 
popiet. "Prakalbu 'tema: "J\o- 
kiu bildu męs dėkavojam Die- 
vui už jo apveizdą praėjusia- 
me laike?" Pradžia 3:30 vai. 
Vakare bus prakalbos lemo- 

je: "Šios gadynės žmonių do- 
riškas nupuolimas." Pradžia 
7:30 vai.' 

Visi minėtose prakalbose 
apsvarstomieji dalykai bus la- 
bai įdomus ir naudingi kiek- 
vienam žmogui. Todėl, tau- 
tiečiai lietuviai, susirinkite 
kuoskaitlingiaufia! U s ineji- 
mą nereikia nieko mokėti. 
Kolektų jokiu nebus. 

Minėtos prakalbos atsibus 
po num. 4537 S. Ashland Av. 
'Poliaus gvvL Kimieji gali pri 
važiuoti "Ashland Ave." ir 
"47th Street" karais. 

Š i rdinga i u žk v i ee i a, 
Prakaitui Rengėjai. 

(Apgarsinimas) 

Exlra, Lietuviai Prsinaudokite 
Parsiduoda labai pigiai 

dvieji mediniai namai ant vie- 
no loto 3514 Emerald Avc, 
Cbicago. Priešakinis namas 
ture stora su šokeisais ir fikš- 
čiuriais, užpakalyj su pagyve- 
nimu; ant antro augšto S rui- 
mai, išpopėruotą ir išmalevo- 
tą. Užpakalinis namas ant 
dviejų augštų po 4 ruimus. 
Kaina $3,200, bet gali pirkt j ir su mažai pinigų mesdamas 
nuo §300 iki $500 o kitus ant 
morgečiaus ant 4 metų. Prie- 
žastis pardavimo — savinink > 

nesveikata. Turi buti greitai 
parduotas. Pasinaudokite ge- 
ra proga. Kreipkitės Telepho- 
ne Pullman 3417. 

M. G. VALASKAS >• 

373 Kensington Avc. .. 

Chicago, 111. 

j Oi. Virginia Narbutt i 
Physician & Sv.rgeon 

{ 3001 West 22nil Street } 
2111 Marshall Blvd. 

j Ofiso valandos: 
| 2 iki 4 ]>n piot | 

7 iki 9 vakare j 
Tel. Lavvndale 660 

I Gyvenimas: 
♦ Tel. Rockvvell 1681 

Pirkite Greitai 
l'ARSJDL'ODA dviejų šei- 

mynų mūrinis namas po () 
kambarius; neša $30.00 rau- 

dos i mėnesi. Kaina tiktai 
$2,500. 

J'ARSI I )UOJ )A keturių 
familijų mūrinis namas, po 4 
kambarius. Geras beismentas 
ir "peaeh" stogas. Kaina tik 
lai 83,500. Randasi ant \Val- 
lace gat., arti 37tos gat. 

PARSIDUODA labai pi- 
giai puikus mūrinis naujas 
namas, trijų augs tų, po 5 kam 
barius, su maudyklėmis, gazu, 
elektra, cimentinu beismentu 
ir visais parankiais Įtaisy- 
mais. Randasi ant Emerald 
A ve., arti 321 ros gat. 

Klauskitės greitai pas 
Liberty Land & Investment Co. 
3301 S. Halst^ed St. Chicago 

Svarbus Pranešimas. 
Štai kur tavo laime ir tur- 

tas! Ant pardavimo 2-jų aug 
štu kampinis namas. Pirmas 

pagyvenimas 6-iii kambarių, 
antras 4-ių. Apačioj 6 kam- 
bariai apšildomi ''štymu," vir- 
šui 4 kambariai apšildomi pa- 
prastu pečiu; aržuolinės grin- 
dis, maudvnės ir kiti paran- 
kumai; 1 blokas Halsted 
gatvės ir 1 blokas nuo 51-os 
gatves karų. Lotas vertas 

$1,500, gatvės ii viskas kitas 
suvesta ir apmokėti. Karnas, 
nerokuojant vertės loto, ver- 

tas $3,200, tokiu budu viso 
vertės yra $4,700.00, bet tą 
viską, jeigu kas pirks iki Ka- 
lėdų, gaus tiktai už $2,150. 
Patįs randauninkai užsimoka 
už apšildymą, jokių iškašėių 
savininkas neturi. Priežastis 
tokio pgiumo yra tame, kad 
vaikai dalinasi mirusių tėvų 
turtą. Lietuviai, pasinaudo- 
kite iš šios progos. Kas nori 
pasidaryti pusėtiną, krūvą do- 
liarių Į trumpą laiką, tas čia 
turi aukso progą. Mažas Įmo- 
kė j imas, lengvos išlygos. Dėl 
platesnių paaiškinimų kreipki 
tės Į 
Klauskite Jos. J. Szlikas 
3301 S. Halsted St., Chicago. 

Laikrodininkas ir Aukssrius 
AUKSO KRAUTUVE 

t 

Pripildyta vėliausios ma- 

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

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

F A R M O S 
^■flORpr 

Vienintelis Lietuviukas Ūkiškas Laikraštis 
išeina iš lietuviško kaimo, kuris rašo vientik apie 
ukininkystę. Kuriame rasite daug pamokinimų, kaip 
•tikę \esti; apie javus, žoles, gyvulius, daržoves, so- 

dus. Uitos. Taigi užsirašyk ir skaityk, o kada no- 

rint bus nauda, j e i .aru reikės gyvent ant ūkės šioj 
šalyj, arba tėvynėj. Taipgi manydami pirkti farmą 
rašykite j redakciją. įdėdami markę, o prisius gražų 
katalogą tarnui, iš kurio išsirinksi sau tinkamą. 
l;kininko rėdystė suteiks jums teisingesnes žinias 
negu agenta. Visados adresuokit: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
Uox i/>. H ART, MICHIGAN' 

KaSedų Dovanos 
Užprašome pirkt i pas mus. Turime didžiausi pasirin- 
kimą naujausios mc.dos ta vorų, kaip tai: Laikrodėliu, 
Žiedu, Špilkų* Karoliu ir it. Užlaikome geriausius Co- 
lumbia Gramafonus ir Re:ordus Lietuviškus. Taipgi 
auksines "L. E. Yvaterman's Plunksnas, Lietuviškas 
Knygas ir Stationcry. 

JUOZAPAS F. 

BUDRIK 
3343 S. Halsted St. Ghicago, ll|, 

Phone Drover 8167 

TELEPHONE DROVER 2858 

A. SZULC 
Raltani&i Ktanluve 

Didelis rinkinys Kalėdiniu žaislu ir 
dovanu po visokiomis priei- 

namomis kainomis. 

3143-45 S. Morgan St. Chicago 
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Dar vienas tortas užimtas. 
Jau nuo keliu metu e jo viena iš atkak- 

liausiu ko v it tarp lenkų ir lietuvių už \ ilniaus 

vyskupystę, kuri nuo ilgoko laiko neturėjo sa- 

vo vyskupo. 
Pati savimi šita vyskupija nėra nieku 

ypatingu svarbesnė už kitas vyskupijas, vie- 

nok ji įgijo ir turi kaip lietuviams, taip ir len- 

kams nepaprastai didelė# tautiniai-politiškos 
svarbos nuo to laiko, kaip lietuvių tautinis at 

gimimas pasiryžo nukratyti nuo Lietuvos rū- 

bų lenkiškas amžiais apipelijusias dulkes. 

Reik nepamiršti 10, kad lenkystė buvo 

visų pirmiausiai Lietuvon j vesta ir uoliai joje 
palaikoma per ir su pagelba lenkišk< s bažny- 
tinės organizacijos, — per lenkiškus vysku- 
pus, lenkiškas konsistorijas, lenkiškas dvasiš- 
kas seminarijas ir lenkiškus, arba sulenkintus 

kunigus Lietuvos parapijose. 
Lietuvos lenkinime tas buvo bene stip- 

riausiu įrankiu. Tikyba čia buvo ne mažiaus, 
o gal net ir daugiaus, panaudojama Lietuvos 

lenkinimui, negu pravaslavų cerkvė būdavo 
naudojama cariškos valdžios politikos vary- 
mui. / 

Idant turėti pilna supratimą apie \ sas 

šunybe , kokios buvo lenkų daramos Lietu1 >je 
po tikybos ir bažnyčios priedanga reik persi.ai 
tyti nesenai išėjusią lietuvių kalboje kur.. 
Prapuolianio knygą "Lenkų Apaštalavimas 
Lietuvoje." 

Taip dalykams stovint, Lietuvos tautinis 

atgijimas niekados negalėjo tikėtis galėsiąs 
išbujoti ir užimti prideramą sau savo šalyje 
vietą, kr>1 Lietuvos bažnyčios reikalai yra kon- 
troliuojami vadelėm i -;, laikomomis Yaršavoje. 

Vienu iš pirmiausių lietuvių uždavinių 
todėl buvo apvalyti Lietuvos bažnyčias nuo 

lenkiškos propagandos. Tas galima buvo pa- 
daryti tik vienu budu — turint Lietuvos vys- 
kupijoje lietuvius vyskupus, vieton lenkų, arba 
sulenkėjusių vyskupų. 

Tasai darbas nebuvo taip lengvas, kaip 
tas galėtų išrodyti iš pirmos pažiūros. 

Lenkai Vatikano sferose nuo senų seno- 

vės turėjo giliai šaknis įleidę ir Vatikano 
žingsnius Lietuvos bažnyčios reikaluose per 
ilgą laiką nustatydavo, žinoma, ne lietuvių, 
bet savo naudon. Ačiu tai politikai męs ture 

davome, pavyzdžiui, tokius kurjozus: lietuviai 
vyskupai, kaip Beresnevičius ir Ratkevičius 
buvo statomi Į vyskupijas gilioj Lenkijoj 
(pirm to juos aplenkinus), o Lietuvos vysku- 
pijose, ypatingai iri Vilniuje, buvo statomi 
lenkų politikos pakalikai. Matote, buvo svar 

bu laikyti Lietuvos bažnyčią, <> per ją ir pa- 
čią Lietuvą, ant lenkiškos vadelės. 

* * 

Laikui bėgant, Seinų ir Žemaitijos vys- 
kupijos, ne be mažos kovos, tapo iš lenkų ran 

kų ištrauktos, pastačius jose lietuvius vysku- 
pus. Vilniaus vyskupyste iki šiolei atkakliau 
siu budu buvo laikoma lenkų rankose. 

Pastaraisiais metais tenai vyskupo ne 

buvo; diecezijos administratorium buvo kun. 
Michalkeviučius — sulenkintas lietuvis (o 
politiški "perekiiiv:ikai" —persimėtėliai, — 

kaip žinome, taikiausiai buva aršesni ir už 

pačius priešus). Laike, jo administracijos lem- 
ta buvo įvykti didžiausiai kovai tarp lietuvys- 
tės ir lenkystes Vilniaus diecezijos plotuose 
— plotuose, nuo kurių lenkai jokiu bildu at- 

sisakyti nenori. Lietuviai gi iš kitos pusės 
negalėjo pakęsti, kad jų šalies širdyje ir bu- 
siančioje Lietuvos archidiecežijoj po senovei 
pasiliktu Lietuvos lenkinimo lizdas. Nuo to, 
kas Vilniuje bus vyskupu—lietuvis, ar len- 
kas, —jeigu ne visiškai, tai neabejotinai mil- 
žiniškai priklauso ir atsakymas j klausimą: ar 
\ ilnius ir 'V ilniaus gubernija turės būti lie- 
tuviška, ar lenkiška ~J 

Lietuviai, ypač dabar stovėdami ant 
slenkščio Lietuvos neprigulmybės, pasiryžo 
stoti atkaklion kovon už Vilnių — ir, jie lai- 
mėjo, kame yra didis nuopelnas lietuvių ku- 
nigijos. 

Oficialūs žinios iŠ Rymo patvirtina, kad 
Vilniaus vyskupu tapo paskirtas lietuvis, kun. 
Jurgis Matulevičius — sulenkinta pravardė, 
nes jo tikra pravardė yra Matulaitis. 

* * 

Tokiu lunlu dar vienas ir didžiai svarbus 
fortas tapo Ik uvių laimėtas. Šita lietuviu 
pergalė turi gilesnę ir toli-gražu ne tiktai baž- 
nytine prasmę, lštikrųjų ji turi visas žymes 
tyrai politiškos lietuvių pergalės, o tas šiądien 
yra lietuviams svarbiausia. 

Keletas išvadų ii to galima padaryti. 
Pirmiausiai, žinodami, kad Lenkai Ryme 

varė už Vilniaus pasilaikymą milžiniškiausią, 
kova ant-žut-ar-but, męs galime prieiti prie 
nuomonės, kad lietuvių tautinė pozicija tiek 
sustiprėjo, jog Vatikanas nerado galimu lie- 
tuvių norų neužganėdinti ir nusprendė lietu- 
vių naudoti, prieš lenkus, kas turėtų turėti 
šiokią-tokią grynai politiška prasmę. 

Antra, — jeigu iki šiolei kas abejojo apie 
Vilniaus redybos likimą, tai šis atsitikimas 
parodo, kurion pusėn jau pradėjo vėjas pusti: 
lenkystė gali tikrai tikėtis, kad Vilniaus re- 

dyboje ji susilauks lietuviškos audros, kuri 
nušluos ja, nelyginant tuos pelus, nuo klojimo. 

Tikro lietuvio paskyrimas Vilniaus vys- 
kupu jeigu dar nereiškia pilną lenkų pralai- 
mėjimą Lietuvoj, tai visgi yra neabejotinu 
ženklu neišvengimo jų sumušimo, — ir tai 
labai artimoj ateityj. 

Štai kodėl šitoks atsitikimas, — to, ar 

kito vyskupo paskyrimas,—šiądien turi pirma- 
eilę svarbą lietuvių tautiniam judėjime. 

—oo— 

Svetimoj spaudoj apie 
Lietuvius. 

Klaipėda gali buti išvystita į lietuvių 
uostą. 

Vokiškoj dainoj "Deutschland Ueber 
Alles," kuri šiądien gal but nėra taip gar- 
siai dainuojama šiądien, kaip kad keturi me- 

tai tam atgal, yra užreikšta, kad Vokietija 
yra išsitiesusi "nuo Maas [upės] iki Meme- 
lio [Nemuno]." Ištikrųjų gi Vokiečių tauta 
toli nesiekia N< .uno upes. Nemuno klonis 
yra apgyventas daugiausiai lietuvių, o uosti- 
nis Klaipėdos miestas [Vokiškai vadinamas 
Memel], gulintis prie Nemuno įtakos i jūres, 
yra beveik visiškai lietuviškas miestas. 

— Iš Frcc l'rcss, Detroit, Mieli. 
Gruodžio 10 d. 

* * 

Atsakydamas tūlam "Studentui," Kan- 
sas laikraštis Times, duoda sekantį paaiškini 
mą apie Lietuvių kalbą: 

Lietuvos kaimiečiai vartoja kalbą, kuri 
turi daugiaus charakteristiškų Indo-Europi- 
nės kalbos ypatybių negu bile kokia kita var- 

tojama Europoje kalba. Filologas, rašyda 
mas pastarųjų laikų žurnale Contcmporary 
Reviciv, sako: 

Aekunos primityves charakteristikos 

ypatybės šios gražios kalbos taip gerai tapo 
išlaikytos ramiuose Lietuvos užkampiuose, 
kad jeigu butų galima grckatns ir romėnams 
atsikelti iš savo kapų, tai jie turėtų mažai 
bėdos suprasti ištisus sakinius, kaip kad jie 
yra šiądien Lietuvio ištariami, kuomet iš ki- J o 

tos pusės šie pastarieji lygiai lengvai galėtų 
suprasti nekurias Sanskrito kalbos sakinius. 

"Vyrai, traukite jungą"—ištarė liūdnai 
Lietuvis pabėgėlis, versdamasi ant pečių sa- 
vo poka ir bėgdamas nuo vokiečių įsiveržimo 
1915 metais. "Viri trahite jugum"—(reiškia 
tą patj: Vyrai, traukite jungą)—atsilieptų se- 
novės romėnas. 

"Dicvs davė dantis, duos ir duonos"—tęsė 
lobaus pabėgėlis su pasiryžimu, nors jo ūkis 
buvo liepsnose ir visa viltis sugrįžimo į savo 
sunaikintus laukus, išrodė, dingusi ant visados. 
Iš senovės Grckijos atėjo padrąsinantis atsa- 
kymas: "Zcus doc adontas, dosci sitos. [Kas 
senovės grekų kalboje reiškia tą patį, ką ir 
viršminėtas sakinys lietuvių kalboje]." 

—Iš Times, Kansas City, Mo. 
■ Gruodžio 3 d. 1918 m. 

Vincas Krcvc. 

Skerdžius. 
.(Tąsa) 

— Aš taipogi, dėduli, my- 
liu ir monus ir laumes, ir la- 
bai man gaila, kad bėga jie 
iš Lietuvos girių, šlaitų ir šlai- 

telių; kad miršta, nyksta jie, 
kaip girios... 

Užtraukęs pypkę, nusispjo- 
vė senis šalin, ir nutilo. 

— Dėdė nūnai piktas,—at- 
sišaukė piemenukas: — vakar 
vaikščiojo ant užurašų su 

merga, u kunigas ėmė ir pra- 
varė... 

— Ant užurašų ? — nuste- 

bau:—argi tikrai, dėdė, vesti 
užsimanei ? 

— Kol ne? ar lai negaliu? 
—atsigrįžęs mano šalin, pra- 
bilojo skerdžius.—Dargi man 

numirusioji paliko du ritimu 
audeklo, penkius ryšelius linų 
ir apie penkius svarus sėme- 
nų. Kam iri tai turi žilti? Ir c O 

pirkaitė gi... Mirsiu dar a.- 

negreitai. 
— Iš kur, dėde, žinai, kad 

tu negreitai dar mirsi?—žiu- 
geidavo Mikalka. 

— Kad sakau, tai žinau. 
Kaip aš mažas buvau, man 

viena čigonė ant delno išskai- 
tė, kad aš mirsiu, kaip Grai 
nio liepa nuluž. O ji dar drū- 
ta, visus medžius per stovės. 

— Tai tau, dėduli! Liepa 
dar kelis šimtus metų stovės. 

— Tai tr aš gyvensiu. Kol 
man negyventi? Ot, kad tik 
dar neišnaikintų girių, bega- 
nau sau gyvulėlius. 

— Kaili gi tave, dėduli, ku- 
nigas pravarė?—klausiu jo: 
—ar kad senas esi? 

— Kur tau, vaike,—kata- 
kizmų nežinojau. Kaip atė- 

jau, tikrai paklausė, ar dau- 
gel man metu. Aš atsakiau, O c 

kad nežinau, bet gal šimtas 
yra. Ni-iko nesakė, tik pa- 
klausė, ar miršta dūšia žmo- 

gaus? Aš pasakiau, kad gal 
miršta. Už tai ėmė ir pra- 
varė. 

— Kaip tu, dėde, tiek me- 

tų pragyvenęs, nežinojai, kad 
žmogus turi nemirštama sie- 
lą! 

Senis užtraukė drūtai pyp 
kę karta, kita, kad net su- 

gruzdėjo ten viduryje; paskui 
ėmė ją krapštyti svaigeliu, 
kur karojo ant cibuko. 

— Iš kur gi man žinoti, ar 

a^ kunigas? Kaip jaunas bu- 

vau, niekas nemokė, tik žiu- 
rėjo, kad kunigyston eitau. 
Ponas buvo piktas... Tada i;i 
ir kunigai tokiu katekizmu O c. v 

neklausė. 
— Kai]) gi dabar bus, dė- 

duli?—atsišaukė vėl piemenu- 
kas.—Kunigas nepriims am 

užurašu, kad katekizmu neži 1,7 c 

nai... 
— Ne, dabar jau užrasis. 

Jau dabar žinau, kad dūšia 
nemiršta. Kai paklaus, taip ir 
pasakysiu. 

— Kaip nuveisi, pasiklaus 
dabar ko kito, ir vėl nežinosi, 
—pagąsdinau senelį. 

— Ar žinai, dėde, kiek yra 
dievų. 

Skerdžius užkišo pipkę už 

juostos, pamastė-pamąstė, pa- 
kasė pakaušį. 

— Tai, vaikeli, ir nežinau... 
O kiek pamąstęs daugiau, 

dadurė: 
— —Gal trjs. 
Piemuo nusikvatojo. 
— Matai-matai! O kad jų s 

užgirstutė, kaip jis poteriau- 
ja. Dėduli, sukalbėk tu mums 

"ojeze nasz." 
— Ek, gerai dabar jums 

juoktis, kai jus išmažo moki- 
na. Mus ponai žiurėjo, kad 
tik kunigystą eitume. Nebu- 
vo kada mokytis; kitas persi- 

žegnoti ir tai nemokėjo... 
Patylėjęs kiek dadurė: 
t— O vis gi tada žmonės bu- 

vo geresni, nei dabar... o gal 
ir gudresni. 

— Kaip gi, gudrus buvo! 
Ponai juos rikštėniis šveitė, 
o jie tylėjo—atrėžė jam pie- 
menukas:—Pamėgintu kas da- 
bar... 

— O ka tu jam padarytai? 
Ne tik mušė, bet ir ant šunų 
mainė... 

— Vis viena,--kas but, tas 

butu, o ne dovanotau. 
— Kaip gi,—lig kirkinda- 

mas, kalbėjo piemenukas—ta- 
da gudrus buvo žmonės! Ma- 
no bočiulis, kaip ir tu, dėde, 
vienas bijojo vakaros laike 
eiti pro pirtį, kad laumė, pir- 
tin užsivedusi, neužkutentų 
jo... 

— O gal ne? gal ne tiesa? 
Piemenukas tik nusikvato- 

jo. 
— Juokis-juokis! Pamatysi, 

ko lu (laši j noksi. 
— Kad gi, dėde, jokiu lau- 

mių nėra, tai tik gražios pa- 
sakos,—ištruko man vėl. 

— Nėra, nėra! Iš kur tu 
žinai, kad nėra? Kaip gi jau 
ir žmogui gyventi, jei nėra 
jau nei miškinių, nei monų, 
nei laumių!... 

— Ir kunigas, dėduli, sako, 
kad nėra,—kirkia seni pieme- 
nukas:—argi tu kunigui neti- 
kėsi ? 

— Kunigas! kunigas! Kas 
tasai jusų kunigas! Pirmai tai 
buvo kunigai! Vis iš ponų, ir 
kokiu dar ponų! O dabar kas 
kunigas? Štai, prieš keletą 
melų Makšeio J anka kiaules 
ganė, o nūnai jisai jau kuni- 
gas, ir moteros jam rankas 
bučiuoja. Kunigas tiek tame 
išmano, kiek ir visi. Ot, te-j 

ągul pasakytų, iškur tai, jei 
jisai visa išmano—rodydamas 
ranka straubli, tensė Lapinas 
—nepasakys, kad kas-žin kas. 
O senovės žmonės visa gerai 
žinojo. 

— Ir aš tau pasakysiu be 
kunigo: nuo lietaus tai. 

— Suvis ne nuo lietaus. 
\cineluok sveikas. Kad nuo 

lietaus, visados butų, kaip li- 
ja. Ot ir nežinai, nors ir 
mokytas. 

— Tai kas gi, kad ne nuo 
lietaus? 

Kas gi, kad ne Straublis, 
kur taiso Vaivos juostą ir aša- 
ras l'arsto? 

I r'pinas ilgai dar šnipavo 
įpykos. IMcs abu Mt piemenu- 
ku tylėjova ir laukėva, ką 
mum pasakos Lapinas. 

— Kad nežinote, tai ir ne- 

kalbėkite !—pratarė jisai, atsi- 
kėlė nuo kelmelio ir, nei ne- 

atsisveikinęs, nulindo kurmuo- 
sna. 

II i. 

Nėra kitu tokių gerų to- 

kių linksmių švenčių, kaip 
Sekminės. Kad ateina jos, 
lig žmogus h miego prabun- 
da; ir ne vien žmogus, net 

medžiai. Viena diena pu i 
kiau prasprogsta, kad links- 
miau žmonės jų žaliomis ša- 
kelėmis nukaišiotų .savo ne- 
linksmius butus. 

Linksmios ir trukšmingos 
buvo krikštynos antradien Sek 

.minui pas Yalainj; krikštino 
pirma savo sūnų, kurio ilgai 
laukė ir belaukdamas jau net 
paseno. Gimė jam apie pen- 
kios dukterjs, bet kas iŠ duk 
tės? Kiek dukterų, tiek nau- 

jų bėdų. 0 kad jau žmogus 
turi jas kelias, tai nors gulk 
ir mirk. 

Kas Kaltas-=Tau= 
tininkai ar Kleri= 

kalai. 

Kenosha, Wis. Netikėtai už- 
tikau "Drauge" (iš 25 d. Lap- 
kričiu) žinutę iŠ Kenosha, \\r i s., 
kur tūlas "Tikras Tėvynainis" 
iš viso peties juodina Kenoshie- 
ėius tautininkus. 

Pasiskundus, pasidžiaugęs sa- 
voniis įstaigomis t. y. Tautos 
Fondu ir papeikęs kitus, galiop 
ji užreiškia sekančiai apie tau- 
tininkus : 

"U kada išgirdo, kad Lie- 
tuva pasiliuosuoja, tai subruz- 
do ir jie dirbti, mat ir jiems 
parupo kokus ten supuvėius 
doroj užrioglinti ant visuome- 
nės sprando." 

Matote, kaip jis moka nukal- 
bėti. Sulyg jos jei kas darbuo- 
jasi Lietuvos labui be Tautos 
Fondo leidimo t. y. nepripažį- 
sta kunigams vadovavimo pir- 
menybės politikoje, tai tas yra 
supuvėlis doroje. Kaip matosi, 
tai jau ir "Draugo" skiltyse pra- 
deda rastis tokiu kalbos per- 
lų, kuriais ir "Šakė" butų pasi- 
didžiavus. 

Toliau "Tikras Tėvynainis, 
štai dar ką praneša pasauliui: 

"O čia randasi tokie dar, 
kurie save vadina katalikais- 
tautieėiais, prisidengę katali- 
kyste. Nuo tokių reikia sau- 

gotis žmonėms geros valios. 
Jei jie turėję 'butų kiek rim- 
tumo, bučia nieko nesakęs, 'bu- 
tuine išvieno dirbę, nors tokių 
čia tik tris randasi, kurio dar 
iš.-ireiškia, nors nevisai aiškiai, 
kad apmokami, tai negaliu už- 
tylėti, kada jie kėsinasi griauti 
Tautos Fondą. 

Ir taip, jis "geros valios žmo- 
nėms" pataria šalintis nuo tų, 
kurie vadina save katalikais-tau- 
tininkais. 

Bet jis ant to neapsistoja. Jis 
jt.-.ria, tuos katalikus-tautininkus 
iį Iavystėje, nes sulyg jo žodžiu, 
tie katalikai-tautininkai yra ap- 
mokami, bi!e tik kenktu rinki- 
mo aukų. Tai jau perdaug. Tas 
pereina visa rybas. 

T;rip apjuodinti skaitome rei- 
kalingu tarti šį-tą ir nuo sa\\-s. 
Pasakysime ta, ko, dėl šventos 
ramybės nemanėme pirmiaus' 
kelti viešumon. Pasakysime,-- 
lai visuomenė sprrdžia, kas 
trukdo aukų plaukimą. 

Trumpa veikimo istorija. 
Europos karei prasidėjus, Ke- 

nosliiečiai sutvėrė bendrą vietos 
fondą, kuriam sekėsi neblogai. 
Vėliau kai kuriems taip vadina- 
mu "katalikų vadams bendras 
aukų rinkimas nepatiko ir jie 
sutvėrė Tautos Fondo skynu. j 
Taip dalykams persikeltus, ir! 
tautininkai pradėjo remti tik sa-i 

vo sriovės Lietuvos Neprigulmy-1 
)Cs Fondą. lJet paskyrai vei- Į 
kianti, ir vieniems ir kitiems ži- 
noma gerai sektis negalėjo, ką' 
tautininkai iškalno buvo nuro- 

dinėja, bet ko klerikalai anuo- 

met ir klausyti nenorėjo. 
l'asirodžius laikraščiuose Pil-I 

damojo Tarybų Komiteto praue-! 
Šimui, jog kovoje už Lietuvos 
laisvę yra reikalinga didesnė su- 

ma pinigų, pasirižta pasidarbuo- 
ti. Viena draugystė tuojau iš- 
rinko komitetą rinkimui aukų 
j Lietuvos Ncprigulmybės Fon- 
dą. Ten pat susirinkime visų 
sutikta, kad renkant aukas ne-j 
reikia žeminti vieniems kitu, nes , 

abu fondai (L. X. F. ir T. F.) 
darbuojasi dėl išgavimo Lietu- 
vai laisvės. 

Tautini ikai išpildė prižadą— 
jie niekur ir niekuomet nesmer- 

kė Tautos Fondo ir netrukdė 
jam aukų rinkime. Bet kle- 
rikalai elgiasi kaip tik priešin- 
gai,—jie kiek galėdami juodina 
Lietuvos Xeprigi:lmyb< s Fondą. 
Aukščiau tilpusi ištrauka jų ko- 
respondencijos "Drauge" yra 
užtektinu priparodijiniu jųjų ne-: 

(Toiinus bus.) 

švarios agitacijos. O ji ant vie- 
tos yra dar didesnė. 

w 

Kunigas nori atimti iš L. N./ 
auką. 

Pas mus tautininkai veikėjai 
yra rimti žmonės ir todėl visuo- 
menė jais pasitiki. įKur tik ne- 

nueis, visi su atvyra širdimi juos 
pasitinka. Tuoj klausia: "Xa, 
gerbiamas tautieti, jus daugiau 
apie tai žinote; kaip manote, ar 

pasiliuosuos Lietuva nuo rusit 

ir lenku? Paaiškinus, jog yra 
viltis, tik reikia darbuotis, rei- 
kia pinigų, kad užlaikius reika- 
lingus veikėjus Washingtone ir 
Taikos Konferencijoje, kiekvie- 
nas noriai aukauja. 

Tarpe karštai mylinčių savo 

tėvyne Lietuvą yra ir panelė P. 
Savickiutė. Ji, kuo ne su ašaro- 
mis akyse, paaukavo Lietuvos 
Neprigulmybės Fondan $50.00 
bondsą, by tik Lietuva taptų 
laisva. „V 

Vietinis lietuvių klebonas,- 
girdęs apie merginos gausią au 

ką, kuri nuvėjo ne per jo ran- 

kas, įuvžo ne juokais. Nubėgęs 
pas p-lę Savickiutę, jis, sakoma, 
ją išbarė: kam aukavusi į "lais- 
vamanių" fondą ir pareikalavo, 
kad jinai jgaliotų jį, kunigą, 
atimti tą auką iš Lietuvos Ne- 

prigulmybės Fondo. Ką besi- 
ginčys mergina su "mokytu ku- 
nigėliu"? Ir pasirašė ant įga- 
liojimo. Kad įgaliojimas butų 
"tvirtesnis" ant jo dar pasira- 
šė tris liudininkai. Kunigas gi 
užrciškė, kad auką atimsiąs, o 

kolektorius net suareštuosiąs. 
Dabar ir pažiurėsiu, kaip ku- 

nigėlis yra "mokytas," ir kaip 
įis atimsiąs. Šitą nemalonų pa- 

^vdį paduodame tik tam, idant 
parodyti, kaip toli ne taumsunai, 
bet "katalikų" vadai nueina tau- 
tinės vienybės ardyme ir žmo- 

nių demoralizavime. 

Ir nenoroms kįla klausimas: 
Kur gi logika pas tokius žmo- 
nės? Kaip jie supranta kovą už 
Lietuvos laisvę? 

Nupaišant, vienok, nei 1 
<alų užsivarinėjimų, nei lieti 
kiškų bolševikų veikimo, kurie 
Maine laike, tartum, stoja kle- 
rikalams pagelbon, ,by tik už- 
kenkus tautininkų darbavimuisi, 
nusų upas kjla jiegos didėja ir 
larbavimasi dėl Lietuvos laisvės 
įeša vis gražesnius vaisius. Lie- 
tuvos Neprigulmybės Fondan, 
iau surinkta j $1.200.00. Gi su 

Dienraščiu "Lietuva" sekasi dar 
geriau,—kur nepasisuksi, tavęs 
<lausia: "Gerbiamasai, ar neži- 
lai. kur galima gauti "Lietuvą"? 

S.nagu ir darbuotis, matant 

į'eras pasekmes. 
Bijūnėlis. 

Prierašas. Kadangi p. Tikras 
Tėvynainis per "Draugą"' už- 
•eiškė, kad tie katalikai-tautinin- 
cai, kurių, žmoniems geros va- 

ios, reikia saugotis, yra kctio 
ai apmokami ir todėl ardo Tau- 
:os l'ondą; tad šiuonii reikalau- 
u, kad p. Tikras Tėvynainis 
riparodytų kas apmoka tuos 

■catalikus-tautininkus ir kur 
<ada jie, kat. tautininkai, 
rė Tautos Fondą. Jei to* 
uiparodysi, tai skaitysiu, kacN, 
:amsta esi :--ne Tikras Tėvynai- 
nis, bet Tikras Melagis. 

Bijūnėlis. 
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jPASISKAIT YKITE! iL 
VILKAS Ik AVIS. 

Nučiupę Aviną vilkai, 
Nugfudo Į tankų mišką 
Ilgai c'.ejavo jautrus jo tėvai, draugai, 
Ilgai jiems gausios ašarėles triško. 
Vienam skriaudikui močios pagailo; 
Užtat supynęs melą dailų, 
Kailiu Avelės įsibrukęs, 
Taip tarė, galvą atitrukęs, 
Naujų avių pasiųstas giminės, 
Atėjau aš paguost' tavęs; 
Maldyti verkusią tiek laiko, 
Apskelbti dalj vaiko. 
Dabar jis turi gerą vietą, 

% 
Iš vergo kailio išsinėręs kieto. 
Numetęs avino ragus, 
Užsiaugino sau nagus, 
Sulaukė uodegos ilgesnės 
Ir vilnos truputį šiurkštesnės, 
|gijo tarp dantų iltis 
Drąsias, neaviskas, akis ; 
-deniai jau šiurpulių nebžino, 

? vilkas jo nebebaukina... 
Apleisk tat kurčią savo kūtę! 
Pas jį į laisvę eik, avute! 

Ak! reškies sau žinias meilingas 
Nenoriu jų klausyti! 
Tik geisčiau vaiką pamatyti, 
Ar jis dabar gerklingas. 
Juk kas '>() tamsią landžioja tankynę, 
Vis vilko turi kakarinę, 
Kremtu ramiai aš lauko smilgą, 
Ncs'gėdžiu ir savęs; 
Drauguži! kailį mesk avies;— 
Gerklėje Vilko iltįs žvilga!... 

t 

E. DE AMIČI Verte M. GRIGOMIsj 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

—Bet jis serga! — atšovė malina. 
— Alau vistiek! — atsakė tėvas. 
Tie žodžiai peiliu pervėrė vaiko širdį. Tė- 

vui nerupi jo sveikata! Pirma, būdavo, kiek 
sukosėja, tuoj parupsta! Aiškus dalykas — 

jo nebemyli, ir jis jam ja* miręs!... 
jp' — Ak ne, tėveli, — kalboje _aii berniukas, 

kurio širdis beveik pusiau plyoO, — visa pa 
baiga, aš negaliu gyventi be tavo meilės, aš 
noriu ją grąžinti, pasisakysiu tau. Nebeapgau- 
dinėfiiu, mokįsiuos. Kaip bus, taip bus, tiktai 
mylėk mane, mano mielas tėveli! Dabar tikrai 
nusprendžiau! 

J»et Džulio is papratimo tą naktį vėl at- 
sikėlė, norėjo atsisveikinti nakties glūdumoje 
su kambariu, kuriame taip daug patylomis 
dirbo, kuriame taip miela, jauku. 

Užsižibinęs lempą, jisai pamate tasias 
baltas juosteles ir pamanė, kad niekados (lan- 
giaus jis neberašys tų vietų vardų, tų žmonų 
adresų, kuriuos jisai atmintinai žin jo. 

Ja4" pn-įdarė liūdna. Jis pagriebė plunksm> 
norėjo t.adėti paprastąjį darbą ir netikėta 
užkliudė knvgą, kuri nukrizdania subildėj' 
Širdis berniuko sutvaksėjo. O jeigu tėvas pa 
bus? Žinoma, neras nieko pikta dirbant. Džu 
lio ryžosi pats prisipažinti, o tuo tarpu nak 
ties glūdumoje bijojo išgirsti tėvo žingsnius 
bijojo, kad motina gali pabusti, išsigąsti 
pirmą kartą jam atėjo j galvą mintis, kad tė 
vąs jausis nužemintas, kai sužinos. Džulio nu 

s i gando ir, suturėdamas kvapą, klausėsi. Yi 
sur tylu. Jis pridėjo ausį prie durų — niek. 
negirdėti. Visi miega. Tėvas neužgirdo. 

Berniukas nusiramino ir pradėjo rašyti. 
Juostelių glėbelis vis augo. Jis girdėjo vieno- 
dus žingsnius miestasargio, tuščioje gatvėje 
vaikščiojančio, paskiau ratų bildesį. 

Jiems pravažiavus, vėl tylu, tiktai šuva 
kaž-kur toli loja Berniukas vis rašė ir rašė... 

O tėvo tuo tarpu stovėta užpakalyje. 
Jį prikėlė bekrintanti knyga. Palaukęs tam 
tikros progos, inejo. l'er ratų girgždėjimą 
nebuvo girdėti nei jo žingsnių, nei durų atida- 
rymo. Jis palenkė savo žila galvą prie tam- 
pios Džulio galvutės, jis matė, kaip plunk- 
sna popierių skrajoja, ir staiga visa suprato. 
Meilė ir begalinis gailestis pripildė jo širdį, 
ir jis stovCjo ant vietos, sulaikydamas alsavi- 
mą. # 

* 

Džulio suspiegė: kieno tai virpėdama ran- 
ka jo galvą apkabino. 

— Tėveli, tėveli, atleisk!—suriko jisai, 
pamatęs tėvą. 

— I u man atleisk!—verkdamas ir bu- 
rnodamas vaiko veidą, atsakė tėvas,—dar a> 

viską suprantu, viską žinau ir turiu tavęs atsi- 
prašyti, mano branguti! Ei va, eiva. 

Jis paėmė vaiką ant rankų ir, nunešęs 
nubudusiai motinai, pasakė: 

— Apkabink,si angelą, kuris tris mėne- 
sius naktimis nemiega ir už mane dirba; o as 

jį baru, kuris mums duoną pelnija. 
Motina apkabino, priglaudė jį prie šir- 

dies ir ilgai negalėjo kalbėti, paskiau pra 
bilo: 

— Eik gultų, mano vaikeli, ir miegok 
ramiai! Paguldyk jį! 

Tėvas nunešė ji. kaip mažutį, nuvilko, 
paguldė ir, mčiuodamas jį, pataisė priegalvį; 
ir antklodę. 

— Ačiu, tėveli, aėiu, kartojo berniukas, 
bet ir tu pats cik gultų. I 

Bet tėvas būtinai norėjo matyti, kaip už- 
migs jo sūnelis. Jis atsisėdo prie lovos ir, 
paėmęs ranką, ta'*ė: 

— Miegok, miegok, mano berniukai! 
Pailsęs Džulio veikiai užmigo ir miego-i 

k> ilgai—pirmą kartą po trijų mėnesių. Mie- 
gas buvo ramus, sapnai malonus. 

Kada jis pramerkė akis, saulutė jau se- 
nai švietė. I> karto berniukas tiktai pajautė. 

> paskiau pamatė šale savęs'tėvą, kuris visą 
naktį išmiegojo, prispaudęs savo žilą galvą 
prie širdies kūdikėlio. 

VALIOS GALYBĖ. 
MANO draugas Stardi galėtų pasielgti 

taip, kaip pasielgė mažas florentietis. 
Šiandieną musii klasėje buvo du atsiti 

kimu: Garofii iš džiaugsmo proto vos nenu- 

stojo, kai jam sugrąžino jo albomą dar su 
Iviemi naujomi Gvatemala respublikos mar- 

vėmi, kurių jis senai jieškojo; o Stardi gavo 
antrąjį medalių. Stardi—po Derossi pirma- 
jai klasėje! 

Tai visus nustebino. Kas galėjo apie 
cai spalių mėnesį pamanyti, kada tėvas jį at- 
vedė mokyklon žaliame apsiauste aptulotą ir 
pasakė mokytojui: 

— Turėkite kantrybės, nes šis vaikutis 
■ )rie mokslo visai ncgahjs! 

Ir visi ji iškarto stabu vadino. 
liet jisai tarė sau: 
Nors plyšiu, bei tikslą pasieksiu. 

Ir pradėjo dienomis ir naktimis moky- 
ies. Sukandęs dantis ir sugniaužęs kumš- 

čius, turėdamas jaučio kantrybę ir musės at- 
kaklumą, jisai mokinosi ir namie, ir moky- 
kloje, ir vaikščiodamas. 

Tokiu budu uoliai kaldamas, ncatsižiu- 
■ėdamas į patyčias ir suduldamas į pašonę 
iems, kurie, prie jo kibdami, kliudė jam 1110- 

įkyties, tasai "stabas" aplenkė beveik visus ki- 
tus. 

K E I S T U T O 
Paskolinimo ir Budavojimn Draugija No, 1 

įsteigta Kovo men. 1897 m. 

AT S K A 8 T A 
Baigiant metus Liepos=July 25=tą, 1918 m. 

V AL D Y B A 
Benediktas M. Butkus, I'rcž., John i'. Ev.aklas, Sekret., 

840 \\ est J3rd Street, 2554 \\'cst Oytli Street, 
Teleplione i'rospect 107 

Juozapas S. l'olyanskas, \ icc-L'rc/., Joscph Ridikas, Kasicr., 
331 j S. Auburn Avcnue, 3354 S. Halsteil Street, 

J. W. Zaeharevieius, Notery l'ublic, 
903 \\ est 33rd bir^et Teleplione Vards 54.23 

D I R £ KT O R I A I. 
John T. Kualdas, Benediktas M. Butkus, St. Stanevičia, Alex. 
Myanskas, St. iSnuu\!-ik'':,, Joseph Ridikas, J. S. Polyanskas, Julm 
Byanskas John •l.iaubas, i z. l'upauskis, A. Kasparas, R. S. 
Ivaškevičius. 

TURTAS 
įsiskolinta ant namu (Kcal Estate) $224.300.00 " " 

Akcijų 21,125.00 
Nuošimčiai ncdaniokčti 1,063.60 
{nešimai ncdaniokčti 4,070.50 
darnai (Rcal Estate) T. 5.400.00 
Vlastcr's Sertifikatai 10,199.10 
Bilos priimamos 4,534.00 
Insurance apmokėta 35-M 
[taisimai ir rakandai 421.75 
Pinigai Bankuose 11,384.59 

Visas Draugijos Turtas •• $282,539.68 

1ŠKAŠČIAI 
[nešimai įmokėti ant akcijų ; $209,835.00 
[nešimai permokėti 3,182.50 
[neisimai ncdaniokčti 4,086.50 
Nuošimčiai permokėti -73-37 
^ilos apmokamos 24,065.43 
Bilos mainamos 33-5° 
Bilos išmokamos 2,644.65 
\ugantis fondas *!. 1,825.00 
Pelnas išdal' tas 35,981.01 
Pelnas neišdalintaš 612.72 

Visi Draugijos iškaščiai 282,539.68 

Įplaukos nuo Rugpjučio i-mos, 1917 m. iki Liepos 25-tai, 1918 m. 

Pinigai bankuose pradžioje motu $4.380.34 
(nešimu įplaukė per-metus 80,033.00 
Nuošimčiu įplaukė per metus 14.3yi.7j 
Paskolų premijų įplaukė per metus joo.oc 

įstojimų Įplaukė per metus 2C5.00 
Bausmių įplaukė per metus 27.40 
Perrašimų įplaukė per metus 42.0c 
Paskolos užsibaigė ir atmokėtos 99,150.00 
Taksai apmokėti 4774^ 
Insurance apmokėta 380.79 
Mokesčiai priimami 2,419.90 
Bilos apmokamos 15*555-—0 
Taksai vandeniniai 6.57 
Bilos mainomos 30.1x1 

Visa metų įplauka $223,425.40 
Išmokėjimai nuo Rugpjučio į-mos, 1917 mi iki Liepos 25-tai, 1918. 
Paskolinta ant namų (Real listate) >0,800.00 
Paskolinta ant akcijų 14,625.00' 
Įnešimai užsibaigė ir ištraukti 85,171.75 
Nuošimčiai apmokėti už Įnešimus 13,603.09 
Namai (Real Estate) 5,400.00 
Mastcr's Sertifikatai 10,199.1c 
Taksai vandeniniai 6.57 
Taksai apmokėti 253.55 
Insurance apmokėta 34.08 
Bilos apmokamos 13,239.01 
Bilos priimamos 4,534.00 

Mokesčiai priimami 
Hilos niainamos 6.00 
Nuošimčiai 517-80 
Visoki iškaščiai 98505 
Algos 624.00 
Spauda ir krasos ženkleliai 58.91 
Pinigai bankuose 11,384.59 
Rankpinigiai 13.00 

Visas metų išmokėjimas $223.425.40 

SVARBUMAS ŠIOS DRAUGIJOS IR TŲ. KURIE TAUPINA 
PINIGUS ŠIOJE DRAUGIJOJE. 

Draugijos turtas neša $282,539.68. 
Akcijų veikmėje 5613. 
Akcijos užsibaigė per metus 693 
Akcijų perduota nuo Įsteigimo Draugijos 10,477- 

Akcijii kaina sekanti: 
K lesa "A" po 12^/2 c. užsibaigia už 12% metu. 
Klesa "li" po 25c. užsibaigia už 6]Ą metų. 
K lesa C"" po 50c. užsibaigia už 3^ metų. 
DDraugijos susisukimai atsibuna Ketvergais priėmimui pinigu, 

ir Petnyčiomis apmokėjimui pinigu, 8-tą vai. vakare, ir kitokiems 
pasitarimams reikaluose paskolų ir t. t. PETRO V/ODMANO 
svetainėj, 3249 Lime Street, kampas 33-čios gatvės, Telephone 
Yards 2716. 

ŠI DRAUGIJA VRA PO PRIEŽIŪRA ILLINOIS VALDŽIOS 
IR RĖDOMA FAGAL TIESAS VALSTIJOS. 

ŠI DRAUGIJA SKOLINA PINIGUS DEL PIRKIMO ARBA 
BUDAVOJIMO NAMŲ SU LENGVIAUSIOMIS IŠLYGOMIS. 

Naujos Serijos parsiduoda pirmą Ketvergį šių mėnesių: 
Vasario, Gegužio, Riiigpjuėio ir Lapkričio. 

Dabar yra gera proga užsirašyti sau keletą akcijų ir pradėti taupinti pinigus savo' ateičiai, bei sutaupinus apsipirkti sau namą. tukj turtą, kurs niekados nežūsta: todėl kiekvienos ypatos yra privalumu prisirašytiprie šios TVIRTOS IR NEJUDINAMOS 
INSTITUCIJOS (Spulkos), kuri yra viena iš SENIAUSIŲ IR 
TVIRČIAUSIŲ Skolinimo ir Budavojimo Draugijų netik Chica- 
goje, bet ir Suvienytose Valstijose. 

Reikale skolinimo bei taupimo pinigų meldžiame atsilankyti j Draugijos Ofisą augščiau minėtais vakarais, o nu;s stengsimės užganėdinti kiekviena, be baimės galite sau taupinti pinigus. SKO- 
LINIMO IR BUDAVOJIMO DRAUGIJOJE. nes ši Draugija yra po priežiūra Valstijos, taip pat kaip STATE BANKAS. 

Kviečia, 
VALDYBA IR DIREKTORIAI. 

Apgarsinimas. 

Pas Brolius 
Basinskius 

galima gauti geriausia 
isdirbystę, gvarantuotą, 
nes kūrena minkštas ir 
kietas anglis. 
jMusu pečiai iškurina 
nuliudimą, o priduoda 
užsranėdinimą. o C 

Tokiu pečium negalima 
atsigerėti. 
Speeialės kainos dėl jau 
navedžių ant visų ra- 

kandų. 
DU DIDELI SKLODAI 

. Broliai 
Basinskiai 

į 
1516-18 S. Broachvav, y 

žinomi ts ccinų kainų. 
454! S. Ashland Ave, 

CHICAGO 
GAl<V, IXD. 
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VIETINES ŽINIOS 
MERGINA NUSTOTO DAR- 

BOSO ĮKYRINĖJUSIEMS 
"BOSO' Į KYRI NĖJUSIEMS 

ERZINIMAMS. 
Olga l\ilkenberg, mirus jos 

tėvui, atvažiavo apsigyventi iš 

St. Louis I Chicagą. 
Pereitą savaitę ji pristojo -ivž 

patarnautoja j "Edgeuater" re- 

stauraciją, prie II27 Benvyn 
A ve. Kad gauti tą darbą, ji 
turėjo užmokėti $3. Seredoje 
jau ji buvo išvaryta iš darbo. 

Mergina, atėjus j policijos sto- 

tį prie Sheificld ave., pasiskun- 
dė, kad jos "bošas" VYilliam 
Condon be perstojimo prie jos 
meilinasi rilindęs. Jis yra ve- 

dęs, bet pakvietė merginą i 
trą. Kadangi ji nesutiko eiti 
j to erą. tai bosas ją paliuosavo 
nuo darbo. 

Teisėjas Ricbardson, išbaręs 
Condon'ą, liepė jam užsimokėti 
$.0. pabaudos ir teismo iškas 1 

cius. «- 

CHISAGIETIS PARSIVEŽĖ 

LUSITANIJOS MEDALĮ. 
.Kareivis Jolin A. Cross, tik- 

k.i siii'grjžrs iš Francu/.ijos j 
Catrip (iranf, parsivežė garsų 
medalj, kuriuo Kaizeris apdova- 
nodavo savo jūreivius už pas- 

kandinimą laivo Lusitanijos. 
Tą medalj perdavė Cross'ui jo 

<lraugas, mirdamas ant karės 
lauko po Eu, prie upės Sommc. 
idant šis perduotų jo motinai. 

Cross gyvena prie 4527 West 
Congress St., Chicago. Jis tar- 

navo 66-toje brigadoje 33-čios 
divizijos, kuri buvo išplaukus Į 
Prancūziją ant Mouiit Vernon 
laivo gegužės 16, 1917. 

Brest e, keturias dienas išbuvo 
garsioje stovykloje, kur Napole- 
onas rekrutavo savo pirmutinį 
armiją. Iš čia regimentas tapo 
pasiųstas j Allery prie Sommc* 
fronto. Paskui buvo pasiųsti j 
Eu, iš čia motorais juos n u vežt 
i pirmutines tranšėjas arti 
Amiens. 

Cia ne papuolė j mūšį liepos 
3 dieną. Rytą 4 d. liepos jie 
sumušė Prūsų gvardiją. Crosi 
'buvo suže: tas Čia i kairiają koją. 
Jam besėdint ant kranto bom- 
bos išriaustos duobės ir besiri- 
šant žaizdą, kita bomba iš už- 

pakalio krito netoli jo, suleis- 
dama jj antru kartu į užpakalį 
Paskui vokiečiai paleido debe- 
sius gazų. Sužeistas Cross išgu 
Įėjo bombos išriaustoje duobėje 
5 ir pusę valandas iki Austra- 

lijos regimento kapelionas atėjęs, 
jj išgelbėjo. 

Šitame mūšyje 108-tas inžinie- 
rių regimentas gulėjo užpaka- 
lyje dabodamas pasekmes pir- 
mo mūšio, kuriame 300 kanuolių 
šaudė ant dviejų mylių fronto. 

Taipgi šitame mūšyje oirnui 
kartu Amerikos armija pradėjo 
vartoti orlaivius pridavimui val- 

gio ir amunicijos j frontą. 

GIRDĖJOTE APIE KALĖDŲ 
-BOBUTĘ? 

Visi girdėme apie "Santa 

ClaW—Kliedų Diedukas. I5ct 

KalUJi viešosios mokyklos vai- 

kučiai, tarp' kurių yra nema- 

žai liušų vaikų, šįmet susilau- 
kė Kalėdų Bobutes, ypatoje Mrs. 
Laura Green. 

Vaikučiai turėjo didelį džiaug- 
smą, kuomet p. Green atsitem- 

pė su savim maišą saldainių, rie- 

šutų ir kitokių smagurių. 
P-n i a Green apdovanojo 320 

biednu ir 120 liušų vaikučių. 
•Kiekvienas vaikutis gavo po sva- 

rą saldainių, riešutų r vaisių. 
Liuši vaikai gavo apavalus ir 
drabužius. 

Fallon Public School randasi 
Stock Yurdų Distrikte, prie 42 
ir Walace gatvių, kur yra ir 

daug lietuvių.-- 

IŠ TOWN OF LAKE. 
Šv. Kazimiero Karalaičio 

Draugija paskutiniam savo susi- 

.rinkime, laikytame vietinėje pa- 
rapijos svetainėje, apsvarsčius 
savus reikalus, prisiminė ir apie 
Tėvynės-Lietuvos reikalus. Su- 
manyta aukauti Lietuvos laisvės 

išgavimui. Nekurie nariai prie- 
šinosi aukavimui iš iždo. saky- 
dami, kad nčra daug pinigu. 
"Džiaugkimės tik savo reikalus1 

aprupinę"-sakė nekurie iš jų. 
Tada pirmininkas J. J. Palekas 
paaiškino, kad Dr-ja turi ,^-čia 
ir 4-tą "Liberty Bondsus" po 
$100., tad nors vieną galima bu- 
tu pavesti Lietuvos Laisvei. Su 
tuom visi nariai sutiko ir likosi 
vienbalsiai nutarta, kad "Liberty 
I'ondsV' už $ioo.oo paaukauti 
Lietuvos Laisvei. 

Paskui buvo rinkimas valdy- 
bom nauijcms 1919 metams. Pir- 

mininku išrinktas J. J. Palekas. 
Pirm. pagelbinitiku—«K. Albrek- 
tas. Protokolų raštin.—K. Val- 
kauskas. Knygvedžiu—T. Vai- 
ėis. Iždininku—V. Klimas. 

ši draugija dar tik penki me- 

tai kaip gyvuoja, bet. ačiū ge- 
riems jos vadovams, gyvuoja ga- 
na gražiai. Naro Tėvynės rei- 
kalu parėmimo užpakalyje kitu 
I )raugijų neatsilieka. 

Aš pats priklausau dar vie- 
noje Tautiškoje draugijoje, toje 
pat kolionijoje. Ant praeito su- 

sirinkimo vienas iš nariu jnešė 
sumanymą, k^d draugija paau- 
kautu iš savo iždo $50. Lietu- 
vos Laisvei. Tada pirmininkas 
draugijos pašoko ir visu balsu 

pradėjo šaukti sako: "Tas nėra 

draugijos narys, kuris drįsta už- 
kabinėti draugijos iždą jeigu 
nori buti toksai geras, tai duok 
iš savo kėšianiaus, ne iš drau- 

gijos iždo,"—rėžė labai "man- 
dras" tos draugijos pirmininkas. 
Toliau bekalbant atsirado kele- 
tas pirmininkui pritarėjų ir drau- 
gija iŠ iždo nieko Lietuvos Lai- 
svei nedarė. Tuomet geros šir- 
dies nariai, mylinti savo Tėvy- 
nę, sudėjo iš savo kišenių apie 

Taip draugijos susirinki- 
mas ir užsibaigė. Šioji draugi- 
ją gyvuoja jau apie 8, ar 9 me- 

tus ir turi labai gražų lietuviš- 
ką-.tautiška vardą, kurio ji vie- 
nok nėra verta. Šiuo sykiu jos 
vardo neskelbsiu. Gal pasitai- 
sys. 

Lietuvis. 

IŠ BRIGHTON, PARK. 

Lapkričio 23 d. š. m. čia buvo 

lietuvių surinkimas su tikslu 

parinkti aukų išgavimui laisvės 
Lietuvai. 

Aukų. tuomsyk surinko $104.- 
00. Gruodžio gi 14 dieną ant 

p. J. Liutkausko prakalbų nors 

ir visai mažai žmonių atsilankė 
sudėjo Si 19. 

Smulkių aukų surinkta $1.10. 
Šiuomi kartu Brightonparkie- 

čiai aukavo: 
Po $25.00 aukavo: 

F. Kumpis, Kriukas Brolių 
Kia, A. 'Norkevičius ir Visų 
Šventų Draugija. 
Po $10.00 aukavo: 

K. Kirkorai tienė, F. Zimontas, 
:J. Kodis, J. Lievcckis, K. Mi- 

linskas, J. Povilaitis, T. Indri- 

jauskas, V. Šileris ir A. Luške- 
vičins. 
P o $5.00: 

A. Bartkus, Konst. Petrulis, 
J. Kunevičius, K. Karcckas, J. 
Indrišiunas, P. Viršulas, A. Di- 

sia, W. Mačikuniutė, J. K ižas, 
A. Žilinskas, J. Švilpa, J. Kra- 

sauskas, J. Žvirgždis, A. Maro 

zas, B. Palionis, D. Pacevičius, 
J. Rekeča, J. Monikas, K. Jure- 
vičius, W. Pakeltes, A. Šumin- 

skas, I). Uudvitis, J. Stalilionis, 
A. A'obažas, M. Jankevičius ir 
T. Šarauskis. 

$3.00 aukavo J. Glebaitskas. 
Po $2.00 aukavo: 

S. Varais, A. Maženis, J. Ma- 
čiulis J. Bučinskas, K. Usialis, 
I). Varnus, K. Rupi i s ir J. .Moc- 
kevičius. 
Po $1.00 aukavo: 

1'. Aukštakalnis, A. Mustei- 
ka. Jonas Dunčia, J. kerelis, J. 
Ramčius, \V. Lievickas, S. Žilin- 
skas, K. Savickas, J. Sadaitis, 
J. Poccvioius, M. Daukšas, R. 
Barauskas, A. Alcliunas, J. Ju- 
ška. J. Judis, Ona Jczavcnskiu- 
tė, 1\ Meliaitc ;is, J. Misevičius, 
J. Rutkauskis, A. Balčiūnas, J. 
Palionis, J. Kalasinskis, J. Pttp- 
ka. J. Sipavičius, li. Jovaiša, T. 
Indrijauskas, J. Saranskis, P. 
ifiudaliauskas, P. Didžiarėkis, S. 
Venckus, II. Pild/ius, A. Ru- 
dakas, K. Varnis, T. Bučittnas, 
P. Stonis, A. Vidugiris, O. An- 
drešiunienė, P. Sniegaitė, M. 
Norvilas. T. Andrijauskas, He- 
lena Juškienė ir Teofilius Juš- 
kevičius. 

Viso labo atiku randasi pas 
kasieriu Jona Be/.i $478.00. 

Aukavusiems ištaria šit dingai 
ačitt. 

Sekretorius Jonas Zalatorius, 
4106 So. Albany Ave. 

AIROPLANAS SU LAIŠKAIS 
ARTINASI PRIE. CHICAGOS. 

Kelios dienos atgal iš Ne\v 
York'o išlėkė airoplanas su kra- 
sa Į Chicagą, bet iki šiam lai- 
kui, dar jis ncatlėkč. Sivlyg pra- 

nešimu, lakūnas išlėkė iš Cle- 
vclando 10:56 valandą vakar ry- 

tą ir dabar skrieja per Indianos 
padangę, čianykščiai krasos vir- 
šininkai laukia atlekiant lakūno 

Johnson'o <pric Grand Park'o, 
mieste prie ežero. Jeigu lai- 

mingai pribus, tai šiadie išlėks 

atgal Į Clevelandą. 

IŠ SOCIALISTU BYLOS. 

Chicagoje prasidėjo didelė 
byla, kurią Suvienytų Valsti- 
jų Kederalė valdžia užvedė 

prieš Amerikos Socialistų par- 
tijos vadus. 

Valdžios teisman yra pa- 
traukti sekantieji partijos šu- 
lai : 

1. Adolph Germer, pildan- 
tysis socialistų partijos sekre- 
torius ; 

2. YVilliam j. K ruse, sekre- 
torius Jaunų Socialistų Lygos. 

3. Victor Berger, išrinktas 
kongresmanu iš Mihvaukee, 
Wis. 

4. Rev. Irvin St. John Til- 
dai", "kunigas" ir socialistiš- 
kas agitatorius. 

5. Louis Engdahl socialistų 
rašytojas. 

Visi jie yra kaltinami pra- 
sižengimuose prieš taip vadi- 
nama "Šnipystės Aktą" (Es- 
pionage Act) už varymą pro- 
pagandos prieš valdiškus ka- 
riškus įstatymus, už ragini- 
mus žmonių nesiregistruoti ir 
kariumenėn nestoti, už kur- 
stančias prakalbas, kurių tik- 
slu, kaip valdžios atstovai sa- 

ko, buvo sukelti žmonių pa- 
sipriešinimą prieš teisėtai iš- 
leistus valdžios įstatymui). 

Byla atsibūva federalio tei- 

sėjo Landis teisme ir žada bū- 
ti žingeidi, nes, sakoma, val- 
džia, kurios atstovai pernai 
iškr?.tė socialistų partijos ofi- 
sus, turi surinkusi daug me- 

džagos ir dokumentų apie ne- 

Jaigugerai pasiųtos Drapanos 
tai nereikia Guarantee. 

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

l aisvės Bondsus priimu už darba. 
L. GELEŽINIS 

4503 50. WOOD STREET CHICAGO, ILK. 
'! 3LEPH0NE BOULEVARD 5669 

Pranas Monstavičius, 
chicagietis lietuvis, apie kurio 
užmušimą karės lauke buvo ra- 

šyta 22-iue "Lietuvos" dienraš- 
čio numeryje. 

lcgališką minėtu socialistų va- 

dų veikimą. 
I\ev. Jr\vin St. John Tucker 

yra truputį pažįstamas ir Chi- 
>s lietuviams. Andai, kuo- 

met "Naujienos" sutvėrė taip 
vadinamą Amerikos Lietuvių 
Darlvninkų Tarybą ir turėjo, 
savo susirinkimą "Aušros"' 
svetainėj, tenai kalbėjo ir Rev. 
Ir\vin St. Jolin Tucker. 

Kaip pamename tada ant 

rytojaus Chicagos laikraštis 
T r i b u n e, pasiremdamas 
ant šio mitingo prakalbų, bu- 
vo aprašęs Chicagos lietuvius 
kaipo "bolševikus" priešingas 
Amerikos įstojimui į karę. 

Byla yra nagrinėjama prieš 
prisaikintus teisėjus ir val- 
džios prokuroras pradėjo sta- 

tyti savo pusės liudininkus ir 
dokumentus bei kitus priparo- 
dynius. 

Tarp liudininkų šioje bylo- 
je žada buti ir A Irs. Thomas, 
žmona pernai paliuosuoto Chi- 
cagos Universiteto profeso- 
riaus. 

Poni Thomas pagarsėjo 
pernai nuo to laiko, kaip jos 
vyras tapo suareštuotas Hote- 
lvje Brevoort su jauna gra- 
žia moteriške, pačia Ameri- 
kos armijos aficiero kariau- 
jančio Prancūzijoje. Užtai 
profesorius Thomas buvo pa- 
liuosuotas nuo profesūros iš 
Chicagos Universiteto. 

Kada Adolfas Germer sek- 
retorius socijalistų partijos, 
būdamas ])ats apkaltintu, liu- 
dijo anie siekius, idealus teo- 

rijas ir historiją savo parti- 
jos, Poni Thomas sėdėdama 
ant liudininkų kėdės arti Vic- 
tor'o L. Berger'io, apkaltinto 

už tą patį prasižengimą ir iš- 
rinku) i kongresmanus, tai iš- 
rodė, kad poni Thomas labai 
buvo užsiinteresavusi tardy- 
mu. 

Ji paskutiniu du metu labai 
susiartino su soči jallstais. 
Viena kart net vadovavo mi- 
tingu Douglas Park svetainė- 
je kada Adolf Germer buvo 
iiai rugsėjo 5 d. iškrėtė. 

Poni Thomas buvo linksma 
ir išreiškė norą liudyti už so- 

cijalistus, nors jos advokatas 
dar jai nepasakęs kada ji tu- 
rinti tai padaryti. 

Germer daug skaitė laike 
savo liudijimo iš knygutės 
antgalviu "Amerikos socijali 
štai ir karė." Jis plačiai iš- 
aiškino savo darbą, atliktą so- 

cijalistų ofise prie 803 \V. 
Madison st., kuri valdžia per- 
areštuotas už nelegališkus iš 
si tarimus. 

Germer'is prisipažino, kad 
yra surinkti nuo narių parti- 
jos apsigynimui pinigai, bet 
tie pinigai niekad nebuvę var- 

tojami išgelbėjimui nettžsirc 
gistravusių vyrų, arba deser- 
tierių (pabėgėlių iš armijos). 
Tikslas rinkimo pinigų buvęs, 
kad išgauti teisingą tardymą 
tiems nariams partijos, kurie 
buvo areštuoti už platinimą 
propagandos liberatura ir kal- 
bomis. P. Germer priešinosi 
tam, kad buk Jaunų Sociali- 

stų Lyga oficijališkai prigulė- 
jo prie sočijalistų partijos, ar- 

ba kad jų visi nariai buvę so- 

cialistais. 

Linksmų Kalėdų" velijimus 
visiems savo draugams ir pa- 
žįstamiems siunčia iš Prancū- 
zijos p. J. Strumskis, kuris 
tarnauja ambulansų kompani- 
joj num. 130-tas. 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

I HA5TER 5Y5TEri į N 1 " 
y- Y 

Mes mokiname Si puikų geni apsimokant 
Kirpikal yra labai reikalaujami. 
aroata i trumpo laika. 
Vietos nepi (pildytos laukia. 
Ateik dieną ir vakare. 

Mastei1 Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. USalle St, 

CASH UŽ BONDSUS 
Valdžios Liberty Bondsai perkama už "cash," arba paskoli- 
nams Jums pinigų ant jųjų ant legąliu-išlygų, arba išperka- 
ma Jųs įmokšjimą ant bondsų, kontrakto. 

CARL M. VVH1TE 
5) W. VVASHINGTON ST., ROOM41" 

AR TURITE SKOLININKĄ? 
męs gaume įsK.oieiuuou aei jusų visotias 

neatgaunamas skolas, notas ir vis0kius beraš- 
tlSkus skolų lžjieškojimus tiesiai ant nuošimčių; 
nuo privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir 

kitų, nenori geruoju atsilyginti. Nepaisome ko- 
kia skola yra ir už kų, bile tik teisingai reika 
laujama; męs i&kolektuosime nežiūrint kur ir 
kokiam mieBte Jųa gyvenate, nei kur jusų sko- 

lininkal raRdasi. Mubų Duaas pasieKia SKoiimnicus visur, nes tara 

tikslui turime korespondentus, kolekt0rlu8 ir advokatus visose daly- 
se Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. PsmSginimaa ir musų roda jums 
nieko neka5tuo3. Reikale kreipkite® pas mus ypatišknl ar laiškais 
ant sekančio antrašo. 

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3114 SO. HAL8TEDST. Dept. A CHICAGO, |LL 
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NAUJŲ METŲ ŠVENTE, 
S. L. A. 208 MOTERŲ LUOPA. 

REN'GIA VAKAR.;. 
Subatoj, Sausio-Jan. 4, 1919 

Mildos Svetaineje, ant 3 Lubu, 3142 Halsted st. 
7:30 valanda vakare 

Inžanga ypa\=i 35 centai 

Lietuvių Vaistšjinis 
S 

ŽENGIA PIRMYN SPARČIAI IR KASDIEN 
AUGA STIPRYN IR STIPRYN 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,172.560.13 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj $ 16,754.95 
Rugpjučio 4, 1917 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661,63 
Liepos 2, 1918 600,079.07 
Lapkričio 2, igi8 765.523.56 
Gruodžio 3, 1918 •—.— 875,105.05 
Visas turtas siekia $1.172,560.05 

BANKO VALDYBA IR DIREKTORIAI LINKI 
VISIEMS KOSTU MERI AMS IR ŠIAIP LIETU- 

VIAMS LAIMINGŲ IR LINKSMŲ 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST. Kamp, 33. Chicago, 111. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto 

iki 5 vai. po pietų; Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 
12 pietų. Utarninko ir subatos vakarais iki 8:30. 

Laikrodėliai Deiman 
tai žiedai. 

Titrmc krautuvėje dėl pasirinkimo, specialiai dėl 
Švenčiu. Klgin ir \\ altham Laikrodėliai, Deimantai, 
I'ranzaletai, Žiedai. Butu išmintingu daiktu daryti vi- 
sus savo pirkimus Auksiniu Daiktu seniausioje ir at- 

sakančiausioje krautuvėje l'ridsjeporio apielinkėj. Kai- 
nos labai prienamos. Patarnavimas dailus. 

K. MICHALOWSKI 
3303 Sd. Morgan SI. Ctap, III. 

PHONE DROVER 7027 

Puikus Teatras 
rengi&p.ms 

Liet. Mot, 'Apsvietos Dr-jos 
N. Meldažio Svetainėj 

2242 W. 23-rd Place 

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

Inžanga 35c, 50c, (75c su karės taksais) 

Scenoje statoma 3-jų veiksmlų 

"Kalvio Duktė" 
parašyta J. J. ZOLP 
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Gerbiama visuomene, iirdiugai kviečiame atsilankyti, 
nes ''KALVIO DUKTĖ'' yra nepaprastai gražus lr žin- 

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

gi kiekvienam yra vertas pamatyt!. Taigi nei vienas ne- 

praleiskite šio perstatymo, nes po laikui gallėsitės. 

Po parstatymo šokiai Kviečia Rengimo Komitetas 
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