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LITHUANIAN DAII. V 

Vokiečiai grūmoja 
Lenkijaj 

Bolševikai sumušti 

Kruvini mūšiai Essene 

Rusijos karės nuostoliai 

GRŪMOJA LENKIJAI. 
Berlinas, gruodžio 23 d. 

Premieras Ebert ir Hugo Ha- 
ase pasiuntė telegramą Dan- 
zigo miesto viršininkui tokio 
turinio: 

"Tautiška valdžia mano, 
kad yra jos pareiga apginti 
Vokietijos miestą Danzigą ir 
pavartoti visus budus, kad pa- 
laikyti kaipo dalį Vokietijos.'' 

Lenkų valdžios prisakymas, 
l kad butų tuojaus rinkimai 

Danzige, pastūmėjo vokiečių 
valdžią tam pasipriešinti. 

Valdininkai Allensteino at- 

spausdina savo oficiališkame 
organe persergėjimą: "Bile 
kokia lenkų organizacija, ku- 
ri rengs rinkimus, arba da- 
lins lapus rinkėjų su kandida- 
tais, abra varys propagandą, 
yra išdavikai. 

DUMUŠE BOLŠEVIKUS. 

IVashingtonas, gruodžio 23 
d. Rusijos legacija \Yashing- 
tone gavo oficialiskii praneši- 
mą, nuo Omsko valdžios, kad 
rusų liuosnorių armija smar- 

kiai sumušė bolševikus Eka- 
terinburgoš fronte. Praneši- 
mas priduria, kad disorgani- 
zuoti bolševikai traukiasi at- 

gal j šai'.irę prie Perm ir kad 
tas buvo pirmas bandymas nu- 

stumti atgal bolševikus ir su- 

jungti ištikimas dalis Rusijos 
v su Sibiru. Daug kariškos me 

P- džiagos likosi paimta. 
Ambasadai taipgi pranešta, 

kad hetmanas Dontoff, va- 

das kazokų kariumenės Oten- 
burgo apskrityje, prašė gen 
Semenovo, kad jis pripažin- 
tų admirolą Kolčaką diktato- 
rium Omsko valdžios. Kable- 

gramoje pažymėta, kad žmo- 
nės Sibiro yra susivieniję pa- 
laikymui admirolo Kolčak. 

KRUVINI MŪŠIAI ESSENE 

Zurich, gruodžio 23 d. Ži 
nios, aplaikytos šiądien pra- 
neša, ka.l kruvini mūšiai išti- 
ko gatvėse Es.cene tarp Dar- 

bininkų ir Kareivių Taryboj 
kareivių ir spartakų. Kaif 
pranešama, spartakai likosi si 

mušti. Betvarkės kilo, kadi 
vadai streiko Bottorro kasyk 
lų likos' areštuoti Darbininki 
ir Kareivių Tarybos. 

Spartakai, aplaikę sustipri 
nimų, užpuolė kalėjimą, pa- 
liuoaavo sr.vo draugus ir su 

areštavę pasodino kalėjiman 
atstovus sovietų. Greitai po 
to, apginkluota minia rengiasi 
užpulti Moillerio kasyklą ir 
sunaikinti ją, bet tani pasi- 
priešino Darbininkų ir Ka- 
reivių Tarybos kariumenė, ku 
ri išstatė kulkasvaidžius prieš 
minią ir atidengė ugnį. Daug 
žmonių užmušta. 

MILŽINIŠKI RUSIJOS 
NUOSTOLIAI. 

Kopenliagcnas, gruodžio 23 
d.—Sulyg telegranjo, aplaiky- 
to iš Petrogrado Kopenhage- 
ne, Rusijos karės nuostoliai 
vra 9,150,000 kareivių. Iš šio 
skaitliaus 1,700,000 užmušta, 
1,450,000 sunkiai sužeista ir 
3,500,000 lengviau sužeista, 
nelaisvėn paimta 2,500,000 
kareivių. 

GRŪMOJA UŽIMTI 
BERLINĄ. 

Zarich, gruodžio 23 d. — 

Eberto valdžia Berline vėl tu- 
ri naujų nesmagumų ir mano- 

ma, kad gali lengvai kilti kri- 
zis, nes mažuma kabineto na- 

rių rezignavo. Kitas prane- 
šimas sako, kad politiškuose 
rateliuose Berline eina gan- 
das, kad gen. Groner, kuris 
yra užėmęs gen. Ludendorffo 
vietą, grūmoja užimti Berliną 
ištikimais kareiviais, jeigu 
tvarka neims įvesta trumpa- 
me laike Berline. 

Lauko maršalas Ilinden- 
burg, sulyg pranešimo, aplai- 
kyto iš Vokietijos, sutraukė 
daug kariumenės Poznaniuje. 
Poznanius randasi vokiškoj 
Lenkijoj. Lenkų nacionalistai 
savinasi tas vie.as ir tvirtina, 
kad tai yra dalis I enkijos ir 
lenkų kariumenė įžengė i tas 
vietas. 

|PADEREWSKIS DANZINGE 

Siockholmas, gruodžio 23d. 
Pranešama, kad Ignace Jan 
Paderevvski pribuvo Danzigan 
ant Anglijos kruizerio Coven- 

, try. Iš Danzigo jis mano ke- 
i liauti Varšavon, kad patarti 
L į lenkų valdininkams suorgaii- 

zuoti stiprią ir demokratiška 
į valdžią ir kad jie susilaikyti 

nuo dabartinių pavojingų gin 
Jčų su Lietuviais Vilniuje, vo 

| kiečiais Poznaniuje ir su če 
chais ir ukrajiniečiais. 

LINKSMŲ KALĖDŲ! 
"Liet u v o s Dienraštis, eidamas šiądien i tūkstančius lietuvių namelių po visą plačiąją Ameriką išsklaidytų, senu pagirtinu lietuvišku 

papročiu siunčia širdingą velijimą LINKSMŲ KAXLĖDŲ! 
Ir sulvg to paties papročio pradėsim pirmiausiai nuo artimiausių, nuo 

savo šeimynėlės. Dvylika šimtų su viršum ypatų yra toj mūsų šeimynėlėj, 
kuri savo pasidarbavimu, savo grašių pridėjimu sutvėrė ši Dienrašti,— 
tad jums visiems, mūsų šėrininkai,—LINKSMŲ K.-ILEDI ! 

Šimtai musų sandarbininkų ir korespondentų ir tukstančiai-tukstan- 
čiai skaitytojų tveria dar didesne "Lietuvos' Dienraščio šeimyną, su ku- 
ria męs kasdien kalbamės, musų lietuvių bėdomis ir džiaugsmais, vargais ir laimėmis, patarimais ir pamokinimais dalinamės. -Šiądien, eidami Į jūsų 
namus ir namelius, apart žinių-žinelių, nešame jums visiems, musų skaity- tojai, musų velijimą nuo širdies—LINKSMI/ KALĖDŲ! Visi Lietuviai, ar jie butų musų skaitytojai ar ne, ar jie gyventų Amerikose, ar Lietuvoj, Europoj ar Australijoj, šaltam Sibvre, ar karštoj Afrikoj—visi męs priklausom prie vienos Liet it v i u Š e i m y n o s, su 
visais norim sykiu džiaugtis, ar liūdėti, su visais norim bendrai darbuotis 
visų Lietuvių laimės ir šviesios ateities dėlei. Ir todėl šiądien, kuomet už- 
sibaigė didžiausia nelaimė, kuri per paskutinius keturis metus naikino Lie- 
tuvių namą—musų tėvynę—ir žudė šimtais tūkstančių musų brolius,—šią- dien, praslinkus tam juodam karės debesiui, tariam visiems Lietuviams— 

LINKSMŲ KALĖDŲ! 
Tr visas pasaulis sykiu su mumis, sykiu su jumis, šiuosmet garsiau, tvirčiau ir širdingiau negu kada-nors pirmiaus tuos pačius velijimus tars, 

—nes štai Taikos Angelas uždėjo Kalėdų vainiką ant kraujais iki šiol pa- pludusio pasaulio kamuolio ir ištiesės ranką Ramybės pamojimu, tarė jam Šventraščio žodžiais: "Garbė Dievui ant augštybių, Ramybė žmonėms 
geros valios!"—Ramybė pasauliui, tad—LINSMŲ KALĖDŲ! 

Visus jus šiądien sveikina 
"LIETUVOS" DIENRAŠČIO 

! REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA. 

MAZARYK UŽĖMĖ VIETĄ. 
P vaga, Bohemija, gruodžio 

23 d. Prof. T. G. Masaryk. 
prezidentas Čecho-Slovakijos, 
priėmė prisiegą kaipo prezi- 
dentas nedėlioj seimo namuo- 

se. ij 
Prezidentas Masaryk, ku- 

ris pribuvo čionai iš Suvie- 
nytų Valstijų per Paryžių, li- 
kosi sutiktas premieru Kra- 
inarz, kuris sveikina jį vardu 
pirmos laisvos valdžios Če- 
cho-Slovakų valstijos. 

Prezidento Masaryk prisie- 
ta buvo tokio turinio: 

"Aš prižadu, kaipo prezi- 

Identas 
Čecho-Slovakų respub- 

likos, ant mano garbės ir 
sąžinės, kad aš rūpinsiuos ge- 
rove respublikos ir žmonių ir 

gerbsiu įstatymus." 

AUSTRIJOS NUOSTOLIAI. 

Gencva, gruodžio ?o d.— 
Oficiališkos statistikos, išleis- 
tos Viennoje ir aplaikvtos Gc- 
neve parodo, kad Austro-Ven- 
grija nuo pradžios kares iki 
gegužio mėnesio 1918 metu, 
pražudė biskį daugiaits negu 
4,000,000 kareivių. Aštuonio- 
lika generolų iš 310 likosi už- 
mušta. 

JAPONIJA NESIŪS 'KAREI- 
VIŲ SIBIRAN. 

Tokyo, gruodžio 22 d. Pra- 
nešimas, kad japonų valdžia 
pasiuntė kareivius Uralu kal- 
nuosna, likosi užginčytas šią- 
dien. Pranešta, kad Japonija 
daugiaus nesiūs kareivių Sibi- 
ran. 

JUODRANKIŲ DARBAI. 
San Francisco, Cal, gruo- 

džio 23 d. Laiškai su grasi- 

nimais likosi aplaikyti Kinijos 
direktoriai China INIail 
Steamship Co. Fong Wing, 
vienas iš direktorių likosi nu- 

šautas vakar, kada jis aplei- 
dęs krautuvę, ėjo namo. 

EX-AMBASADORIUS MIRĖ. 

Pincliurst, N. C., gruodžio 
23 d. \Yalter Hines Page. 
buvęs Suvienytų Valstijų am- 

basadorium Anglijoj, mirė su- 

batos naktį po daugelio sa- 

vaičių sirgimo. 

VENGRIJOS PREMIERAS 
REZIGNUOS. 

Zurich, gruodžio 23 d. — 

Count Karolyi, Vengrijos pre- 
mieras, kalbėdamas Vengrijos 
kabineto posėdyje pranešė, 
kad jis mano rezignuoti, su- 

lvg aplaikytos šiądien iš Bu-J 
dapešto žinios. 

LIETUVIAI SUKI LA 
PRŪSŲ LIETUVOJ. 

li'asliintjtoiias, gruodžio 
Tilžė, Klaipėda, Insterburg ir 
kiti miestai Rytinėj Prūsijoj 
tapo užimti Prūsų Lietuvių, 
kurie sukilo prieš Vokietijos 
valdžią, sulyg šiądien apturė- 
tų pranešimų čionai. Vokiška 
spauda pripažįsta šį padėjimą. 

UKRAJINA ŪKININKŲ 
RANKOSE. 

Bcrlinas, gruodžio 23 d. — 

Ukraiinos armija iŠ hOO.OOO 
apginkluotų ūkininkų užėmė 
Kievą ir beveik užbaigė savo 

kampaniją prieš hetmaną, va- 

dą Ukraiinos valdžios. Be- 
veik visa Ukrajina dabarti- 
niame laike randasi ūkininkų 
rankose, bet, nors yra socia- 
listai, atsisakė socializuoti že- 
mes, išskiriant didelius dva- 
rus. Vokiečių kariumenė, ku-< 
ri buvo po vadovyste gen. Ei- 
chorn, pasilieka neutrališka. 
Didžiojoj Rusijoj bolševikai 
turi kontrolę visuose miestuo- 
se, bet pastebimas yra tarp jų 
judėjimas prieš bolševikus. 
Ūkininkai turi susitvėrė .savo 
sovietus ir atsisako ką nors 

turėti bendro su bolševikais. 
Pinigai spausdinami taip 
greit, kaip tik galima ir jų 
kaina su kiekviena diena ma- 
žinasi. 

EX-KAIZERIO KALĖDOS. 

Londonas, gruodžio 23 d.1 
\Yilliam Hohenzollern, ex- 

kaizeris Vokietijos, mano su- 

rengti Kalėdas sulyg senoviš-i 
ko vokiečių papročio. Jis no-( 
rėjo parsitraukti iš Berlino' 
kaplana, bet Vokietijos val- 
džia atsisakė išleisti Hollandi-, 
jon kaplana. 

Buvo manęs laikyti pamal- 
das kaimo koplyčioje, bet ir 
tas nebus galima, nes bijoma-; 
si, kad nebūtų suregntos prie- 
šingos demonstracijos. 

Kalėdų eglaitė yra priren- 
giama ir ant jos užkabinėja- 
ma visokios dovanos, bet ex- 
kaizeris prašęs sau tarnų, kad 
jie jokių dovanų kaizeriui ir. 
jo žmonai neduotų. 

RUSŲ SOCL-vLIZACIJA 
NEPAVYKO. 

Berne, gruodžio 23 d.—Iš- 
tikimos žinios iš Rusijos pa- 
tvirtina pirmesnius praneši- 
mus, kad socirlzaciįa industri 
jų toje šalyje visai nepavyko. 
Oficiališkos statistikos paro- 
do, kad iš 513 dirbtuvių, ku- 
rios yra kontroliuojamos val- 
stijos, išlaidos buvo didesnės, 
negu ineigos. Laike pirmų ke- 
turių mėnesių 1918 m. valdžia 
išmokėjo $200,000.000, kad 
padengti deficitą ir buvo pri- 
versta paskolinti $500,000,000 
dirbtuvėms, kurias kontroliuo 
ja. Techniški ekspertai tvirti- 
na, kad rusų industrija taip 
smarkiai nukentėjo nuo bol- 
ševikiško režimo, kad reikės 
daug metų, pakol ji galės nor- 

mališkai nusistatyti. J 

Pranešimas, j 
Kalėdų Šventės pažymėji- $ 
mui, o taipgi ir idant su- % 
tsikti Dienraščio darbinin- % 
karns progą pasilsėti ir t: 
Švente sykiu su kitais pa- t 
sidžiaugti, "L i e t u v o s" t 
Dienraštis Kalėdų dienoj | 
neišeis. 

"LIETUVOS'' ADM. 

UKRAJINA KARIAUJA 
SU LENKAIS. 

1 J'icinia, gruodžio 23 d.— 
i Pranešimas, išleistas lenkų už 
rubežinių reikalų ministerio ir 
atspausdintas Krakovos laik- 
raščiuose praneša, kad Len- 
kija labai nori prieiti prie su- 

sijungimo su cechais kaslink 
jų reikalavimo austriškos Si- 
lezijos. Lenkų delegacija grei 
tu laiku bus pasiųsta Pragon 
diskusuoti ta klausima. Mi- 
nisteris už reiškia, kad bus ban 
doma diplamtišku keliu susi- 
tarti ir su Ukrajina kaslink 
jos reikalavimų Galicijos ir 
pasakė: "Ukrajinos respubli- 
ka privertė lenkus kariauti už 
jų teises Lemberge ir Galici- 
joj ir diplomatiški diskusavi- 
mai su Ukrajina dabartinia- 
em laike nėra galimi. Tas 
bus rišama ginklais, pakol ne 

bus galutinai nutarta tas da- 
lykas. 

Lenkija yra prisirengusi ap 
ginti tą dalį teritorijos, kur 
lenkai gyventojai yra didžiu- 
moj nežiūrint kokius budus ji 
turės vartoti." 

PALIUOSAVO 27,000 CHICA- 
GOS VOKIEČIŲ. 

If'ashinytomis, gruodžio 23 
d. Nuo Amerikos ambasa- 
dos Paryžiuje aplaikė depar- 
tamentas Justicijos beviclinį 
telegramą, kurioje praneša, 
kad prezidentas \Y'ilsonas pa- 
naikina užgintas zonas priešo 
piliečiams visose dalyse Su- 
ienytų Valstijų ir jie gali su 

grįti atgal j savo senas gy- 
venimo vietas ir galės turėti 
"Linksmas Kalėdas ir Laimiu 
4"us Naujus Metus." 

Tiktai internavimas ir imi- 
gracijos patvarkymas pasilie- 
ka po senovei. 

Tas Prezidento \\ ilsono ak- 
tas paliečia daug priešo šalin 
piliečių. Vien til^vokiečių bu- 
vo užregistruota Chicagoj 27,- 
)00; San Franci sco 6,500; St. 
Louis 6,000; Bostone 2,000; 
Xe\v Yorke priskaitant apie- 
linkes 80,000; Philadelphia 
12,000. 

JUGO-SLAVIJOS MINIS- 
TERIJA. 

Belgradas, gruodžio 23 d. 
Jugo-Slavijos ministerija susi 
deda iš sekančių: premieras 
M. Protitch; vice-premieras 
M. Korosco; užrubežiniij rei- 
kalu ministeris M. Trum- +- 

biteli; iinansų ministeris M. 
Nintitch. 

Premieras Protitch pirmi- 
ninkaus Jugo-Slavijos taikos 
konferencijos delegacijoj. Jis 
pirmiaus buvo viduriniu rei- 
kalų ministeriu Serbijos kabi- 
nete. 



ŽINIOS iš LIETUVOS. 
IŠ GARLIAVOS, 

Kauno apskr. 
Paskutiniu laiku per Garlia- 

vos m ostelį perėjo daug žmonių 
grįžtančių iš Rusijos ir j Gar- 
liavos parap. Tarp j u kai kurie 
yra labai apverktiname adėji- 
mc, nes pargrįžę viską rado su- 

griautą, sunaikintą. Neturi nei 
tunui, nei gyvuliu, o kiti nė duo- 
nos prasimaitinimui. Tokiems la- 
bai reikalinga visuomenės už- 
uojauta ir pašalpa. 

IŠ SKUODOS, 
Sedos apskr. 

1 .aisvės vėjeliui kiek plačiau 
pastaraisias metais puputus, i- 
suose kiek didesniuose Lietuvos 
centruose pradėjo dygti kruvoa 
.isokių mokyklų; rvuo didesniųjų 
centrų šiandien jau nebenori at- 
silikti nė tolimiausi užkampiai: 
ir čia mokyklos dygsta kaip gry- 
bai po lietaus; iš to matyti, kad 
lieti.»iai yra įgiję nepaprasto no- 
ro mokytis. Kad jau ir daug 
mokyklų pristeigta, bet toli gra- 
žu visi mokslo jieškantieji jose 
nesutelpa ir taip šen bei ten vis 
kyla haujų mokyklų eikalavimai. 
Taip štai ir Skuode pastaruoju 
metu kun. dek. Žadeikio inicia- 
tyva saimanyta steigti 8 kliasų 
gimnazija. Tam dalykui plačiau 
aptarti gegužio 25 d. buvo susi- 
rinkę 4 kur.igai ir 5 skuodiškiai 
ūkininkai. Nutarta tuojau suda- 
ryti iš 10 žmonių komitetas, ku- 
ris turės rūpintis naudos gimna- 
zijos steigimo reikalais. Gimna- 
zija nutarta steigti mišri (sykiu 
berniukams ir .įergaitėms) su 

specialiu ūkio skyriumi "Saulės" 
draugijos va«"du ir jos programa. 
Tam dalykui įvykinti jau para- 

sytas prašymas j "Saulės" .Ir-jos 
vice-pirmininką. šį rudenį ma- 
noma atidaryti tik pirmoji ir ant- 
roji klasė. 

I Skuode gimnazijos reikalingu- 
mas jau ir seniau buvo jaučia- 
mas ; jau prieš karą apie šešetu 

įmetu čia buvo 4-klasė aukštes- 
iniojo typo miesto mokykla, kuri 
visuomet būdavo mokiniu perpil- 
na. 

Jie to, skuodiškių daugamas 
mokėsi l'alangos ir užvis Liepo- 
jos gimnazijose. Dabar artimui 
šitai apielinkei gimnazija Tel- 
šiuose—už *9 mylij; tuo tarpu 
prie Skuodo glaudžiasi gana pla- 
toka Žemaičių vaakrų srytis, k. 
t.: Ylakiai, Šatės, Alosėdė, Sa- 
lantai ir k. G'nlėti, kad šiai nau- 

jai gimnazijai mokinių busią ku- 
pinai. 

IŠ T tTAVĖNŲ, 
Skaudvilės apskr. 

Tytavėnų miestelyje buvo per 
žiemą, bus ir vasarą lietuvių mo- 

| kyla, nes įsirašė užtenkamas 
S skaičiui vaikų. Prie Lietuvių 
mokyklos, nuisų mokytojo Sara- 
po rupesniu, įsteigti suaugusiam 
jaunimui šventadienio kursai, ku- 
riuose bus mokama: rašyti, skai- 
tyti, lietuvių kalbos ir sakičia- 
vimo. Tytavėnų jaunimas yra 
dėkingas 'už tai mokytojui Sara- 
pui. 

IŠ DELTUVOS, 
Ukmergės apskr. 

M tisų bažnyčia yra labai sena. 
Stovi jau nuo 14 metašimčio. 
Bažnyčia- medinė. Didžiamjame 
altoriuje yra labai senas paveiks- 
las, kuriame nupiešta šv. Trejy- 

1)0. Iš čia išvežė rusai visus 
varpus, tarp kurių 'buvo vienas; 
"Ave Maria". Ant jo buvo pa- 

į žymėta 134'' m. Bažnytiniame 
| archyve, tarp daugelio kitų se- 

įnųjų raštu, randasi vienas labai 
] svarbus ir retas dokumentas. 
Yra tatai popiežiaus Povilo II 

V • 
bulė, rašyta 1468. Bulė rašyta 

1 ant pergamento pusiau įjotų, pu- 
jsiau latynų raidėmis, Prie jos 
prikabintas raišteliu švino ant- 
spaudas. Patsai raikštelis ir su- 
lenkimo vietos ant pergamento 
jau labai silpnos, sudruniję ir 
genda. Keikia kaip nors tas svar- 

bus dokumentas, kurio turinį ki- 
tą kartą gal pranešiu, apsaugoti 
nuo išnykimo. 

IŠ LINKUVOS, 
Šįmet birželio 23 d. gautas lei- 

dimas atidaryti Linkuvoje lietu- 
vių gimnaziją, kurioej mokslas 
prasidės antrocj rugpjūčio mėn. 
pusėje. Pradžioje manama ati- 
daryti prirengiamoji ir keturiom 
žemesniosios klasės. Mokytojai 
bus: Ign. Bžozovskis-Brazdižu- 
nas (vedėjas), P. Ppaudas, M. 
Kripos, J. Gobis, K, EI. Leimon- 
taitė. 

•Kitas korespondentas praneša, 
i kad i tą gimnaziją kandidatu esą 
idaitgii;". negu 200. Gimnazija tu- 
Į rėsianti labai patogius namus. 
1 Aukų gimnazijai esą surinkta 

j daugiau kaip 10 tukst. rub. 

IŠ ŽAISLIŲ, 
Kaišedorių apskr. 

Netoli Žaslių miestelio yra 
N'aujažerių (Novoziorkų) sodžius 
kuriame rusai pastatė puikią mo- 

kyklą. Aplink mokyklą ir soda 
eina gražios liepų alėjos. Tik 
šj pavasarį gobšį žmonės ėmė ir 
iškirto tas alėjas. Tiesa, liko 
medžių, bet tiktąi apykreiviai, 
apsusėliai. riaila, \abai gaila, kad 

taip gra/.i mokslo vieta, kur da- 
bar randasi iš Vilniaus parga- 
benta prieglauda yra taip nu- 
skriausta. 

IŠ KUJANŲ. 
Kėdanių apskr. 

Tai vienas taukiausiųjų kampe- 
liu. Niekas čia nesirūpina švieti- 

IĮmu. Užtat pas Kujaniečkis mado- 
je priežodis; "Aš pragyvenau, ir 
mano vaikai pragyvens" Todėl 
čia ir priviso .daug vagiu. Ir ne- 

nuostabu, nes vietiniai žmones 
labai apsnūdę ir mažai tesirūpina 
savo bendrais reikalais. Be to 
pas juos išsiplatinę blogi jpro 
čiai: lošimas kartomis iš pinigų, 
girtoklybė, na ir baltosios slap- 
tas dirbimas. Mažas sodžius 
— o "bravarus" rasi kelius. Lai- 
kas Kujaniečiams susiprasti, pa- 
mesti blogi įpročiai. Geriami iš- 
mokite skaityti gerų knygų, laik- 
raščių ir rūpintis savo viešais 
reikalais. Žmonės jų bijosi ir ne- 

išduoda policini, liet tuom plė- 
šikai dar labiaius pasidrasina. 

IŠ PUNSKOS. 

Suvalkų apskr. 
Tai vienas pakraštinių grynų 

lietuviškų kampelių, nes greti- 
mose parapijose iš pietų pusės 
jau maišosi lenkiškai kalbančių 
gyventojų kaip visur, kur tik 
lietuviai susiduria su lenkais, taip 
ir čia apšvietimas ir sodžiaus 
kultura žemiau stovi, nc/u sąly- 
gos leistų. Žmonėse maža tau- 
tinio susipratimo ir noro dėtis 
Į draugijas; ukininkauja dau- 
giausia senoviškai "kaip tėvų tė- 
vai gyveno" ir mažai kas, kad ir 
prieš karn, stengėsi pagerinti ūki- 
ninko bu v j ir manytis naujų ūki- 
ninkavimo budų Didokoje para- 
pijoje gal kelintas dešimtas tik 

atsirasdavo. O parapija čionai 
visai bėdina. Žemė, kad ir ne- 

pergeriausia, tai bet vidutinė: 
mažai įžiūrima, mažai duoda ir 
pelno; užtat duodasi gerai dirbti 
ir įdirbta visuomet atmoka. 

"LIETUVOS AIDAS." 

"Liet. Aidas" del j vairiu prie- 
žasčių, pirmiaus dcl to, kad vis 
negalima buvo išgauti popieriaus, 
nuo liepos i dienos, kaip kad 
buvo ketinama, negalėjų pradėti 
eiti kasdieną. Dienraščiu "Liet. 
Aidas" tepradės eiti (jau tikrai) 
nuo šių metu rugsėjo mėnesio i 

dienos. Todėl ir "Liet. Aido" 
ūkininkų priedas ".Nkisų Ūkis'' 
per liepos ir rugpjučio mėnesius 
eis tik per dvi sąvaiti kartą ir 
tik nuo rugsėjo mėnesio ims eiti 
nuosakiai kas savaitę. Apie "Lie- 
tuvos Aido" dienraščio kainą su 

visais jo priedais pranešime kiek 
paskiau. 

IŠ MONIŠKIŲ. 
Kauno gub. 

Jau visi metai kaip neturime 
savo kunigo. Tiesa, buvo mums 

vyskupo paskirtas iš Vilkijos 
kun. Gcndrėnas, bet nesutikęs 
užimti Moniškių parap. pasiliko 
gyventi Vilkijoj ir tik du sykiu 
mėnesyje atvažuoja j Muniškius 
atlaikyti pamaldų. Žinoma, mums 

to neužtenka: norėtumeme nuo- 

latini kunigą turėti, nes be dva- 
sinio darbo, yra čia nemaža dar- 
bo ir tautos dirvoje. Ypačiai 
tamsus musų jaunimas laukia, 
kad ji kas to darbo išmokytų. 
Taip-pat čionai labai reikalinga 
ir mokykla. lUitų labai gerai, 
jei musų vargoninkas, užuot mo- 

kines jaunimą šokti, platintų tarp 
to paties jaunimo lietuvių laik- 
raščius. 

LIETUVOS ŽENKLAI. 
iš g. T. Daugirdo "Liet. Ai- 

do Redakcija gavo Lietuvos ir 
jos atskiru kraštų ženklų, jo pa- 
ties padarytų reiriv is istorijos! 
žiniomis: i) Liet u v. i ženklas— 
vytis raudoname lau. •->, ant bal- 
to žirgo, su skydu kairėje ran- 

koje, dviem kryžmom kryžių iš 
viršaus paženklintu, ir dešinėje 
rankoje aukštyn iškeltu kardu; 
2) Žemaičių ženklas—meška, juo- 
da, raudoname lauke, ant pasku- 
tiniųjų kojų stati atsistojusi, h 

žiūrėtojo dešinės j kairy atsi- 
sukusi, išsižiojusi; abiejų ženklų 
skydo, ant kurio patiestas ženk- 
lui raudonas laukas, pačiame vir- 
šuje kunigaikščio karūna; 3) 
Pcrlojaus miesto- tauras su kry- 
žiumi tarpragėje raudoname lau- 
ke. 

IŠ ŠEINIŲ. 
Pas mus švietimas kyla, bet 

netrūksta ir tamsuolių ne tik 

tarp senesnėsčs kartos, bet ir 

tarp jaunuolių. Kad ir nevisi, 
bet ir tarp jaunulių, daugelis pri- 

1 

silaiko dar senos mados, vakarais 
lošdami kortomis. Laikraščių jau- 
nimas mažai teskaito, j jei ir 
skaito, tai tik daugiai siai mer- 

.1 ginos, kurioms nelabai patinka j 
vakaruškos ir senieji įpročiai. | 
Vaikinai naktimis mėgsta vaikš- 
čioti po kaimus ir neduoda žmo- 
nėms ramumo. Vertėtų jau pa- 
mesti tas senas Įpratimas—val- 
kiotis naktimis. Galima ir prie- 
šviesos šventomis dienomis do- 
rai pasilinksminti. Metas jau at- 

prasti nuo viso to kas žemini 
žmogų, o imtis kas butų v:siems 

j maloniau ir išnyktų blogi jpro- 
' čiai- M SJ 

Pirkite Greitai 
PARSIDUODA dviejų šei- 

mynų nutrinis namas po 6 
kambarius; neša $30.00 ran- 

dus j mėnesį. Kaina tiktai 
$2,500. 

PARSIDUODA keturių 
familijų mūrinis namas, po 4 
kambarius. Geras beismentas 
ir "peach'' slogas. Kaina tik 
tai $3,500. Randasi ant \Yal- 
laee gat., arti 37tos gat. 

PARSIDUODA labai pi- 
giai puikus mūrinis naujas 
namas, trijų augštų, po 5 kam 
bariui, su maudyklėmis, gazu, 
elektra, eimentinu beismentu 
ir visais parankiais įtaisy- 
mais. Randasi ant Emerald 
Ave., arti 32tros gat. 

Klauskitės greitai pas 

Liberty Land & Investroent Co. 
3301 S. Halsted St. Chicago 

fofjfte (Jrcatost yVotfiUr in t/io WorJa 

dCross 
"C/t?/ ilĮoii Aeod ;s a Jfoart 

and a ^Dol/ar 

Savaitraščio Skaitytojau Kreipiamės prie Tamstos, senas "LIETUVOS" skaitytojau, kuris radai joje artimą draugą ir patikėtiną patarėją. Pranešame Tamstai, kad perkeičian' 26 metus 
tarnavusią lietuvių visuomenei savaitinę "Lietuvą" i 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 tarnaujanti visuomenei, už sargiai dabojanti Tams- tos, skaitytojau, .reikalus dienraštį "Lietuvą", nes krasa draudžia neapmoketą laikraštį siuntinėt. Nenoretumeme Tamstai padaryt nesmagumą, sulaikant dienraščio "Lie- tuvos" siuntinėjimą. Drįstame laukt nuo Tamstos greito atsiliepimo, nes, suprantame, Tamsta spėjai apvertint sa- 
vo ištikimą artimą dienraštį "Lietuva". Užkviečiame "Lie- tuvos" skaitytojus, Lithuanian Publishing Bendrovės da- lininkus, artimus ir pažįstamus tuojaus užsiprenumeruo- ti Dienraštį "LIETUVĄ." 

Laiškus ir pinigus siųskite sekančiu antrašų 

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

Dienraščio "LIETUVA" 
KAINOS = 

CHICAOOJB Metams $6.00 
Pusei metų 3.50 □ 

> 
< In Kitus Suv. Valstijų Miestus 

Metams $5.00 
Pusei Metų 3.00 

ln Kanadą Metams 7.00 
In Kitas Šalis Metams 8.00 

VISKĄ RAŠYKITE AIŠKIAI. i 

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

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

Siunčiu Tamistoms $ ir prašau siuntinėt1 

dienraštį "Lietuvą" per _.met 
(ant kiek laiko) 

Mano adresas: 

Vardas Pravarde™ 

Šlubos numeris Gatvė 
— (arbabox) 

iliestas Valstija .. 



TRUMPA 

Lietuviu Visuomenes Istorija 
Parašė Š. M. 

(Tąsa) 

Maskvos 'ictuvių naujokynas. Prasidėjo 
nuo 70 metų, kuomet lietuviai studentai pra- 
dėjo lankyti Maskvos universitą, kuriame bu- 
vo įsteigta Keletas stipendijų lietuviams. Su- 
sidėjo daugiausia iš studentų ir farmaceutų, 
bet vėliau pradėjo atsirasti ir darbo žmonių. 
Ypatingai ta kolionija užaugo Europos karės 
metu, kuomet į Maskva subėgo daug lietuvių 
inteligentijos ir šiaip žmonių, ir skaitė j 20 
tūkstančių narių. 

Maskvos lietuvių kolionija begalo daug 
pasitarnavo lietuvių kulturai. Čia galima sa- 

kyti išdygo ir užaugo Didžiosios Lietuvos auš- 
riečiai h* daug varpief'M. čia vėliau gyvavo 
studentų ratelių ir čia buvo sutvertas vėliau 
tautiniai kultūrinis judėjimas visos lietuvių 
moksleivijos tarpe ir tam judėjimui buvo va- 

dovaujama. Čia buvo studentų ir pašalpos 
lietuvių draugijų. 

l'arsaovs lietuvių naujokynas.' Susidėjo 
iš daugelio lietuvių mokytojų, siunčiamų iš 
Veiverių seminarijos mokytojauti Lenkijon, 
iš nedaugelio studentų, iš prekybos, pramonės 
kelių šinii 11 žmonių, ir ta kolionija, kad it 
nepasižymėjo didesniais darbais, tečiaus vi 
suomei gyvai atsiliepdavo j visus Didžiosios 
Lietuvos reikalus. 

Odesos naujokynas. Taipogi susidėjo iš 
nedaugelio studentų ir darbo žmonių. Turė- 
jo lietuvių draugija. 

Kaukazo naujokynui. Apie pora tukstan 
čių lietuvių daugiausiai darbo žmonių buvo iš- 
mėtyta po Kaukazo miestus: Tiflisą, Ratunu; 
ir kitus. Tifliso lietuviai turėjo ir savo drau 

Europos karės metu Didžiosios Lietuviai 
tremtiniai skaičiuje 200 tūkstančių išsiblaškė 
po visus didesnius ir mažesnius rusų miestus. 
Taip atsirado didesni lietuvių naujokynai: Vo- 
roneže, Karkove, Tambove, Jaroslavliuje, Ki- 
jeve, Mogileve, Minske, Kkaterinoslave, Kos 
tromoje, Tverėje ir kitur, padidėjo nuo pir- 
miau buvę Revelyje, Saratove, Kazani.ije 11 
Sibiro miestuose. 

Priverstinieji lietuviu naujokynai. Rusų 
valdžia už pirmuosius I>niku:.Lis ir Lenkmetj 
nemaža liteuvių ištrėmė už dalyvavimą, sukili- 
me j Rusus ir Sibirą, kiti sodžiai valdžios 
prikalbinami išsikėlė. i 

Tokiu budu atsirado lietuviu sodžių Mo- 4» W 

gilevo, Saratovo žomėje (Černaja Padina) ir 
Tomsko apylenkėse Sibire. Visi jie nebuve 
dar ištautėję. Kitur, kai]), Černaja Padina 
turėjo savo mokykla ir draugijų. 

Nemaža lietuvių priverstinai ar savu no- 
ru atsidūrė Taškente, (Turkestane), Irkutske,' 
Čitoje, Svietenske, Blagovieščenske, Vladivo 
štoke ir Charbine. Ypačiai čia jų atsirado 
[H) 1005 m. revoliucijos. Tai buvo daugiau-1 
siai Įvairios inteligencijos. Tomske, Irkutske. 
Čitoje, Vladivostoke, ir charbine turėjo save 

draugijų ir gyvai atsiliepdavo j visus lietu- 
vių reikalus. 

Vakarų Iluropos lietuvių naujokynai. Iš 
Mažosios Lietuvos išeivybė prasidėjo dat 
ankščiau, už Didžiąją Lietuvą. Iš čia lietu- 
viai patraukė į Vokietijos didmiesčius: Kara- 
liaučių, Berlyną, Bavarijos ir Saksonijos mie- 
stus. Bet ypačiai jų daug buvo i'aks paluose 
(Vestfalijoje) anglių kasyklose, į kur nuklyz- 
davo ir Didžiosios Lietuvos lietuviai, išėję už- 
darbiauti vasarai j Prusus. 

Paskutiniais metais į užsienius pradėjo 
(įraukti daug lietuvių moksleivijos ir po 1905 
rh. daug lietuvių politikos prasikaltėlių. Tokiu 
budu atsirado lietuviu bureliu: «. ». 

Krakove, Austrijoje, Fribourge ir Lau- 
sannojc, Šveicarijoje, Paryžiuje, Pranei joje, 
IJege ir Louvcne, Belgijoje, MunicJi*, Bava- 
rijoje ir kituose Europos universitų miestuo- 
se. Šveicarijoje ir Paryžiuje net buta lietu- 
vių draugijų. 

• Anglijos lietuvių naujokynai. Didžiausias 
lietuvių naujokynas betgi buvęs Anglijoje, i 
kurią išeivybė iš Lietuvos prasidėjo pirmiau, 
negu j Ameriką, tai yra prieš 1870 m. Čia 
lietuviai rado sau darbo anglies kasyklose 
ir dirbtuvėse. Žymiausios lietuvių kolionijoF 
buvo Loi. lor.e, Glasgozvc, Bellšhill'yje ir jų 
aplinkiniuose miestuose. Kiek Hkrai lietuvių buta tose Anglijos kolionijose, sunku pasaky- ti, bet reikia spėti 20 tukstaničų mažiausiai. 

Anglijos lietuviai turėjo 2 laikraščiu ir 
daug jvairių draugijų; buvo pasiskirstę j vi- 
suomeniniai politines grupas. Anglijos lietu- 
vių šeimynose augo nemaža vaikų, kurie 
pusėtinai suanglėję yra, tečiaus, savo kalbos 
flar nepameta. 

Anglijos lietuviai gausiai atsiliepė Euro- 
pos karės riietu i Didžiosios Lietuvos vargą 
ir sumetė jos pašalpai nemaža pinigų. 

Amerikos lietuvių naujokynai. Didžiausi 
'ir svarbiausi lietuvių kullurai naujokynai pa 
šaulyje. Čia, pagal rupu apskaitymą yra net 
visas penktadalis lietuviu tautos, tai yra apie 
vieną milijoną žmonių. Amerikos lietuvių 
naujokynai sulošė lietuvių kultūrai neapsako- 
mos svarbos. 

Prasidėjo lietuvių išeivystė j Ameriką 
tuojau po paliuosavimui žmonių iš baudžiavos 

ra žinių, kad pirmutinis letuvys išlipo Į Ame- 
rikos krantą 1864 m. Tečiaus tai buvo tik 
vienutės, kurios, taip sakant tik apėjo ir ap- 
čiupinėjo kelius. 

Tikras, skaitmeningas lietuvių ėjimas j 
Ameriką, prasidėjo nuo 1879 m. ir pasiekė sa- 

vo aukščiausio laipsnio tarp 18(X)—1914 m. 

Ofieialė Suv. \'alstijų statistika parodo, kad 
per tą laiką atkeliavo 2U0 tūkstančių lietuvių 
su viršumi. Vienas šeimynos narys atkelia- 
vęs, vėliaus neretai atsitraukdavo iš Lietuvos 
visą savo šeimyną. Pramoninis šalies kilimas 
ir pilna visuomeninė laisvės prisidėjo dau i 

gausiai prie pritraukimo lietuvių j .Ameriką 
r palaikymo jų čia. 

Išpradžios lietuviai prisiglaudė anglių 
casyklų ir gyvulių skerdyklų apylenkėse, o 

vėilau išėjo ir j dirbtuvių centrus ir šiek-tiek 
)rie žemės dirbimo. 

Apsigyveno miestuose dideliais būriais, 
<as davė progos jiems palaikyti savo kalbą 
r vystyti savo visuomenini gyvenimą tarpu- 

savyje. 
Pasinaudodami šalies laisve, lietuviai čia 

galima sakyti sutvėrė visai nepriklausomą, 
ypatingos kultūros visuomeninį gyvenimą. įsi- 
airė didele spaudą, suorganizavo keliolika di- 
lžiulių įvairiausio krypsnio ir rūšies ir apie 
a>kį tūkstantį (neperdaug bus tiek pasakius) 
nažųjų organizacijų, aprūpinančių išimtinai 
ietuvių darbo žmonių reikalus ir vedamas lie- 
tuvių kalba. 

Visas tas kulturis Amerikos lietuvių dar- 
>as atsirado daktaro Jono Šliupo, aušriečio, 
Jėka, kuris atkeliavo į Amerika 1885 m., vė- 
įaus kunigo Aleksandro Burbos ir didelės 
laugybės pirmojo ir antrojo pasekėjų, apsi- 
/eiškusių. Amerikoje, lietuvių inteligentų ra- 

>ytojų-literatų, profesijonalų, šiaip šviesių 
larbininkų, smulkių biznierių (prekybininkų; 
r katalikų kunigų. Čia daktaras Šliupas įve- 
lė viešąjį kalbėjimu prieš žmones (.prakal- 
bas), kurios sulošė Amerikos lietuvių gyveni- 
ne svarbiausia rolę, nes jos pajudino lietuvių 
nintį tam ar kitam visuomeniniam reikalui. 

Čia prasidėjo, ypačiai po Rusų 1905 m. 

{evoliucijos smarkus lietuvių visuomenės pa- 
skirstymas j politiniai-visuomenines grupes, 
airių apsireiškė trįs: demokratiniai visuome- 
įinė arba (tautinė), socijalistinė ir klerikale. 

Apie demokratinę grupa susispietė visi 
šviesesnieji Amerikos lietuvių gaivalai, dirbą 
laugiausiai lie'uvių kulturai, demokratybei, 
pasaulio tautų lygybei ir laisvei. 

Apie socijalistinę grupa—apie 2 3 tuk 
-tančiai darbininkų, dirbančiųjų pasaulio pro- 
etarijato išsiliuosavimui. 

Apie klerikalę grupa—suspietė žmones 
visai dar nepradėję mastyti apie jokias visuo- 
tinai—politines teorijas, kuriuos kunigai pa- 
įaudoja tai savo luomo ir Rymo bažnyčios 
įaudai, užsilaikydami jų pinigais patys ir sta- 
ydami jų pinigais patys ir statydami bažny- 
ias, kurias sulyg savo bažnytinės organiza- 
ijos taisyklių, turi pavesti savo vyskupams, 
eurie čia yra visi svetimtaučiai, tai kartais 
ietuvių kultūros reikalams, tai kurstymui 
)rieš aniedvi grupi—destis koks jiems upas 
užeina. 

Diduma Afnerikos lietuvių kunigų pasi- 
žymi nepaprastu pludimu, šmeižimu ir nie- 
cinimu demokratinių idėjų ir tų žmonių, kurie 
lirba lietuvių kultūros darbą be jų vadovavi- 
110, ir tuo atstumia visus radikalesnius lietu- 
/ius nuo bažnyčios. Yra tečiaus keletas ir 
šviesių žmonių jų tarpe, kurie nori palaiky- ti lietuvių visuomenę krūvoje su visomis jos 
grupėmis. 

Tas pasidalinimas j visuomeniniai-poiiti- 
nes grupes perėjo ir į spaudą ir į organiza- 
cijas net ir todėl tam pačiam reikalui, kaip 
javvzdin darbininkų susišelpimui nelaimėse 
yra du Amerikos Lietuvių Susivienijimu: tau- 
tiškas ir Rymo. Politiniam ir kultūriniam 
larbui yra net trejopų rusių partijų: sandarie- 
:ių (demokratų-visuomeninkų) socijalistų ir 
klerikalų (kurioms jie mėgsta dėti tikybinį 
vardą "katalikų)." 

1917 m. Amerikos lietuvių laikraščių bu- 
vo 22: tame tarpe du dienraščiu; kiekvienos 
politinės grupės veik po lygiai. 

Draugijų žymesnės buvo: 
Susivienijimas Lietuvių A menkoje, 

Įsteigta 1886, pašalpinė organizacija, įkurta 
d-ro Šliupo pradžia, mokanti savaitinės pa- 
talpos ligoje. 1917 m. organizacija turėjo 15 
trūkstančių narių, apie 200'tūkstančių kapi- 
talo, savo didelį laikraštį, leido knygų lietuvių 
kalba, turėjo apie 400 skyrių, vadinamų kuo- 
pų, kurios vietose organizavo lietuvių visuo- 
menę ir pratino prie organizuoto visuomeninio 
darbo. 

(Toliaus bus) 

Šis paveikslas parodo, kaip širdingai sveikina Lille gyventojai savo išgelbėtojus- 
talkininkus, kada jie žengia jn miestan. 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. ! 
BOLŠEVIKAI KENKIA LIE- 

TUVOS LAISVEI. 

Donoru, i a. Ir pas mus 

po biskį darbuojamasi dėl Lie 
t u vos laisvės. Iki šiam laikui 
per Lietuvos Neprigulmybės 
Fondo 1S skyrių jau suau- 

kauta sekančiai j; 
Padėka vonės Dienoje su- 

rinkta $130.50. 
Lietuviu Ukėsų Kliubas pa- 

aukavo $100.00. 
SLA. 160-ta kp. iš savo iž- 

do $15.00. Nariai suaukavo 
$10.00. Viso $25.00. 

Viso $255.50. 
Tautos Fondo skyrius irų"i 

apie tiek yra surinkęs. 
Rinkimui aukų daug kenkia 

pora bolševikų. Mat rimtų 
veikėjų, kurie skelbia socia- 
lizmo teorijas, bet nesiprieši- 
an Lietuvos laisvei, frięs bol- 
ševikais nevadiname. Sulyg 
musų supratimo, bolševiku yra 
tas, kurs viską griauja, kas 
tik nėra jojo kontrolėje. Tie 
bolševikai kaip įmanydami juo 
dina patį darbą, o ypač aukų 
rinkėjus, net apvagindami 
juos. 

Štai pavyzdys jų bolševi- 
kiško darbo. Gruodžio 7 d. 
M. Žemelis surengė savo lė- 
šomis prakalbas. "Kalbėtoju- 
mi" pakvietė lenkbernį V. Pū- 
ką, žinoma ir pats rengėjas 
lydbėjo. Ir prasidėjo "mok- 
liškos" ])rakalbos. Dergė vei- 
kėjus, kurie darbuojasi dėl 
Lietuvos laisvės, kaip tik įma- 
nydami, kaip tik jų bolševikiš- 
ki smegenis gali išgalvoti ir 
atn pabaigos pridūrė: "ir val- 

kiojasi po Donorą toki rup...s 
darbininkų pinigus viliodami." 
Fuomi ir užbaigė savo "mok- 
sliukas" prakalbas. 

Tai, mat, kokių pas mus 

yra laisvės kovotojų. 
J\ P. Banionis, 

L. N. F. 18-to Sk. Rast. 

DRAUGIJA PAGERBIMUI 
KAREIVIŲ. 

So. Sidc Omaha, Xcbr. Tū- 
las laikas atgal čia susitvėrė 
draugija, kurios tikslu buvo 
parūpinti lietuviams karei- 
viams knveru ir laikraščiu, ir J O c w 

rengti jiems išleistuves. Yal- 

dybon inėjo: 
Pirm.: adv. P. J. LVcks, 

vice-pirni.: A. Akronis, rašt.: 
A. S. Poškus, ižd.: B. J. Ba- 
zar. 

Padidinimui lėšų buvo su- 

rengta balius lapkričio 30 d. 
kurs gerai rusisekė. 

Baliaus reikale pardavinė- 
jant tik*etusf ypač daug pa- 
sidarbavo panelės: S. Bazar, 
S. Letarro, M. Baekus, V. 
Bazar, A. Chestnut, M. La- 

p- 

banauski, C. Matuleviė, A. 
r>uxel, E. Panudit, J. Kisic- 
ki. S. Zukovskv, L. Letarro 
ir i )< m i Tanmlevič. 

Dabar ši draugija plianuo- 
ja kaip geriau sutikus grįžtan 
eius namo lietuvms-kareivius. 

Rast. A. S. Poškus. 

CLEVELANDIEČIAI NE- 

SNAUSKIME. 

Clez'claiid, O. Kodėl męs 
clevelandiečiai tapome toki tin j 
gus? Kiek laiko atgal męs 
visi, it tie išmiklinti kareiviai, 
rėmėme dienraščio "Lietuva" 
reikalus, kad kaip nors įsigv- 
jus tokią kultūros įstaigą, kai 
dienraštis. Dabar gi, tartum, 
tingime ir žinutę parašyti 11111- 

su dienraštin, o pirmiau šim- 

tinėmis klojome. 
Vyrai neduokime rudyti 

mūsų plunksnoms, nes mergi- 
nos gali mums sarmatą pada- 
ryti. Žinote, kad elevelandie- 
tės smart. Taigi nesnauski- 
me. I Astras. 

IŠ TORRINGTON, CONN. 

Kupmct visur juda, kruta 
dėl Lietuvos laisvės, tai tor- 

ringtouicčiai dar vis miega, 
dar vis ko tai laukia. Vyrai, 
ar jau ne laikas pradėti dau- 
giau rūpintis mūsų tėvynės 
reikalais, kuri pagelbos nuo 

mūsų reikalauja. 
Sukruskime ir pasirodyki- 

te. jog ir mums tėvynė dar 
rupi. • D. Dcskaz ičius. 

IŠ HOQUIAM, WASH. 
Tai miesčiukas ant kranto 

Ramiojo vandenyno. Čia žino 
nes triusiasi tik medžio iš- 
dirbystėje,—lentų pjovyklose, 
Ui i \ u statyme ir panašiai. J.ai- 
vų statymas biski sumažėjo, 
bet kol-kas dar uždirbama po 
-54.00 ir daugiau i dieną. Cia 
lietuvių tik viena šeimyna ir 
penki pavieniai. 

"Lietuvos" skaitytojas 
Pranas Bakšcričę- 

IŠ NEW HAVEN. CONN. 
TMD. 14-tos kuopos susi- 

rinkimas įvyks sausio 3 d. 
1()1') m., svetainėje prie 485 
Grjind Ave. Gerbiami tevv- 

nainiai, nepamirškite atsilan- 
kyti j ši susirinkimą, nes ja- 
me apart daug- svarbių reika- 
lų, kurie bus apsvarstyta, pra- 
dedant 1919 metus, dar bus 
ir prelekcijos. 

Kuopos valdyba pasistengė 
šį sykį padaryti mūsų kuopas 

i susirinkimą įvairesniu, taigi 
nariai privalo naudotis šia 
puikia proga ir atsilankyti į 
šį svarbų susirinkimą. 

Nariai i.vpgi malonėkite ir 
naujų narių atsivesti, nes 

kie!:.-lenas prakilnesnis lietu- 
vis turėtų prigulėti prie šios 
kultūringos kuopos, nes nėra 
to kulturingo bei labdaringo 
darbo, prie kurio TMD. 14-ta 
kp. butų neprisidėjusi. Taigi 
"kuoskaitlingiausiai į susirin- 
kimą. 

Severos Gyduoles užlaiko n 

šeimynos sveikatą. 

Strėnų Skaudėjimas. 
Kuomet užeina ctrėnų skaudėjimas 
tai tartum viskas prie jo prisideda. 
Skaudėjimas darosi nepakenčiamu, 
inkstai nukenčia, šlapimas sutirštė- 
ja ir jame yra nuosėdų. Ar reika- 
lauji gero vaisto ir negali jo surasti? 
Nejieškok jo ilgiau. Bandyk 

Severa's 
Kidney and Liver 
Remedy 

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir Ke- 
penų). Jis yra labai geras nuo daž- 
no ir skausmingo šlapimo varymo 
ir vaikams nuo prišlapinimo lovos. 
Jis yra geras nuo geltligės, išvari- 
nėja atsiradusį nėštumą, sumažina 
tynimą kojųir prašalina skaudėjimą 
iš strėnų. Pamėgink. Jis yra par- 
davinėjimas aptiekose visur. Kaina 
7oc ir $ 1.25 

IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 
PIMO AMATĄ. 

I u J 
< I1A5TER 5T5TET1 > 

Mes mokiname ži puikų Pfai apsimokanti Kirpikal yra labai reikalaujami. 
amatą i trumpi) lai':). 
Vietos nepripildytos laukia. 
Ateik diena ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasr.ieka 

118 N. l.aSalle St„ 

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

Todėl išpildykit šita 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. Todč-1 galite rašyti atvirai ir su pilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pra varde 

2. Adresas 

3. Pavienis, ar vedęs. Jeigu vedęs, tai kiek šeimynoj ? 
4. Amžius jusų 
5. Ar grįžtut Lietuvon po karės, jeigu Lietuva gautų laisvę? 
6. Ar grįžšit Lietuvon po karės, jeigu Lietuva negautų pilnos laisvės! 
7. Iš kokios vietos paeinate iš Lietuvos? 

8. Kokion vieton grįžtute 

9. Kuom čia užsiimate? 

10. Kuom Lietuvoj norčtut užsiimti? 

11. Su kokiu kapitalu grįžtut Lietuvon, t. y. kiek, maž-daug, pinigų su 
savim parsiveztut 

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 manytute grįžti Lietuvon? 
Atsakę šiuos klausimus šitą kuponą ir sugrąžinkit "Lietuvos" Dienraščiui, adresuodami taip. 

Statistikos Skyrius, 
"Lietuva" Daily, 3253 S. Morgan St., Chicago, 111. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI BEI PAŽĮST AMI JĄ IŠPILDYTŲ. 
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Musų Partijos ir Lietuvos 
Nepri^ulmybe. 

{domus \ ra atsitiesimas lietuviškų parti- 
jų linkui Lietuvos neprigulmybes klausimo— 

partijų, čia Amerikoje gyvuojančių. 
Jų čia turime išviso tris: tautinirkų, kle- 

rikalų' ir socialistų. Šie pastarieji jau yra 
aiškiai skilę j dvi dalis: j bolševikus, kuriais 
vadovauja Lietuvių Socialistų Sąjunga su sa- 

vo pttsiau-oficialiu organu "Laisve" ir men- 

ševikus, kuriais vadovauja "Naujienos." 
Visos jos turi mažiau, ar daugiau skir- 

tingas pažiūras į Lietuvos neprigulmybę. Ne- 
kurios jų nekuriuose dalykuose susitaiko, ki- 
tuose gi dalykuose skiriasi. 

Nekalbant apie jų programus, kuriuos 
kiekviena partija norėtų jvvkdinti Lietuvoje 
čia pastebėsime tiktai jų pačią pamatinę pažiū- 
ra ir Lietuvos Neprigulmybę, kaip toji jų pa- 
žiūra apsireiškia šiądien jų laikraščiuose ir jų 
veikime. Imsime nuo galo. 

Bolševikai, musų socialistų frakcija, Im- 
dama radikališkai-internačionalė, Lietuvos 

neprigulmybės visai nepripažįsta ir už ją ne- 

stovi. Xe tik kad nestovi, bet ir yra jai griež- 
tai priešinga. Ji išvadžioja, kad steigimas 
Lietuvos neprigulmy1>ės butų bolševikiškos 

teorijos supratimu atžegareiviškas darbas, nes 

bolševikai stovi už proletariato diktatūrą," ku- 
ri nepripažįsta jofdų tautų, Bolševikų politiš- 
kas idealas—padaryti išviso pasaulio vieną, 
taip sakant, internacionalį puodą, kuriame su- 

tirptų visos tautos, o prie to puodo galėtų 
buti ne kas kitas, kaip tik toki kukoriai, kaip 
draugai "Leninas, Trockis, arba Liebknech- 
tas." St* igimas naujos savistovios valstybi- 
nės Lif tuvių tautos, todėl, sulvg musų bol- 
ševikų sanprotavimo, butų tik nauja kliūtis 
jų idealo 'atsiekimui.* Jie todėl Lietuvos ne- 

prigulmybei yra griežtai priešingi ir velytų 
matyti Lietuvą bolševikiškam puode—tame, 
kurį užkaitino Trockis su Leninu Rusijoj, ar- 

na tokiam, kurį mėgina k.iitinti Liebknechtas 
\rokietijoj. Lietuvos neprigulmybės klausi- 
mo musų bolševikų socialistų programe nėra. 

Musų menševikai socialistai skiriasi nuo 

savo bolševikų draugų tuomi, kad jie savo 

programe Lietuvos neprigulmybės klausimą, 
nors iki šiolei dar nevisai aiškiai pastatyta, 
bet turi. 

Kiek galima sugaudyti iš jų "organo," 
jų taktika yra tokia: I'irniiaus jie, lygiai kaip 
ir bolševikai, Lietuvos neprigulmybei nepri- 
tarė. Jie stovėjo už taip vadinamą Lietuvos 
gyventojų apsisprendimą. Jų laikraščiuose 
podraug tankiai apsireikšdavo viltis, kad gal 
Lietuvos žmonės apsispręs ne už Lietuvos 
neprigulmybę. bet už jos prijungimą prie so- 
cialistiškos Rusijos. Prisijungimui prie Yo- 

įkietijos jie buvo taip pat priešingi, kaip ir 
musų tautininkai—todėl, kad Vokietija buvo 
monarchiška. Vienok, kaip greit ji persikei- 
tė į "socialistiška," mūsų menševikų socialistų 
viltis taip pat palinko ir prie šitų naujų "drau- 
gų" vakaruose, kaip kad ji buvo palinkusi pir- 
miaus prie "draugų" rytuose. 

Tas parodo, kad musų socialistai menše- 
vikai nieko nepaiso apie Lietuvą, jeigu ji nėra 
socialistiška. Jeigu ji ne socialistiška—tai ir 
jos neprigulmybė, rodos, nėra jiems verta ir 
išėsto kiaušinio. 

Bet jeigu Lietuvoj butų socialistiška val- 
džia? Kaip tuomet musų'menševikai žiūrė- 
tų? Galima buvo manyti, ka J jie, turėdami 
savo valdžia savo rankose, tada ir nuo Lie- 
tuvos neprigulmybes nesipųrtytų. 

Toks spėjimas bent išdalies, pasirodė tei- 
singu. Prie pirmų atėjusių Amerikon gandų) 
apie tai, buk Vilniuje Lietuvos socialistai, va- 
dovaujant biržiškai, paėmė Lietuvos valdžios 
vadžias i savo lankas, musu menševiku "or- c 

Ą, o 

ganas" išsireiškė už "savo draugų" rėmimą. 
Klerikalų sriovės pažvalga į Lietuvos ne- 

prigulmybę išrodo neabejotina, ji tos nepri- 
Tulmybės geidžia ir jos išgavimu neabejotinai 
rūpinasi. Vieną tik pastabą galima butų pa- 
daryti, kad iš jos veikimo, net šiuo sykiu, gali- 
ma pastebėti neabejotinus norus užtikrinti 
1 ietuvai ne tik neprigulmybę, bet tuo pačiu 
sykiu ir klerikališkos partijos neprigulmingoj 
Lietuvoj viešpatavimą. Amerikos Tautinin- 
kų partijos pažiūra į Lietuvos neprigulmybę aiškiai ir griežtai skiriasi, kaip nuo vienų, taip ir nuo kitų. Visos jų pastangos šiuo laiku 
yra nukreiptos į tai, kad išgavus ir užtik- 
rinus Lietuvai pilną Lietuvos politišką ne- 

prigulmybę, partijų reikalus paliekant nuo- 

šaliai, kol tas vyriausis Įįiekis—Lietuvos ne- 
prigulmybė-nebtts atsiektas. 

Tautininkai, pripažindami, kad patįs Lie- 
tuvos žmonės turi teisę nusistatyti savo val- 
džios formą, visai nededa pirmaeilės svarbos 
į tai, kokia partija dabar laiko Lietuvos val- 
džią. Kol ta valdžia stovi už Lietuvos ne- 

prigulmybę, tautininkai nėra jai šiuo laiku 
priešingi. Ir todėl jie rėmė pusiau-klerikali- 
šką "Lietuvos pirmesnę valdžią, kaip lyginai 
remtų ar remia ir soeialistišką Lietuvos val- 
džią,-jeigu tik ta valdžia stovi už išgavimą Lietuvai pilnos politiškos neprigulmybės de- 

mokratiškoj formoj. 
J r išrodo, kad tautininkų pažiūra neabe- 

jotinai yra rimčiausia, o jų troškimai užtik- 
rinti Lietuvai laisve ir gerovę yra tyriausi. 
Jie aiškiai yra iškėlę pirmon vieton išgavimą Lietuvai politiškos, demokratiniais pamatais; 
paremtos, laisvės, o partijų reikalus (jų tarpe ir savo partijos reikalą) yra atidėję antron 
eilėn, žinodami, kad gavus Lietuvai laisvę, žmonės patįs mokės nustati tokią tvarką, ko- 
kios jie patįs norės. I 

Viską krūvon suglaudus, galime padary- ti tokią sutrauką: 
Lietuviški socialistai bolševikai Lietuvos 

neprigulmybės visai nepripažįsta ir yra jai priešingi. 
Lietuviški socialistai menševikai, rasite, 

butų už Lietuvos neprigulmybę, jeigu jie tu- 
rėtų užtikrinimą, kad valdžia tuojaus bus jų rankose. To užtikrinimo neturint, jie Lietu- 
vos neprigulmybei greičiaus yra priešingi, ne- 

gu prielankus. 
Lietuviški klerikalai Lietuvos neprigul- 

mybės neabejotinai šiuo laiku pageidauja, bet 
kuone tiek pat pageidauja ir ster^iasi sykiu 
uždėti Lietuvai ir sa,vo kuniginę kontrolę. 
Abudu geismai pas juos, kaip tas iki šiolei 
apsireiškė, yra kur nors arti proporcijos "fif- 
ty-fifty" (pusiau-ir-pusiau). 

Lietuviški tautininkai griežtai stovi už iš- 
gavimą Lietuvai pilnos neprigulmybės nepai- 
sant to, kokia iš paskutinių trijų partijų da- 
bar kontrolę Lietuvos valdžios turėtų. 

Svetimoj spaudoj apie 
Lietuvius. 

"Fain Tauta." 

Suvienytų Valstijų senatorius Henry Ca- 
hot Lodge savo straipsnyje, tilpusiame laik- 
raštyje The Protcctionist, kalbėdamas apie tai- 
kos išlygas ir paminėdamas apie Lietuvą, ra- 
šo sekančiai: 

'"Baltiko jūrės neprivalo buti daugiau Vo- 
kietijos ežeru. Išilgai Baltiko guli Lietuviai, 
kita f a i 11 tauta, tauta grynos Aryanų rasės, 
o į šiaurius nuo jų yra latviai ir estai ir dar 
toilaus į viršų finai. Šitoms valstijoms, jei- 

igu tik męs galime tai]) sutvarkyti, privalo but 
j pagelbėta įsteigti jų neprigulmybę, ir tokiu 
budu jųs kontroliuojate Rytinį Baltiką." 

Iš Xezu York Tribunc, Ne\v York. 
Gruodžio 17 d. 1918 m. 

Vincas Krcvč. 

Skerdžius. 
,(T$sa) 

Levanarda, girdėdamas tat, 
pakrapštė galvą, pamąstė... 

— Ar tu tik nemeluoji, se- 

ni? Vai, meluoji!... 
— Kam aš meluosiu. Nori 

tikėk, nori ne, man visviena, 
aš pasakiau. Pasiklauski pie- 
menų... Ir Lapinas nusigrįžo 
j vyrus ir užkalbino juos vi- 
sai aplink kita, lyg jam visai 
nežingeidu, kaip pasielgs Le- 
vanarda Čepulis. 

— Palauk, aš tam giltinei!.. 
Žinos jisai, kaip kautis. 

Ir užsimovęs kepurę giliai 
ant ausų, nusigrįžo Levanar- 
da ir nuvėjo į daržus. 

Tuo tarpu Jurienė, kas-žin 
kaip išgirdusi šią naujieną ir 
pamačiusi, kad Levanarda ei- 
na per daržus į Miegakulinę 
šaukė vyrą, kad greičiau bėg- 
tų į Valakus ginti vaiko, kurį 
galvažudys brolelis su savo 
šuneliu nori užmušti. 

Tasai, kaipo žmogus karš- 
tas ir jaunesnis, nustvėrė si- 
joną; išsitraukęs iš tvoros 
straigą, nusivijo brolį. 

— Jie, nedraugai, barasi, 
ėdasi, kaip šunįs, o man tvo- 

rą tik ardo*!—prabilojo, ma- 

tydamas tat Šlaminis. 
U dvi marti, melždami kar- 

ves gretimuose kiemuose, plū- 
do toj tai, kaip išmanė, kone- 
veikė nuo raganių ir vagilkų. 

Senis Lapinas klausė ir juo- 
kėsi sau po ūsais. Klausis. 
klausis ir dadės savo žodelį, 
visviena kaip pagalį malkos 
gestančion krosnen. 

Moters išsibarė, kiek tik ga- 
lėjo, pamelžė karves ir 1111- 

vėjo pirkion. 
— Tai priviriau, žmoneliai, 

buizos!—Juokiasi pakakintas 
seni.-j ir net rankas trina iš 
džiaugsmo, kad jam nusidavė 
gerai sukirkinti žmones: o aš 
jų vaikų nei nemačiau!... 

— Vai, kad tave dievai, se- 

ni!—Kvatojasi vyrai, net už 
pilvu nusitvėrę:—ir pramano 
gi! 

* 

— Čia motkos lik nesusi- 
pešė, o ten vyrai gal jau pe- 
šasi. Ne tėvai skirs vaikus, 
tik vaikam atsieis tėvus skirti. 

— Tai melagis, senis, tai 
melagis! ir senas ir taip dik- 
tai sumeluoja, kad nesuprasi! 

— Tokio, brol, melagio ap- 
linkui nesurasi. Ir žinai, kad 
meluoja, o patikėsi, ir gana. 

Ir vėl juokėsi vyrai, o La- 
pinas tai linksmas buvo, lyg ji 
už genį gyrė. 

— Xu matau, kad tu ne- 

metęs esi dar senų šposų—už- 
dėjęs ranka ant sprando La- 
pino, prabilojo Dumblis iš Pa- 
kelmių,. kur seniau dvi ar tris 
vasaras ganė Lapinas. Koks 
buvai, toks ir dabar likai. Ei- 
nam, seni, pirkion, aš tau duo- 
siu alaus, nors ne savo. 

Ir nusivedė vyrai Lapiną 
Įtriobon į Yalainį, pripylė jam 
stiklinę alaus. Lapinas išgė- 
rė vienu matu, net jį pakratė. 
Paskui nusišluostęs burna ran 

kove, atsilaužė kampą sūrio, 
kurį į jį patraukė Dumblis, ir 
užkando; čia jam pripylė an- 

trą, jisai išgėrė ir antrą; pri- 
pylė trečią, jisai ir trečią iš- 
gėrė. Pripylė jam degtinės 
stiklinėm, senis išgėrė ir deg- 
tinės; prisitraukė mėsos bliu- 
dą į save ir puntaroja, net 

nukaitęs. 
Linksmas senis, net akįs 

blizga, juokavoja. Visi juo- 
kiasi, ne tai giria, ne tai pei- 
kia Lapiną. Jisai pasakoja, 
kaip apgavo vieną, kaip su- 

kirkė kitą, kaip gražiai sume- 

lavo trečiam. Juokiasi vyrai, 

net jų juostos nuo pilvu nu-j 
smuko. Tik vienas Kučingis 
nesijuokia. j 

— O aš manau, vyrai, kad 
niekus darote, girdami jį:— 
kaip iš trimito storu savo bal- 
su kalbėjo:—kad man jisai 
taip sumeluotų, nepaisytai! aš, 
kad jisai senas: nurautau vir- 

šugalvį. Kad tu senas, neda- 

ryk, kaip mažas vaikas. 
Nors labai plėšojosi Kačin- 

gis, bet jo niekas neklausė. 

Lapinas išporino vyrams, 
kaip jis su Juzia užtirašams 
vaikščiojo, kaip ji kunigėlis 
pravarė. 

— Nu, ir radai sau merga! 
—juokėsi vyrai.— Kitos tokios 
visame pasaulyje su balana 
nerastai. Bet kaipgi liks Yan- 
ka be jos? 

Juzia buvo senmergė, metu 

penkiųdešinities. Gyveno ji 
pas guda tokį pat seną berną. 
\ anka, kuris čia atsipainiojo 
nežinia kada, nežinia iš kur, 
ir gyveno dūminėj pirkaitėj 
sodžiaus gale, kurią sau nu i- 
pirko nuo vieno kampininko. 

— Kas gi dabar bus? be 
katekizmo kunigas nepriims 
užtirašams, o be kunigo neis 

j už tavęs nei viena merga, kad 

į ir Juzia. 
— 

ars ziimgcnai, i>- 

moksiu. Jau aš dabar daugel 
žinau. Mikalka mane mokia. 

— Tai, seni, dagyvenai lai- 
ku: vaikai senus mokia. Ar 
tikėjai, ar laukei to, seni?— 
klausia jo Dundis, patsai ga- 
na senas žmogus. 

— O, dabar vaikai, tai ne 

męs, mūsų laikų vaikai, atsa- 
kė jam Dumblis.—Aš dar ne 

Dievas žino k« »ks senis, o kaip 
atsimenu kokie męs buvome 
vaikais, tai kur, nei nelygink 
dabartinių vaikų! 

— Atsimenu,—atsiliepė Ju- 
lius Xaujanis,—būdavo, dėdė 
pagazdina mus, kad pilni arie- 
liai baloj vilkų, kur vaikus 
nešioja ir vilkynus peni, ke- 
lias dienas baidomės iš gatvės 
išlįsti, tik ištolo u jame ir ak- 
menais arieliuosna laidome. 
Eik, dabar taip pagązdink N ai- 
kus, jei nori. 

— Vaja,—giriasi Lapinas, 
—pagązdinu ir bijosi, ir kaip 
dar. 

— Ot, visi męs čia iau ne- 

jauni,—įsimaišė Kačingis: ne 

vieno jau ir plaukas žilas. 
Męs dar štai tokie vaikai bu 
vome, be kelnių bėginėjome, o 

tu jah žilas buvai. Jau gal 
daugiau šimto metų turi, ir 
drūtas. Ar dabartinio laiko 
rasi tokį žmogų? 

— Tai gal jau yra šimtas; 
valgydamas surį su duona, 
sutiko Lapinas. Šimtas iau 
yra, o net gal ir daugiau... 
Kur kas daugiau! 

— Kur jau jisai šimtą, gal 
ir du turi!—pritarė Yalainie- 
nė, tupinėdama aplink krosnį. 
Kas jį jauną pamena? 

— Yra dar senesnių, nei aš. 
— Kas gi toks gali buti? 

t mąsto žmonės. Ne, senesnio 
už tave nėra. Jau tu ne savo, 
svetimu amžių gyveni. 

— Nugi Grainio liepa: ii 
senesnė, nei aš.—juokėsi link 
mai senis—kol ii žaliuoja, aš 
pirma jos nemirsiu. 

— Nu, žmogel, ji dar šim- 
tus metų prastovės. Nors tu 
ir gaivus, bet jos nepergy- 
vensi. 

— Pergyvensiu, oi pamaty- 
site. Ko man skubinti, laiko 
bus gana. Ar man čia bloga? 

(Toliaus bus) 

Atstato tą, ką ;ic sunaikino. Dauge- 
gclis vokiečiu belaisvių Francuzijoj dirba 
prie atbudavojimo to, ką jie patįs sugriovė. 

Kas Daryti su Vokietija. 
Vokiečiams ragus nulaužus, 

kaizeris, kaip girdime, išdūmė 
Hollandijon. 

Ko jis pabėgo? Ar jis nuo 

savo viengenčių bėgo, idant kilus 
revoliucijai, ir jo nepatiktų toks 
likimas, kaip kad patiko Rusijos 
carą? Išrodytų. kad jis ne dei- 
ko kito ir bėgo. Bet pažįstant 
irerai vokiečius, pažįstant jų ap- 
gaulingo politiką, kokią jie ant 
kiekvieno žingsnio vedė, galima 
apie tai paabejoti. 

V ra tokių nuomonių, kad kai- 
zeris pabėgo Į Hollandiją, ne to- 
dėl. kad j's butų bijojosi savo 

vientaučių, bet todėl, idant ap- 
dumti talkininkams akis ir įti- 
kinti j'iios, kad Vokietija dabar 
j: u turi demokratišką valdžią, 
nes kitaip talkininkai taikintis 
nenorėjo. 

Scheidemann'as—vokiškas Šo- 
vini stas-socialistas,—apskelbė Vo- 
kietiją respublika esant. Kaize- 
ris. jau I lollandi joj būdamas, 
formališkai atsisakė nuo sosto. 

Pasaulis vienok nepadarys klai- 
dos, būdamas ant sargybos su 

Vokietija.. Ten įdomių dalykų 
darosi, štai keletas jų: 

Vokietijos moteris, kurios laike 
1 uzitanijos nuskandinimo iš 
džiaugsmo klykavo, kurios nie- 
kuomet nepakėlė balso, išreiški- 
mui pasigailėjimo nelaimingoms 
moterims ir vaikams išteriotai 
l'elgijai, Lieki vai, Serbijai ir 

Prancūzijai, dabar šaukėsi prie 
l'rancuzijos moterių, kad jos pa- 
sigailėtų Vokietijos moterių ir 
pavartotų savo įtekmę, idant 
Prancūzijos valdžia perdaug Vo- 
kietijos nenuskriaustų. 

Liebnechtas, vokiškas bolševi- 
kas. grasina talkininkams bolše- 
vizmu, jeigu jie su Vokietija 
"'neteisingai" pasielgtų—neteisin- 
gai sulyg jo nuomonės. 

Ilugo Ilaase, neprigulmingų 
Vokietijos socialistų vadas, ir 
menamas kaizerio priešas. ma- 

lonėtų kaizeri nuo kartuvių iš- 
gelbėti. Savo gerašyrdystėje, ji^ 
sako, kad neapykanta, kurią kai- 
zeris nuo' visos žmonijos užsi- 
traukė, yra užtektina jam baus- 
mė. 

Apie dešinesnes, konservaty- 
viškas partijas, kaip pavyzdžiui 
vokiškų klerikalų ir vokiškų jun- 
kerių partijas jau nėr ko ir kal- 
bėti. 

Visa tai parodo, kad jeigu nt 

vienbalsiai", tai 99%-vokiečių šią 
kar^: rėmė, todcl kad tikėjosi, 
turėsią trumpą karę ir didelę 
pergalę, kuri visą Kuropą vpa- 
vergs po kojų vokiečiams. 

Jeigu taip, tai vienas tik kai- 
zerio prasišalinimas dar nedaug 
tereiškia. Vokiečių dvasia, bu- 
vusi prie kaizerio, ir dabar, ma- 

tomai. ne persimainė nuodug- 
niai—ji "persimainė" lik pavir- 
sti j ir tik tiek, kiek aplinkybės 
to dabar reikalauja. 

Vokiečiai dabar,—žinoma, is- 
pasalų—pradeda talkininkų spau- 
da agituoti, kad nediktuotų vo- 

kietukams "bismarkinės" taiko; 
išlygų, nes tas esą sukeltų vo- 

kiečių kerštą ir netolimoj atei- 

tvj karė vėl butu neišvengtina. 
Akyvaizdoje tokiu dalykų sto 

vio, kokia tad privalo buti tal- 
kininku taktika linkui vokiečių? 

Ar jie privalo elgtis su vo« 

kiečiais sulyg Senojo testamento 
I "dantis už dantį, akis už aki,* 
ar sulyg Naujo Testamento de- 
vizos." Kas tave akmeniu, tai 
tu j j duona?" Vadinasi,—ar Vo- 
kietijai privalo buti dabar atmo- 
kėta tokiu pačiu saiku, kaip ji 

I rengėsi mokėti ir faktiškai mo- 

Ikėio Rusijai ir Rumunijai, ui 

i vadovautis sentimentalizmu, pa- 
rodyti savo "gerą širdį'' pasaky- 
ti: "Jus taip darėte, nes jus esa- 

Į te Hunai, o męs parodome jums, 
kad męs esam civilizuoti ir lei- 

i sime jus lengvai." 
Kuriuo keliu talkininkai turėtu 

eiti? Kokią taiką daryti? 
Atsakymas gali buti tik vie- 

nas: Taika privalo buti tensin- 
ga. Kiekvienam privalo buti 

'duota teisingai sulyg to, ko ka\ 
! yra užsitarnavęs, ko kas vertas. 

Tas yra visų teisybių teisybė. 
Ta teisybė privalo buti pri- 

taikinta ir prie Vokietijos. 0 
! ta teisvbė, kaip lyginai ir žmoni- I 
įjos ateinanti ramybė, reikalau- 
I ja. idant Vokietijai butų išmuš- 
tas ne tik užpuolimo ginklas iš 
jos rankų, bet kad jai butų iš- 
muštas ir pats noras iš jos Šir- 
dies bent kada nors ateityje kė- 
sintis ant tokios avanturos, kaip 
kad ji pasikėsino UĮ14 metais; 
visą pasaulį paversdama į pek- 
los baisenybes. 

Vokietija po šios taikos kon- 
ferencijos privalo išeiti tokia, ka. 

l nepaisant jos keršto, nepaisau- 
jos am'biciiu. ii ant visai., tvi 

| siliktų nepavojinga pasaulio ra 

mybei. Tuo tikslo atsiekimui 
Vokietijai privalo visų pirmiau, 
siai būti atimtos visos tos pro- 
vincijos, kurias ii išplėšė: Elzas- 
Lotaringija privalo grįžti prie 
Prancūzijos, Daniška Slesvigo 
provincija privalo eiti prie Da 
niios. Lenkiškos provincijos pri 
Lenkijos, o Mažoji, arba Frusi 
Lietuva privalo eiti prie Nepri 
Ruimingos \'alstijos. Vokietija 
privalo apart to, sulyg teisybės 
atmokėti visus nuostolius, ku- 
riuos ji padarė svetimoms tau« 
tonts savo karės vedimu. Ta* 
bus sunki našta vokiečiams—nc» 
sunkesnė tačiaus už tą našta 
kurią nešė sunaikintų šalių zmc 
nės. Tas gal bent išda'ics bu! 
jiems gyvu priminimu, kad kari 
yra ne pelningas biznis kaip kad 
jie apie tai manė, bet visai blo- 
gas "biznis." 

\ okiečių vadai, faktiškai karę 
suplianavusic ir sukelusie priva- 
lo asmeniškai už tai atsakyti sv- 
kiu su savo kaizeriu. Jie pri- 
valu atsakyti, kaip paprasti kri- 
minalistai. išėjusie ant pasaulio 
viešeklių ir nužudžiirsie tiek mi- 
lijonų žmonių. Vokietijos žmo- 
nės privalo nešti bausmę u/, tai, 
kad jie tiems savo kriminalai 
stams ne tik pritarė, bet ir juos 
rėmė,—rėmė, kaip žinome, no- 

riai. 
D., Sargunas,- 



PASISKAITYKIT fcClį 
Kūčių Vakare, 

(Finų padavimas) 
Sulyg Runeberg o. 

Ant tyrų liūdnas mėnuo plaukė. 
Urve žvėrys išalkęs kaukė. 

všunų skardus per giria balsas sklydo. 
Perpilu sniegą tad' keleivis brido; 
Sytemo... tankint žingsnius reikia: 
Pati jau kūčių stalą teikia. 

Miškų kreivais, kurčiais takais, 
Su ryšiu ant nutirpusių pečių. 
Jis pasidžiaugti bėga su savais, 
Sutikti taip brangių švenčių 
Ką nešą?—duoną... Mano Dieve! 
Skani tai duona—medžio žievė! 

Štai niaukias... Slepiasi akis žvaigždės. 
Kas tian? koks vargdienėlis po kairės 
Prie pusnies ginčijas su mirtimi šalta, 
Rankas gaivindamas dvasia šilta? 
Keleivis. Verkia... gniaužia sopuliai 
jj... dūšia gal nebegiliai... 
"Kas tu esi? Kur galas tavo kelio? 
''Pas mane eik apsilt, vargšeli !" 
Ir jiema stimpantį, ir vedas kartu. 
Štai juodu jau prie kiemo vartų. 
•Pagrįžo tėvas su ryšeliu ant pečių 
Ir leizgyviu nežinomu svečiu. 

Prie pečiaus sėdi amžiaus drauge jo 
Ir peni kūdikį mažutį. 
"—Kaip—tarė ji—vėlai pagrįžai tu mano! 
'"F.ikš prie ugnies, apšilk biskutį! 
"'tu taipgi!" Ir, kaip aniuolas, meili 
Pas pečių svetį veda ji. 
Jai paklusni ugnis tuojaus 
Kurenties ėmė daug karsčiaus; 
Giedri, be rūpesčių, pradėjo 
Dėl kūčių stalo ji rėdyti; 
Padėjo duoną ir ką tik galėjo 
Iš men1/o turto pramanyti. 
Asla prieš laukiamas Kalėdas 
Nutiesta buvo pašiurkščiais šiaudais 
Kuo jų vaikai pakilę, sėdos 
Už stalo. Drauge su visais 
Ir svetį šeimininkė privadino 
Ir ant pirmosios vietos pasodino. * 

Po paprastų prieš valgymą maldų, 
Kad duoną raikė gaspadinė,— 
"fVutninta širdis vargšų!" 
Svetys prakalbo, ir ugninė 
Akyse ašara spindėjo, 
Kada jis savo dalį apturėjo. 
Priraike ji jau duonos dėl vaiku, 
Bet kepalas dar visas ant rankų. 
Ji stebiasi, sulaikė kvapą, 
Svctin įrėmusi akis, 
Ir veizdi, veizdi: ką gi jis? 
Štai visiškai kitokiu tapo... 

Jo akįs žiba, it žvaigždė dangaus 
Ir trykšta spinduliai iš veido malonaus; 
Nuo jo lig-šiolei buvę rūbai slinks ta, 
Kaip rūkas, kad kraujai aušriniai tvinksta, 
Šeimyna ta stebuklą regi nematyta: 
Akyse angelas... grįtelė net nušvito. 

Vilties aušra vargšeliams prašnekėjo. 
Ilgai tas kučias garbins atmintis: 
Jas tėvas vaikui apsakys. 
Gražesnj rask-gi pokilį ant svieto! 
Čia angele iškėlė pirmą vietą. 
Prieš gričią tą didžiuosies jei tik Kana, 
Kuri vaišino Kristų ir Švenčiausią Paną. 

Aš didelės godonės verta 

Tą grįčią kučiose lankiau nekarta. 
Gyveno joje žilas jau seniukas 

Anos šeimynos praanukas. 
Nors metų nemažai praslinko, 
Ir grįčios stogas jau perliuko, 
J »ct laikas Ftalo t<> nesugaišino, 
Kurs angelą dangaus vaišino. 

Meiliai vis vakara aną seniukas mini! / 

I—"Čia angelą sodino ^aspadinė; 
"Eilė vaikų prie jo sėdėjo; 
"Pats oras čia malda kvepėjo; 
"Ir tų menkų vargšelių grjčia 
"Išrodė šventa, kaip Bažnyčia..." 
Ir gyvą padavimą tą 
Guodoja jau trečia karta. 
Ties pirma vieta duona ir aguonų pienas, Bet tų nekibina nei vienas. 
Ir tėvas kučiose yaikams apsakinėja, 
Kad angelas čionai su proseniais sėdėjo. 

Vertė M argai is. 

E. DE AMIČI 

ŠIRDIS 1 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS j 

(Tąsa) 
STARDI KNYGYNĖLIS. 

Aš buvau pas Starai, kuris priešais mū- 

sų mokyklos gyvena, ir žiūrėdamas i jo kny- 
gynėli, pavydėjau jam. Stardi neturtingas ir 
negali daug knygų nusipirkti, bet jis rūpes- 
tingai laiko savo mokslo knygas ir tasias, ku- 
rias jam tėvai dovanoja, ir visus pinigus, kiek 
tiktai gauna, knygoms išleidžia. Tokiu budu 
jisai nemaža knygynėli surinko. Tėvas, paste- 
bėjęs sunaus prie knygų prisirišima, 111.pirko 
jam gražią lazdinio medžio indaują su žalio- 
mis uždangomis ir aptaisė mėgiamomis jo var- 

somis kuone visas jo knygas. Dabar tiktai 
jisai patraukia virvelę—žalia uždanga atsi- 
dengia, ir sveikas pamatai didžiausioje tvar- 

koje tris eiles visokių varsų knygų, blizgančių 
ir su auksiniais pavadinimais ant nugarų. Vis 
tai apysakos, kelionių aprašymai ir eilės. Yra 
ir su paveikslėliais. Ir jis labai moka sudės- 
tyti varsas, stato raudonas knygutes šale bal- 
tu, geltonas šale juodų, tokiu budu, kad jos 
ištolo butų galima: matyti ir kad butų gra- 
žiaus. 

Verte M. GRIGONIS 

jis kartais kitaip varsas sudėsto. Jisai 
surašė savo knygų katalogą, visai kaip kny- 
gininkas. Visu liuosąjį laiką jis knygoms pa- 
veda: šluosto nuo jų dulkes, varto, žiuri ap- 
darus. Savo drūtais trumpučiais pirštais jisai 
labai atsargiai knygą ima ir, ją vartydamas, 
tarp lapų pučia—todėl jo knygos visai naujos 
atrodo. Kokia man gėda, kad aš visas savo 

knygas sudraskiau. 
1 Pirkti knygutę—jam didžiausia šventė; jis 
i daug kartų ją įankosna paima, apžiūri ją, kai- 
po kokią brangenybę, iš visų pusių. 

Visą valandą Jis man savo knygas rodė; iš 
didelio skaitymo jam ir akįs sopa. Vieną kar- 
tą tuo kambariu perėjo jo tėvas, toks pat že- 
mas ir drūtas, kaip ir sunus, ir su tokia pat 
didele galva. Jis sustojo, delnu paplojo sunui 
į galvą ir storu balsu man tarė: 

— Ka tu pasakysi apie šilą galvočių? 
Bus iŠ jo kas nors, paminėsi mano žodi! 

Ir taip storieviškai meilinamas, Stardi 
merkė akis, visai, kaip šuva, kuriam šeiminin- 
kas nugarą glosto. 

Aš jaučiaus labai keistai: aš nedrįsau su 

juo juokauti; netikėjau, kad jis už mane tik- 
tai metais vvresnis, ir kad jisai mane lydėda- 
damas pasakė: "sudiev," aš vos neišsitariau: 
"su pagarba," kaip užaugusiam. 

Namie aš pasakiau tėvui: 
— Nesuprantu, Stardi nei gudrus, nei 

mandagus, jo išvaizda beveik juokinga,—ir vis 
prie jo jauti kokia tai pagarba. 

— Todėl, atsake tėvas, kad jo būdas 
kietas. 

Ir aš pridūriau: 
— Per valanda, k„da aš pas jį buvau, jis 

ir pusės šimto žodžių neištarė, nei vieno žais- 
lo neparodė, nei karta neprasijuokė, o tuo 

tarpu man nebuvo nuobodu. 
— Tai todėl, kad tu jį gerb,—atsakė tė- 

vas. 

(Toliaus bus) 

Nemažas; būrys tėvynainių lig 
šiam laikui puošė "Kalėdų Eg- 
laitę' Chicągoje. Daugelis, '>e- 
rodos, jau pasivėlino. Paskuti- 
niais ''Kalėdų Eglaitės' puošėjais 
pasilieka sekantiejie: 

Junas Urban, Yandergrift llts., 
Pa. .50 

(Jono Urban turtas lig šiam 
laikui sudėjo vien iš centų, viso 
50 ir jis visits centus atsiuntė 
"Kalėdų Eglaitei.' Kaip užaugs. 
Jonas žada buti geru lietuviu- 
patrijotu). 

Vladab Makauskas, Milli- 
nocket, Me. 5-w0 

Juozas Budrius, Lublin, 
\\ i s. 5.0J 

James Kalingas, Frankfort, 
N. Y. 10.001 

Juozas Janošonas, \V. Ham- 
tnond, Ind. 10.00 

Yiktoęas Preikšas, Indiana 
Ilarbor, Ind, 25.00 

Povylas Vaičaitis, Spriny- 
ficld, 111. 5.00 

Iš Kanados: 

Ignas Petruškevičius, 10.00 

Ona Petruškevičienė, Igno 
žmona, 5.00 

Petras Petruškevičius, iš 
centu fondo, 

( 5.00 
Ona Petruškevičiutė, iš 

centų fondo, 5.00 
Iš lJinghampton, X. Y. 

Po $10.00: , 

K. Kučinskas, Antanas Lena, 
P. šaučiulis, Antanas Adomaitis, 
L\ Vaitekūnas. 
Po $5.00: 

M. Kaselis. M. Norbutas, X. 
Jereckiute, O. Klevičkiutė, 1\. 
Mališauekas, A. Kaminckas, A. 
•Jcrešiiinas, M. Balčaitis, J. Za- 
karauckas, A. Kostiekis. 

Viso $100.00 
Iš Chicagos: 

Jonas P. P.ijauskas, "Lietuvos' 
Bendrovės Sekretorius apart pir- 
miaus aukautų $25.00, dabar Li- 

berty Bond aukauja už $50.00 
Lietuvos Sunų Draugija No. 

1. $25.00 
Pridavė J. J. Palckas, sekr. 
\ ytautas, Mečislovas ir Pe- 

tronėlė Girdzijauskai, (Ka- 
sciniškai) 5-00 

Jonas ir Nastazija Yisgaičiai, 
2.00 

Juozapas ir Petronėle Jakščiai, 
S. Chicago, 3.00 

(Pridavė J. Šileika) 
Ignas Pavrozas, 18.00 
S. L. A. 36-tos kuapos komi- 

tetas per S. Valančiauską ir Alex. | Micevičių surinko nuo sekančiu Į 
aukautojų: 

D r. A. L. Yuška, 25.00 
l'ovylas Tubutis, 25.00 
S. Valančiauskas, 5.00 
Alex Gedvilas, 5.00 
V. J. Damijonaitis, 3.00 
Justinas Kūlis, 2.00 

Juozas Kadžius, 2.00 

A. Lukas, 1.00 

M. K. Šilis, 1.00 

Edvardas Valančiauskas, (3-ju 
metų) 1.00 

\ iso 0.00 

tN u o To\vn of Lake biznierių 
surinko ir pridavė p. P. "ivaru- 
nas sekančiai: 

Antanas Kasparas, 35-°° 
Jonas Xuto\vc, -2500 
Vincentas Blinstrup, 25.00 
Pranciškus Dikčius, -5-°° 
X. W. l\ynikicwicz, 10.00 

Jonas Balnis^ 10.00 

Jonas \V5czkus, 10.00 

Kazimieras Maekieuicz, 5.00 
Petras Pilitauskis, 5-°° 
Antanas Karvelis, 5.00 

Viso $155.00 
Petras Pivarunas tvirtina, kad 

To\vu of Lake biznieriai "byti- 
na' Bridgeportiečius. "Kuriuos 1 

tik atlankiau ir paprašiau aukau- 
ti, sako p. Pivarunas, nei vienas 
neatsisakė, bv:t mielai aukavo ir 

dar žadėjo aukauti.' 
Gerb. Jono Liutkausko prakal- 

bose, Gruodžio 15, To\vn oi Lak'.; 
suaiikauta sekančiai: 

Juozas J. Bačiunas, "Lietu- 
kus' dienraščio prez. $200.00 

J. J. Klius, Universal State 
Banko prez. 50.00 

Zigmas Mališauskas, 20.00 

Povylas Bukauskas, 15-°° 
Pranas Vaičkus, 10.00 

Juozas Starevičius, 10.00 

Po ^5.00: 
Praiiar Venckus, Pranė Veiic- 

kiutė, A. S. Kuizinas, Juozas1 

\usas, Jonas Pocius, Jurgis Kve- 
daras, Vincas Čosis, Bronė Pa- 
virunienė, Al. Račinskis, Kazys 
Zabiela, VI. Pankauskas, VI. 
Bartkevičius, J. Rimkunas, A. J. 
Kareiva, Antanas Rekašius, W. 
i iridis, Jonas Sudeikis, \'. Bar- 
gaila, J. Vaišviliutė, F. Cernauc- 
kas, J. Gudeikis. 

K. Aleksiunas, 3.00 
V. Gapševičius. 3.00 
Po $j.oo : T. Staskevičius, J. 

\ ečkis, J. Valincius, C Jakas, J. 

Paplauckas, Ignas Pavrozas, Juo- 
/.as Jurkevičius, Kazys Mačiūnas. 

Po Si.oo: Frank Wisman, R. 

Pareškicnč, Alb. Poška. A. Baku- 
iionis, K. Karlikauskas, K. Am- 
brozas, Klem. Janulis, D. Vir- 

mauckas, Jonas Bartkus, rLd. Lv 

čclėnas, \Ym. Damlcus, Jonas 
Gintautis, Antanas Kleiva, T. 

Staskevičius, J. Atkočaitis, A. 
Kiselis, VI. Earkevičius, Jurg 
Gerlavičius, Ant. Rokašius, K. 
Mačiūnas, Jonas Venckus, Juo- 
zas Tumsis, Jonas Dumbelis, F. 
Vismontas, L. Geležinis, 
Rimkus, A. Pokeltis, J. Ačis, J. 
Rugstel, T. Staskevičius, V. 
Brinevičius, M. Panovas, S, 
Kvietkus, Jonas Ačas. 

Smulkiais surinkta, $60.92 
Viso aut To\vn of Lake 

surinkta, 526.92 
Viso aukų šioje atskaitoje 

yra, $1040.42 
Pirmiau paskelbta, 7173.7S 
Viso aukų suplaukė jjer 

"Lietuvą" $8214.20 

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

JUOZAPAS F. / 

BUDRIK ( 
3343 S. Halsted St. Chica te, I! 

Phone Drover8167 

ę\fg—r —■— -T ė f 
SVEIKI SULAUKĘ 

ŠV. KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ 

NAUJU METU 
■ 

\ Licluvos Alslaiytn f 
i\\ Bendrovė (i Vį/T) <& r\ ~o .TK 

AUKSO KRAUTUVE 
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. 

Pradžia buvo gera, bet galas išėjo niekai... 
PETRAI VAKAR K1R10 MAV MJSltn 
0 AŠ J*M N»£K0 NE&MlU PAP^RyT.^^j BAOfįUTESNIS.rPAlft'JK.AŠ Jį ?hWL\ 
F»KJXMW. UTEPSIU Kll- Įl'į I 

'jjus.Km PRILIPA J0KELN££>,TA) 
DUOilU JM* ^ PAPUS KAD NET 
JPUA JO Boa'JTĖ 

ff|GERA| iu sakai... BET KO 
i3Sf 

Piešė JONAS STANKUS 

* W 

NOKS SYK^ PfrStGftvAU 
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,, '.antausį m\ ui 0NXT| i* £W: 
r/-; lUI vt^ft N^.LMK^KI 

1bXudĖ.j 
■ \\i llIlT 
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Iš Kur Yra Kilęs Vardas "Kalėdos?" 
Daugelis lietuvių mano, kad 

Kalėdų vardą lietuviai yra pa- 
inę nuo lenkų,—lenkai, mat, 
turi žodį "Kolęda" (kalėdoji- 
mas). Tokia nuomonė butų 
visai klaidinga, kaip apie tai 
aiškina Kazimieras Buga, di- 
dis kalbų žinovas ir didžiau- 
sis šiądien lietuvių kalbos ži- 
novas, vienam savo straipsny j 
prieš kelis metus patašytame. 
Štai šitas jo ytin žingeidus 
straipsnis: 

♦ » 

Lietuva oficialiai tapo krik- 
ščioniška valstybe vos tik nuo 

1387 melų. Prieš tuosius krik 
što metus Lietuvai Europai 
tebebuvo stabameldžių valsty- 
bė. Algirdo laikais (apie 1370 
m.) graikai pabraukdami pra- 
vardžiuoja lietuvius "ugnies 
garbintojais" (pyrsolatrai 
MittHI. d. litauisch. lit. Ge- 
esllscli. V 358). Kad ir tebe- 
garbino dauguma lietuvių ug- 
nį, bet ir Kristaus mokslas 
nebebuvo jiems visai sveti- 
mas. Lietuvių kaimynai gu- 
dai (bielarusai), su kuriais li- 
kimo buvo mums skirta gy- 
venti vienu valstybės gyveni- 
mu, XI—XII šimtametyje jau 
buvo krikšči<fhįs. Kas gudų ir 
kuriais metais ėmė skleisti 
Kristaus mokslą Lietuvoje, is- 
terijos šaltiniai tiksliai nuims 

nepasako ir vargu l>e pasa-. 
kys kuomet. 

Apie tautų kaimynių seno- 

vės laikų santykius istorija 
mums nedaug ką tepasako. 
Visa musų senovės istorija 
tėra kruvinųjų karių istorija. 
Tenai rasime gana plačiai pa- 
mečiui aprašytas kares, ku- 
rios teko lietuviams vesti su 

savo kaimynais, bet veltui jieš 
kosime tenai žinių apie ramų- 
jį kultūros darbą. Kiekvie- 
nos tautos kulturos darbui ir 
jos ramiesiems santykiams su 

kaimynėmis tautomis tyrinėti 
reikia jieškoti kitokių šaltinių. 
Šiokie ar tokie rašto pamink- 
lai tam reikalui ne ka mums 

teduoda. Geriausias ir išti- 
kimiausias tautų kulturos is- 
torijai tyrinėti šaltinis yra 
kalba. Musų kalba yra ta' 

įvairių įvairiausių žinių aruo- 
das. Kalba, jokių istorijos 
šaltinių nepadedama, mums 

gali pasakyti, su kuriomis tau 
tomis lietuviai yra turėję san- 

tykių dar prieš atsiradimą lie- 
tuviškų, o net ir rusiškų kro- 
nikų, t.y, prieš XI amžių. 

Rašytieji istorijos šaltiniai 
lygiai nieko negali mums pa- 
sakyti apie gudų prekyba su 

lietuviais IX, X ir XI šimta- 
mečiuose, bet lietuvių kalba 
neabejojamai rodo tuomet bu- 
vus gan žymią prekybą. Iš 
tųjų prekybos žydėjimo laikų 
męs turime gavę iš gudų šiuos 
žodrus: pundas arba pundus 
''40 svarų," birkavas '*400 
svarų," pipiras, šilkas, stik- 
las, asile s, katilas, kurtas, čer- 
pe, turgus ir tulkas "verti- 
kas." Anuomet gudų preki- 
jai, viešėdami Lietuvoje, tur- 
guje pardavinėdavo lietu- 
viams įvairius tavoms šilkus, 
pipirus, sverdami juos pun- 
dais ir birkavais, o stikle}, ka- 
tilus, čerpes, kurtus ir asilus 
padaikčiui be mitros. Gudų 
prekijai turguje su lietuviais 
susišnekėdavo per tulkus. Vi- 
si tokie žodžiai, kaip turgus, 
šilkas ir k., pirštu prikišami 
rodo, kokių buta anais laikais 
santykių tarp lietuvių ir gu- 
dų. Lyginamasis kalbų mok- 
slas turi tam tikrus budus, ku- 
riai? neabejojamai parodo, jog 
anie prekybos'terminai j lietu- 

vių kalbą yra patekę nevėliau 

kaip pirmojoje pusėje XII am- 

žiaus; žr. apie tai mano "Li- 

tuaniką" ir Rocznik Slauis- 
tyczny VI S. 

(indo varu s yra vienas se- 

niausiųjų. J u senovėje buvo 
vadinama vien., germanų gi- 
minės tauta, būtent, garsieji 
ir narsieji gotai. Tacito (97 
111.) ir Ptolemajaus (1<X0 m.) 
gadynėje gudai save .vadinę 
(jutos, t.y. ta lytimi, iš kurios 
kilęs yra sjnovės rusų žodis 
g i e t i n ir sen. lenkų yiet. 
Lietuviškoji gudo vardo lytis 
yra kur-kas senesnė ne rusų 
ir lenkų; ji yra senesnė net 

už pačių gotų kalbos lyti (ju- 
tos. Lyginamoji gramatika 
rodo, jog germnnų žodis (ju- 
tos žilojoje senovėje, buvo ta- 

riamas ghudos■ Pastaroji ly- 
tis germanų kalboje tebuvo ga 
Įima tiktai prieš vadinamojo 
"Lautverschiebungo" atsiradi 
mą, tai yra nevėliaus kaip 
apie 400 metų prieš Kristaus 

gimimą (žr. Streiberg, L'r- 
germanische Granunatik 136) 
IŠ gotų kalbos be gudo vardo 
turime dar tris žodžius, bū- 
tent: f>ckus "Vieli," midus 
"Met" ir alus "Bier." Pasi- 
žinti su midaus bei alaus da- 
rymu ir su geresne pekaus 
veisle lietuviai turėjo prieš 
200 metų po Kr., tai yra 
prieš gotų išsikraustymą iš 
Pa vysi i ų. 

Su taisiais germanais, ku- 
riuos męs šiądien vadiname 
vokiečiais (Deutsche.), lietu- 
viai pasižino nesenai. Vokie- 
čio vardas, kaip rodo lietuvių 
žodis vacictis, yra kur-kas se- 

nesnis nekaip deutsch-ų susi- 
dūrimas su lietuviais bei lat- 
viais. Iš latvių dainų matyti, 
kad vokiečių, Vokios (latvisk. 
Vacas) žemės gyventojų, tė- 

vynė yra už juros i vakarus 
nuo niusų šalies. Latvių dai- 
nos drauge su kitais faktais 
verčia mus spėti, jog vokie- 
čio vardu senų senovėje buvo 

j vadinami švedai, senovės ru- 

sų varingai (rusiškai: va- 

ri a g i). Tie švedai varingai, 
kurie Naugardo Slavėnuose 
862 m. įsikūrė valstybę, ret- 

karčiais atlankydavę ir Lietu- 
vą. "Vita Ansgaru auctore 

į Rimberto. Recensuit G. 
\Vaitz. Hannoverae 1884" ap 
rašo veiną švedų žygį 853 m. 

Švedai, išlipę iš laivų Liepo- 
joje, penkiomis dienomis nu- 

eina net lig Apuolės pilies, 
Skuodo parapijoje. Iš šito 
vieno fakto galima numanyti, 
Kau svcuams sietuvos pajū- 
riai turėjo buti pažįstami ir 
kad švedų kulturos liekanų ga- 
lima j ieškoti ne tik Gudo ša- 
lyje, bet ir Lietuvoje. Iš se- 

novės švedų (altnordisch) kai 
bos, kuria kadai kit-kart mu- o 

sų senoliai prosenoliai bus va- 

dinę vokiška, reikia aiškinti 
kviečių ir kliepo (duonos ke- 
palo) vardai. Šiuodu vardu 
negali buti nei deutschiški (vo 
kiški), nei gotiški. Iš vokie- 
čių kalbos turėtume vietys ir 
liepas, o iš gotų—kvaitys ir 
Idai pas. Kvietys ir kliepas yra 
kilę iš stnesnių lyčių kreitys 
(=sen. šved. hveiti) ir klci- 
pas (=sen. šved. hlcifr, kur 
-r yra vardininko galūnė), 
nes lietuvių garsas ic tegali 
kilti vien tik iš ei). 

Suomių ir mardvos kalba 
rodo, kad Tacito gadynėje lie- 

tuvių turėta kaimynais iš šiau 
rės suomiai, o iŠ rytų—mard- 
va. Nuo tos gadynės, kurios, 
nepažymėjo jokie rašyti isto- 
rijos šaltiniai, lig šiai dienai 
išliko suomių ir mardvos kal- 
boje ne vienas lietuviškas žo- 
dis. Suomiai ligšiolei lietu- 
viškai tebevadina nemaža kul- 

turnių žoiižių, pavyzdžiui šie: 

javai, žirniai, pelus, kirvis, ke~ 

PRŪSŲ LIETUVA. 

?emlapis parodo stora linija ir šešėliu užbraukta Prūsų Lietuva, kuri, kaip 
pranešta prieš kelias dienas, atsiskyrė nuo Vokietijos ir įsteigė savo locną Lietuvių 
valdžią Tilžėje. Prūsų Lietuviai, po vadovyste Gaigalaičio, išrinko savo tarybą iš 
17 atstovų ir siųs savo delegatus į visos Lietuvos Seimą, kuris atsibus Vilniuje. 
Tokiu budu Prūsų Lietuva prisideda prie Didžiosios Lietuvos. Prūsų Lietuviai 
įkūrė savo Lietuviškas Tarybas sekančiuose distriktuose(pabraukta linijomis): Til- 
žėje, Klaipėdoje, Įsrutyje, Darkiemyj, Goldapėj ir Vėluvoj. 

purė, kaplys; ungttrys, lašis, 
takišys (persėda) kanklės, lai- 
vas; Dievas, Perkūnas; oda, 
šikšna; ožys, paršas; tiltas, 
kelias, ratas; šienas, kaušas ir 
d. k. Tie suomių žodžiai 
mums tuo svarbus, kad jie 
geriau nekaip senovės raštai 
rodo lietuvių kultūros laipsnį 
prieš du tukstančiu metų. 

Iš visų tų pavyzdžių aiš- 
kiai matyti, kiek šviesos gali 
duoti senovės gadynės tardy- 
tojams gyvoji liaudies kalba. 
Kalba tartumi stebuklingasis 
veidrodis, rodo mums netiktai 
dabartj, bet ir tolimesniąją 
praeitj. Savo kalboje turime 
nemaža aiškių nurodymų, kas 
yra buvę Lietuvoje pirmieji 
krikščionių tikybos platinto- 
jai. Jau "Lituanikoje" kalbos 
faktai mane privertė pripa- 
žinti, kad lietuviams krikščio- 
nybė nebebuvo visai svetima 
dar prieš Jogailos krikštą. 
Krikščioniškųjų sąvokų var- 

dai rodo, jog lietuviai tikybos 
mokėsi iš Rytų, tiksliau sa- 

kant, iš gudų. Gudus tikybos 
mokytojais buvus rodo šie žo- 
džiai: 1) dienų vardai: nedė- 
lia, utarninkas, sereda ir k., 
2) švenčių vardai: kučia ar- 

ba kūčios, velykos, vebrų ne- 

dėlia, blovieščios, 3) krikštas, 
kūmas, gavėnia, 4) krikštija- 
mieji vardai: Alena, Ulijona, 
Povilas, Algenią (Algė, !A1- 
gutė). Dauguma tų terminų 
Įėjo i lietuvių kalbą ne anks- 
čiau kaip antroje pusųje XII 
amžiaus; tiktai du žodžiu, bū- 
tent krikštas ir Povilas bus 
gauti dar prieš XII amių; 
(žr. Lituanica 3, 11). 

Žemaičiai mums išlaikė la- 
bai seną gudų bažnyčios var- 

dą cirkva. Tasai žodis yra 
mums geriausias liudytojas, 
kad gudai bus turėję savo baž- 
nyčiu Žemaičiuose XI-me ir " 

-• -ir 

pirmoje puseje XII amžiaus. 

Buvus tuomet Žemaičiuose 
krikšičonių rusiškais vardais 
rodo kaimo vardas Dumytrai 
(iš rusu Diemitr). 

Pakeliui, grįždamas prie 
kalėdų, turiu pastebėti, kad 
šisai varda lenkiškas Imti ne- 

gali. Iš lenkų kalbos turėtume 
kale 11 d o s ar k al i n d o s 

plg. p a k a 1 i n d ž i u i at\va- 
>ria\vo (Olechnavicziaus Pa- 
sakos, Pritikimaj.. .7), už\va- 
žiowo kunig. p a k a 1 i n d ž.iu 
(01echna\vicziaus Elemento- 
rius 52). Del kalėdos "kalen- 
de, Getreidelieferung an Geist 
liclie" (iš kur kaldėoti) ir ka- 
lėdų (\Veihnachtsfest) kil- 
mės negali buti dviejų nuo- 

monių. Fonetika pirštu pri- 
kišamai rod, kad tuodu vardu 
yra atėjusiu iš Gudų. 

Tiek rusų koliada, tiek len- 
kų kolęda eina iš vieno šalti- 
nio, būtent iš lotynų žodžio 
calcndac; (žr. Berneker, Sla- 
visches etymologisches Woer- 
terburch I 545; Walde, La- 
teinisehes etymologisches 
Woerterbuch 83, 86). 

Kazimieras Buga. 

Kūčių Naktis Lietuvojįj. 
Puiki, stebėtina naktis. Tam 

šiai mėlynas dangus kaž-ko- 
kiuo iškilmingu žingeidumu 
žiuri savo spindančiomis aku- 
tėmis žvaigždelėmis j baltais 
blizgančiais rūbais pasipuošu- 
sia žemelę. Tai]) tylu, ramu... 

Lyg širdyje motinėlės, besi- 
meldžiančios prie mylimiau- 
siojo kūdikio lopšio. Ramiai 
viliojančiai mirga žiburėliai 
pirkaitėse, bet dar gražiau ir 

skaisčiau spindi vilties meilės 
žiburėliai tų pirkaičių gyven- 
tojų širdyse! Juk šią. stebuk- 
lingą naktj gims Tasai, Kuris 
mylinčią, visus savęsp šau- 
kiančią širdį paaukos sun- 

kienis žmonijos nusidėjimams! 
nuplauti. Jaučia tai kiekvie-1 
na, nors ir didžiausiai vargais 
susapusta širdis, jaučia net ir 

pati gamta,—ir pasaulyj vieš- 
patauja rami tyla. Visa gam- 
ta atsidėjusi klauso, ar tarp 
tos iškilmingos tylos nesu- 

skambės lyg paties dangaus 
melodija—"Gloria in excelsis 
Deo!" 

Sėdžiu šiltam kambaryj. 
Maloni lempos šviesa nušvie- 
čia linksmins veidus ir pri- 
ruošta prie kūčių vakarienės 
stalą. J r mano vaidentuvėj, 
lyg kaleidoskope, bėga viena 
po kitos kūdikystės dienos. 
Kaip malonus saulutės spin- 
duliai, įpylė jos mano širdin 
dangišką ramybę... 

Štai, kaip gyvos, stoja ma- 

no dvasios akyse "kūčios"— 
senelių namuose. Mažas ži- 
burėlis maloniai nušviečia ap- 
rūkusios pirkaitės sienas. Nu- 
siskutęs barzdą, švariai ap- 
sivilkęs, sėdi prie stalo sene- j 
lis. Ant keliu pas į į žaidžia 
maža, baltplaukė, raudonveidė 
sesutė... O ten prie mamytės, 
saldžią vakariene ruošiančios, 
gražiai išsiprausę, baltais 
marškinukais apsivilkę, Šoki- 
nėjame besilaižydami su bro- 

liais, sesutėmis... 
Ir štai aplink kvepiančiu šie' 

nu uždengto stalo—sėdi mū- 

sų nemaža šeimynėlė. Po karš 
tų, iš širdies plaukiančių mal- 

dų, senelis, nuo džiaugsmo su 

sigraudines, dalina "platkas." 
Dievuliau brangus! Jeigu j 

yra ant žemės laimingų va-1 
landų, tą kūčių vakarėlį drą- 
siai priskaitau prie jų!.. 

O kad ir tos mamytės pa-j 
sakos apie persikeitimą van-j 
dens i vyną; tie padavimai 
apie laiminguosius piemenė- 
lius, mačiusius kūdikėlį Jėzų... 
Pavalgę vakarienės ir iš šir- 
dies palinkėję vienas kitam lai 

ningai sulaukti kitų ''kūčių," 
aistis valgius palikome ant sta 
o pavaišinti gimusiajam J£- 
nū. Po stalu tėvelis paklojo 
Genelio Kalėdų asilėliui. 

Kiek laimės, smagumo! At 
■limenu, susitarėva abu su se- 

gele laukti pirmuoju paragau- 
:i iš vandens pasidariusio vy- 
10! Bet vos tik visi sumigo, 
šiurpuliai perėjo kūną nuo bai 
nės ir, užsikloję galvutes, sal- 
lžiai užmigome, umiršę vyną 
r visus "kilčių" nakties ste- 

niklus. 
C i mitukas [Vii. Pr.] 

Mildos 
T eatras 

3138-42 S.Halsted St. 

Prasideda 7 valandą kas rtlutu 

Subatoml Ir nediliomi 2 va), po plet^. 

Žemai 15c 
Viršui 10c 

Čia prirokuojama ir kares mokestis 
Yra puikiausia viata prelyidlmul liuoso laikB 

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

CARL M. WHITE 
56 W.WASHINQTON ST., ROOlYl 411 

Kalėdų Dovanų 
Krautuve 

Deimantų ir aukso žiedų, gryno aukso ir pa* 

auksuotų laikrodėlių, lenciūgėlių, kolionikų 
spjlkų, laketų, lavalerių ir visokių sidabrinių 
dalykų. Musų krautuvėje pirksite teisingai 
gvarantuotą tavora ir daug pigiau negu kitur 

P. K. Bruchas 
3321 So. Halsted St. Chicago 

Lietuvių Organizuojama \ 

THE PR06RESS SHOEI 
MANUFACTURING CO. 

Honteilo, Mass. 
(Inkorporuojama ant $100,000.00.) f 

Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
Yeda organizavimo darbą:- 

e 
v v « = 

a) prižiūri tvarką = 

b) kontroliuoja ir 
c) sudėtus pinigus prižiūri. | 

Dirbtuve steigiama bus tuojau^! 
Kas Norite, 

galite įstoti į 1 
Vienas šėras kainuoja $100.00 
Apsauga pinigų užtikrinta | 
Pelnas didelis ir tikras 
Avalų (shoe) krautuvių biznie- 

riams puikiaušti investmentas 

Nelaukit su įstojimu nesgąli netekti šeru | 
Klauskit informacijų ir pinigus siųskite 

tuojaus pas: 

The Progress Shoe Manufatfuring Co. ( 
5$ Ames St., Montello, Mass. | 

Arba 

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



Lietuvos Reikalai Partijų Sukuryje. 
Raio J. O. Sirvydas. 

Keletas dienij atgc' Philadel- 
phijoje atsibuvo "Pan-Miš"—vi- 
sų Amerikos žydų organizacijų 
-kongiesas, kuriame, tarpe ko 
kito, priimta rezoliucija su rei- 

kalavimu, Kad hutų pripažinta 
Palestinos respublika /y.lu tii- 
•vynė, j)o Anglijos protekt ratu, 
ir su tuo tikslu k. ngresas nuta- 

rė siusti Taikos Konfcrcucijon 
Septynius delegatus. 

Skaitydami spaudoje praneši- 
mus apie minėtą ji žydų kongre- 
są, męs gauname pastebėti kele- 
tą nočių, kurios dėl musų yra 
naujos. Mums yra gyva naujie- 
n; tas, kad žydu kongreso są- 
statas buvo paremta?, ne ant par- 
tijų atstovybės, bet ant žydų ra- 

sės, tai yra, kaip męs pasakytu- 
me—ant žydų "tautos" pamatų. 
Toliaus nvus tiesiog nustebina 
netikėtina naujiena, kad žydai 
skiria savo septynius delegatus 
Taikos Konferencijon, ir apie 
šitą kalbą jau kaipo Įvykusi fak- 
tą,—matomai turėdami užpaka- 
lyje savęs Su v. Valstijų valdžios 
stiprą gvaranciją, kad žydu de- 
legacija galės Paryžiun lengvai 
išckliauti, kuomet Lietuvių de- 
legacija skundžiasi ant sittinka- 
mų sunkenybių delei kelionės' 
pasportų... 

Palygindami Lietuviu ir žydu 
politikos veiksmą, męs matome, 
dideli skirtumą, ir su lyg to—visai 
kitokiai galutinąsias pasekmes. 
\Ls didelę svarbą <f+ tame ant 

partijų, o žydai ant savo vi- 
sos tautos. Męs jau norime gy- 
venti pilnu ir iš partijų sudėtu 
viduriniu Lietuvos gyvenimu, 
nors dar neturime pilnai užtik- 
rintos Lietuvos valstijos; tuom- 

tarjx» žydai savo vidurinio gy- 
venimo sutvarkymą atideda ant 

snio, o dabar triusiasi kati 
tik jų valstijai taptų užtikrinta 
nepriguhnybė. Męs dideliu šuo- 
liu šokame j ateities gyvenimą, 
žydai nuosekliai diena iš dienos 
veda savo išsilaisvinimo darbą. 
Trumpiati pa&afcius-Hi "nttr&ų pu- 
sės yra pagailėtina nuodėmė 
prieš logiką. O kas prieš logi- 
ką nusideda, tas anksčiau ar vė- 
i«ani atsiima priderančią bausmę. 

Partijos žydų kongrese. 
Štai kokios stambiausios parti- 

jos žydu kongresą sudarė: i. 

Socialistai, 2. Mw.i*achim (analo- 
giška niusų katalikų sriovei), 3. 
Amerikos V.ydų Komisija (visų 
\merikos /.ydų tarybos), 4. Sio- 
nistai (žydai "tautininkai"), 5. 
{vairios didžiausios žydų orga- 
nizacijos Amerikoje. "Keikia gi- 
liai įsidėmėti, kad pastarojoje 
žydų mrsėje ineina visos darbo 
unijos, susišelpimo oundai, amat- 

ntukų susivienijimai, pirklių ben- 
drovės, bankierių syndikatai; ir 

tt.; čionai sugrimsta visi žydų 
kairiausi ir dešiniausi elementai: 
anarchistai, socialrevoliucioneriai, 
bundistai, ir... kapitalistai. Pa- 
sidaro gryna ir tiršta ž>dų tau- 

tos masė. Žydų kongrese \ic- 
šai prieš Amerikos žmoniją ta- 

po užreiksta, jogei visi žydai so- 

cialistai yra tautininkai (nacio' 
nalistai), o nc tarp-tautininkai 
(internacionalistai). Taip kad 
visi tie žydų agitatoriai, kuri.: 
Lietuvių Lenkų, Rusų, ctc. dar- 
bininkams streikuojant laikyda- 
vo prakalbas ir sakydavo: "At- 
siminkit, draugai, kaip jus jusų 
kapitalistai kunigai bei popai 
skriaudžia.".. (Tai grynas faktas 
iš cukrininkų streiko Brooklyn, 
X, Y., keletas metų atgal), da- 
bar visi tie agitatoriai alkūnė su 

alkūne su savo rabinais ir kapi- 
talistais Philadelphijos kongrese 
sėdėjo, o paskiau s su džiaugsmo 
ašaromis įkyse apsikabino visi 
bučiavosi, kad jiems pasaulis jau 
rengia."! pripažinti neprigulmin- 
gą Palestinos respubliką. 

Pa. mus toli gražu kitokiu 
keliu politikos vežimas užbėgo. 
Musų tautos žmonių Amerikoje j 
randasi da«a mažiau už žydų, ir 
musų gyvenimas yra ne taip 
kaip pas žydus supainuotas ir 
suvaržytas, o vienok viskas pas 

mus daug sunkiau ritasi, negu 

į pas žydus. Kasnors pasakys: 
j "Bepigu; žydams: pas juos yra 
| daugiau pinigu ir gabių žmo- 

Įnių." Netiesa. Męs turim sau 

ganėtinai pinigų, ką parodo pa- 
skutines pasekmingos rinkliavos 
Lietuvos liuosybės reikalams. 
Turime* ir prasilavinusių visuo- 
menės veikėjų. Turime jėgų 
pakaktinai, kiek Lietuvos valsty- 
binis gyvenimas nuo mūsų rei- 
kalauja. Mažiau turime, mažiau 
mums ir reikia. "Sulyg Jurgio 
ir kepurė." Tegul tik šitam 
Jurgiui nukris nevalios pančiai 
nuo rankų ir kojų... O šitam 
tikslui reikia pirmiausiai visiems 
Lietuviams, visai mūsų rasei j 
talką sušokti ir Lietuvos neva- 

lios pančius daužyti, iki jie nu- 

kris. Jie lengvai galės nukristi, 
—jie jau surudijv, išklibę ir pa- 
siliuosave: Europos karė ir Ru- 
sijos bei Vokietijos sugriuvimas 
didelę dali to darbo dėl mūsų 
jau atliko. 1 »et niusų politikos 
sūkurys su Įnirtimu mus krato, 
musų tik ką busiančias pajėgas 
blaško. Vienos išviršinės poli- 
tiškos galės nemokame sutuopt'. 

Kame kliautis? 
Klaidiilgame princi-pc. 

Stoka Valstybinio supratimo. 
Pas mus dar :;ėra grynai įsi- 

čiepijvs principas supratimo: kas 
tai yra valstija. Bet labai iš- 
bujojęs principas: kas tai yra 
partija, f r toclel męs viską ir 
statome tik a\it partijų grunto. 
Kultūra, religija, darbo klausi- 
mas—mušu klaidingu žvilgsniu 
vis tai partijos privalumai. Ir 
laij>: ivr.'-.u tautininkai-demokra- 
tai menasi esą tikraisiais kultū- 
ros nešėjais; musų katalikai sa- 

vinasi esą vieninteliais religiji- 
nės doros išvystytojais; mušu 

socialistai užskelbia, jog e i darbo 
klausimas esąs tik jii vienu mo- 

nopolijoje. Kiek viena iš tu 

mūsų .partijų yra šventai inti- 
keję, joge i ji ir tik ji yra Lietu- 
vos valstiirs branduolis,—nors... 
męs dar neturime valstijos! De- 
dame šibas, o neturime rėmų. 
Kuriame uj;nį kepsniui, o zui- 
kis dar laukais tebelaksto. 

Pasimokintume nuo žydų jų 
politikinio veiksmo, kaip pasi- 
mokinome pirklybos. Pasimo- 
kintume nuo gamtos, kuri pir- 
miaus sutveria riešuto lukštą, 
o tik paskui jame auklėja brindi- 
lą. Užtikrinkime pirmiaius Lie- 
tuvai ncprigulmybę, sutuopkime 
visą Lietuvių rasės galybę kad 
atgautume savo valstiją, o tada 

į lai gyvenimas auklėja mums par- 
tijas. Joki partija neturi svar- 

bos nei reikšmės, jeigu ji neturi 
sau valstijos. Męs Amerikoje 
turime tris Lietuvių "partijas," 
vienok neiviena jokios (?) nau- 

dos nedaro nei šiai valstijai nei 
Lietuvai, nčsa jos neturi sau te- 

ritorijos; norėdami buti šios ša- 
lies politikos gyvenime naudingi, 
turėtume j/rmiaus iŠ savo par- 
tijų išbirėti ir susilieti su esan- 

čiomis šios teritorijos partijo- 
mis: respublikonais, demokra- 
tais, sociali itais; etc.; norėdami 
buti Lietuvai naudingi, turme 
savo partijas perkelti Į Lietu- 
vos teritoriją. Bet pirmiaus turi 
atsirasti mums teritorija. Ame 
rika padarė savo partijoms te- 

ritoriją per kovą atsimesdama 
mio An.'iijos. Lietuvai turi pa- 
sidaryti teritorija per ateinanti 
Taikos Kongresą. Partijų ne- 

naikinkime, bet jas sutelkime ant 

valstijos principo. 

Vienybės bandymu vaisiai. 
Labai menkai mums sekėsi su- 

telkti m u s u "partijas' bendram 
Lietuvos darbui, o vienok po 
kiekvieno mažų-mažiausio mušu 

sriovui susiartinimo pajusdavom 
jau apčiuopiamus vaisius. Per 
g voltą pervarėme "Lietuvių Die- 
ną" ir šiandien turime Ra.idono- 
jame Kryžiuje j 150,000 doliarių 
nukentėjusios Lietuvos sušelpi- 
mui. Šnairuodami sušaukėm vi- 

suomenišką seimą ir gimė ne- 

mažai reiškianti ^.Lietuvos At- 
statymo Bendrovė.'' Per riks- 
mus inkunijonic visuotinąjį sei- 
mą Xcvv Vorke, ir šiandien tu- 
rime pasauliui parodyti išgautąjį 
Amerikos Lietuviu balsą už Lie- 
tuvos neprigulni) by. Per pur- 
vus perbridę Amerikos Lietuviai 
pagalinus sudarė (nors baisiai vė- 
lai!) Amerikos Lietuviu Tary- 
bų Pildomąjį Komitetą,—kokius 
kitos čionai tautystės jau senai 
turėjo —ir pasisekė prezidentui 
\\ ilsontii, Eiuropon išvažiuojan- 
čiam bei mušu kongresui inteikti 
lidelės svarbos dokumentą— 
Amerikos Lietuviu Memorialą, 
kuris Taikos Konferencijoje ga- 
lės sulošti bistoriny svarbą. 

J\ur tik pasigrįžtame, visur 
tenka matyti, apkainuoti ir ap- 
sidžiaugti vaisiais bendro mr.su 
tautos žmonių darbo. Taip ly- 
giai visur girdime vaitojimus mu- 

šu tautiškojo kuno, kuomet ji 
drasko partijų anarchijos kab- 
liai. Girdime apačioje partijų 
gyvenančios liaudies reikalavi- 
mus,—ir net grūmojančius reika- 
lavimui!— kad Lietuvos darbui 
partijos sunertu savo rankas, iki 
bus iškovota Lietuvos neprignl- 
mybė. Liaudžiai vistick kokie 
yra partijų principai, kokie jų 
programai.—ji geidžia tik amži- 
nąjį savo tikslą atsiekti—liuosy- 
bę. Gerai, kad partijos ši musų 
gyvenimo uždavinį supras ir šia- 
me kritiškame Lietuvos bistori- 
jos momente savo žingsnius vis 
suks tenai, kur kelias veda prie 
iškovojimo Lietuvos ncprigulmy- 
bės, 'prie to, kad Lietuvos val- 
stija taptų pasaulio valstijų pri- 
pažinta ir jos esybe ant visados 
gvarantuota. Kitaip... 

Musų "partijas" laukia Lietu- 
vos istorijos teismas. 

DĖL ATEIVIŲ NATŪRA- 

LIZACIJOS. 
Kad suvienyti daugybė tautų, 

kurios sudaro šios šalies i viena1 
nepadalintą kūną, Suv. Valstijų' 
Dardo Departmento Natūralizaci- 
jos Biuras varys tą patj darbą, 
kuris, kaij) psirodė, yra jau taip 
gerai pradėtas. Palaikimas tau- 

tiško vienodumo, yra svarbiausis 
liiuro darbas. Tas biuras d.«l ar 

labai veikia. 

Amerikanizacijos biuro dan>o 
tikslas yra padaryti Ameriką tik- 
ruoju katilu, kuriame, iš visų sa- 

lių suėję žmonės, butų sulieti J. 
naują ir skirtingą tautos typa. 
Praėjusiame gegužies mėnesyje, 
kongresas išleido įstatymą, kurio 
žengiamos suamerikoninti kiek- 
vieną šios šalies vyrą ir moterį 
uzrtt'bežyjc gimusį, ir jis 1>a.s- 
kyrė natūralizacijos biurui paimti 
i savo rankas piliečių apšvietimo 
darbą ir veikt išvien su viešom- 
sioms mokvklnmis 

Šimtai taikstančių svetimtaučiu 
kas metą lieka piliečiais, o karė 
daug prisidėjo, kad ateivius su- 

pažindinus su Amerika. Tcčiau 
dar ir dabar y fa daug sunkenybių, 
kad pasiekus kiekvieną šios šalies 
gyventoją su Amerikos mintimis 
žodžiais ir veikimais. 

Pav. \ ra apie 500.000 svetim- 
taučių Xcw 1 orko mieste, kurie 
nemoka nei rašyti, nei skaityti, 
nei kalbėti angliškai. Čia yra 
vartojama apie 100 kalbų ir 
dialektų. Apie dešimt ar dvylika 
milijonų žmonių šioje šalyje yra 
kitų šalių piliečiais. Jokoj kitoj 
salyje nėra toko didelio nuošim- 
čio svetimtaučių. 

Natūralizacijos 'biuras arčiau 
prieina prie svetimtaučių, negu 
koki kita valdžios įstaiga, l'er 
savo natūralizacijos kvotėjus, jis 
susipažįsta su kokiais trimis mi- 

lijonais ateivių, beto pastarai- 
siais ketveriais metais mokyklos 
tap-pat pradėjo savo darbą, mo- 

kinant svetimtaučius reikalingau- 
sių dalykų Amerikos pilietybėje. 

Didisai apšvietos darbas veda- 
mas beveik per 2,000 apielinkių, 
miestuose, kurtuose gyvena mi- 
lijonai ateivių, Šimtai tūkstančių 
išsiėmė pirmąsas poperas ir biu- 
rai perkalbėjo mokyklų užveize- 
tojus, kur tie kandidatai gyvena, 
atidaryti vakarinius kursus, ku- 
riuose su pirmosioms popierinis 
vyrai ir jų motelis galėtų išmok- 
ti kas reikalinga žinoti apie Ame- 
rikos valdžią. 

Sis paveikslas parodo Raudonojo Kryžiaus skyrių, kuriame pirmiaus buvo išdir- 
binėjami chirurgibki reikmenįs, bet dabar, karei pasibaigus, siuva drabužius. 

Ligšiol dar tebėra vos lik pra- 
dėtas, nes mažiau kai du nuo-i 

šimčiu šios šaiies svetimtaučių 
tęstojo mokintis pilietibės. Ame-1 
rianizacija likusiu desynas de- 
šimt ?šluoniiv nuošimčių yra tai 
milžiniškas darbas, kur j turi 
Natūralizacijos Biuras atlikti. 
Kiekvienos apielinkčs pilietis tu- 
ri prie darbo prsidėti, kad tas 

darbas b'Utų pasekmingas. 
Ateivių samdytojai gali prisi- 

dėti šiame darbe, siųsdami dar- 
bininkus, ypatingai tuos, kurie 
nemoka angliškai arba nežino 
Amerikos įstaigų, tuojau stoti Į 
vakarines pilietybes kliasas. Tie, 
kurie turi užrubežyj gimusius 
draugus ar pažįstamuosius, kurie 
dar nepilnai naturali/.uoti, gali 
prižiūrėti, kad jie numestų savo 

svetimąją intaką, raginant juos 
draugiškai įstoti Į kurią nors 

kliasą. 
Musų užrubežyj ginu; kareiviai, 

daugelis kurių 1 ika naturalizuo- 
tų po instojimo į karę—ar tai j 
stovyklose namie, ar tai Fran- 

cuzijos laukuose, ras Amerikoje 
s iu namas, jei biuro programas 
eis taip, kaip sumanyta. Tu jau- 
nikaičių giminės ir draugai gali 
jiems nunešti amerikonizaciją „i 
namus, taip kaip tie jaunikaičiai 
ją rado armijoj. 

Tūkstančių mokyklų durjs yra 
atviros svetimtaučiui, kuris iš- 
tikrųjų nori palikti amerikiečių 
ir mokytojai nuoširdžiai jj pri- 
ims. Mokyklos jau daug nuvei- 
kė natūralizacijos programe, bet 
dar yra daug ko daryti. Mano- 
ma, jog daug kitų mokyklų bu3 
atidaryti tam tikslui. 

Valdžia per savo Natūralizaci- 
jos Biurą, ir veikdama iš vieno 
su viešomsioms mokyklomis, iš-! 
tiesia'geibstančią ranką kiekvie-J 
11,1111 ateiviui, kuris čia ateina.. 
Jei jie matys savo laimę, jie grei-j 
tai jos griebsis. Yra tai Biuro 
priedermė išaiškinti ateiviams kas 
yra jiems daroma. 

Teisėjai apvertina darbą, kuti 
Biurą* ir mokyklos dirba, nes 
iastaraisiais dvejais metais jie pa- 

tarė 75,000 svetimtaučių imti pi- 
lietybės kursus, daugiau" negu 
visas svetimtaučių skaičius, pri- 
leistas prie pilietybes per pasku- 
tinius trejus metus. 

Linkėjimai. 
Jau Dievui dėkui ktturioli- 

ka metų, kaip gyvenu Škoti- 
joje ir daug vicikių laikraščių 
skaitau, bet "l.etuvos" laik- 
raštis man g' usia patinka. 
Užtaigi linkiu ir "Lietuvos" 
dienraščiui geriausios kloties, 
ypač, kad prasiplatintų netik 
po visa Ameriką, bet ir pas 
mus Škotijoje ir po visą Ang- 
liją, kur tik niusų broliai lie- 
tuviai gyvena. 

Juozas Ulinskas. 
Coatbridge, Scotland. 

Labai nčiu už prisiuntimą 
'Lietuvos" dienraščio, kurį į skaitau ir džiaugiuosi. Jisai j 
nan labai patinka, nes randu j 

!jame daug gerų žinių ir įdo- 
mių straipsnių. Linkiu dien- 
raščiui išsiplatinti po visas 

; Amerikos lietuvių kolionijas. 
Joscph Paplauskasj 

Slver Lane, Conn. 
* * 

Nuo pat išėjimo "Lietuvos" 
dienraščio man širdį kankino, 
kad aš nesu jo skaitytoju. Da 
bar sutaupęs penkine pasi- 
kviečiu sau dienraštį visiems 
metams. 

Linkiu "Lietuvos" dienraš- 
čiui ir jo bendradarbiams ge- 
riausio pasisekimo. 

Kas. Mečonis• 
!Grand Rapids, Mieli. 

* * 

Į Visa mano šeimyna ir aš 
|labai džiaugiamės "Lietuvos" 
i dienraščiu. Linkime jam gy- 
į vuoti per amžius. 

Lni gyvuoja ir "Lietuvos" 
dienraščio sutvėrėjai ir jo 
bendradarbiai. 

A. Bandžius 
su savo šeimyna. 

* * 

Sužinojęs nuo savo draugu, 
kad jau "Lietuva" persikeitė 
Į dienraštį, labai nusidžiau- 
giau. 

Tikiuosi, kad "Lietuvos*' 
dienraštis tiek lietuviams duos 
^ero, kiek pirmutinis laikraš- 
tis "Aušra" davė. Užtaigi aš 
į pavadinu antra "aušrine", 
sveikindamas ji šiais žodžiais 

A;itra Aušros Žvaigždė esi, 
Tu Lietuviu Tautai šviesi. 

J. H. Alikonis, 
\Vest Frankfort, 111. 

S DR.ft. M.SGHEltR! ■ Kcturncd from Army Scrvicc M 
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Reikalingas "Lietuvos'' Dienraščio šėrų skaitlius jau išparduotas, visi pinigai sumo- 
kėti, Dienraštis "Lietuva' jau leidžiamas. 

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

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- ainiams, kad dar turime pardavimui apri- buota šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 
sūry 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 Pubiishing Co., 
3253 So. Morgan St., Chicago, III. 

Gcbiamicji!" 
Su šiuomi prlsiųučiu $ kaipo pilną užmokestį už r.črus "Lū.tuvos" Dienraščio Bendrovės •• Lithuanian Publisliing Co. 
Malonckile prisiryti man Šerus. 

Su pagarba, 

ADRESAS: | 

Lithuaman Puhlishmg Co. 
3253 So. Morgan St. 

CHIC.4G0, ILL. 



VIETINES ŽINIOS 
NORĖJO IŠMĖGINTI 

"DRAFT'O" TEISOTUMĄ. 
l'r;e tardymo per teisėją Kan- 

dis penkių socijalistii partijos 
vadovu, United States District 
toisine ( hicagoje už peržengimą 
taip vadinamo "Espionage Act' 
buvo pašauktas už liudininką 
(ieorge Hampel iš Milvvaul'ee. 
\\ is., išrinktas j county clerk iš 
Milvvaukee county. 

Jis, kaipo liudininkas, pasakė, 
kad per daugelį metu jis dirbo 
kaipo politikierius socijalstij par 
tijojc mieste Mihvaukee ir ap- 
linkui. Jis sakC-. kad js pats, 
Victor Bcrgcr ir koksai Kleist 
nuvėjo j Janesvillc pas advokatą 
Mr. Pierce, kad dasižinoti, ar 

kareiviavimo Įstatymai (selective 
service Iaw) yra sulyg konstitu- 

cijos teisoti. 
— Na duokim sau, kad tas 

Janesville's advokatas but tau 

pasakęs, kad įstatymas buvo ne- 

teisotas. Ką tu norėjai daryti? 
—klausė prokuroro parreMnni ti- 
kas Joseph Ii. Fleming. Liudi- 
ninkas norėjo išsisukinėti nuo 

tiesioginio atsakymo j užduota 
klausmą, bet teisėjas Landis įsi- 
kišo. užklausdamas: 

— Pasakyk man, ką tu nor3- 

jei padaryti, jeigu tas advokatas 
iš Janesville butu apreiškęs įsta- 
tymą nekonstitucijonalisku. 

— I Šučiau išmėginęs—atsakė 
liudininkas. 

— i\aip:—vei du v o paklausta. 
— Teismuose—atsakė vėl liu- 

dininkas. 
Kaip ?—paantrino tardytojas. 

— Teisotomis metodomis— at- 

sake liudininkas. 
F'askiau valdžios atvokatai su- 

rado be egzaminuodami, kad 
stengtasi kareiviavimo teises su- 

trukdyti iki Suvienytų Valstijų 
aukščiausias teismas nuspręs 
Ruthenbergo bylą Clevelande. 

iRuthenbergas buvo suareštuo- 
tas u z nesiregistravimą. 

Tada advokatas Flemingas per- 
skaitė liudininkui rezoliuciją, pri- 
imta komiteto socialistų parti- 
jos, prie kurio Bergeris prigulė- 
jo. Rezoliucijoje buvo užg>ta: 
"jeigu draugai socijalistai kreip- 
tųsi j ieškodami patarimų kas 
link tiesotumo kareiviavimo tei- 
sės, tai tokiems neduoti patari- 
mo, bet nurodyti tokiems drau- 
gams St. Louis'e užgirtą parti- 
jos platformą. 

St. Louis platforma plačiai pa- 
garsėjo kaipo socialistų doku- 
mentas, antagonistiškas ir prie- 
šais vedimą karės. P>e to. doku- 
mentas skelbė, kad žmonės netar- 

nautų militariskose organizacijo- 
se. 

IŠ WEST SIDĖS. 
Didžio Liet. Kunigaik. Algir- 

do Draugija savo paskutiniame 
laikytame susirinkime p. M. 
Meldažio svetainėje nutarė pa- 
aukauti Lietuvos reikalams iš 
savo iždo $100. Apart to, drau- 
gijos nar.ai dar sudėjo $42., iš- 
viso sudarydami $142, kuriuos 
paskyrė Neprigulmybės Fondui. 

Aukavusių vardai bus pagar- 
sinti per "Lietuvos" dienraštį 
vėliau1. J Įgf 

* # 

'Aušros Vartų parapija turėjo 
savo metinį susirinkimą. Tarp 
kitų reikalų buvo išrinktas ir pa- 
rapijos komitetas ateinatems me- 

tams. Parapijos komtitetas susi- 
deda iš dvylikos narių. Daugu- 
mui senų atsisakius, reikėjo j jų 
vietas kitus išrinkti. 

Prie pernykščio komiteto pri- 
gulėjo ir p. J. T. Bagdžiunas. Ši- 
met, delei nekuriu priežasčių, j's 
atsisakė iš komiteto. Vietinis 
klebonas paaiškino, kad katali- 
kams reikia laikytis vienybė-., 
reikia remti katalikiškas jstaigai. 
Kiekveno kataliko priderystė są 
aukauti j Tautos Fondą, "o • j 
kokims Sliupinius Fondus", tai 
ne tik esą katalikams ne pride- 
ra, bet ir esanti nuodėmė aukau- 
ti. 

P>et parapijoms kaip vienu žo- 

džiu šaukė, kad p. Bagdžiunas 

ėsas geras katalikas ir prašė, kad 

apsiimtų pasilikti parapijos ko- 

mitete kitiems metams. 

l'-as Bagdžiunas visgi nesuti- 
ko imti išrinktu i komitetą, bet 
pasižadėjo visiems lygiai dar- 
buotis,—kaip katalikams taip ir 

tautininkams, neatsižiurint j sro- 

% i 11 skirtumą. Parapijonas. 
UŽMIRŠO SAVO ADRESĄ. 
'Nesenai tapo surasta moteriškė 

■<u baltais plaukais kaip sniegas, 
klaidžiojanti po iŠ. Lo\vndale ave. 
ir \Vest 22 gatve. Nuvesta i 
Lavvndale policijos stotj padavė 
savo vardą kaipo Mrs. Marv 
l-'rala, 100 metų senumo. Už- 
klausta, kur gyvena, ji negalėjo 
atsakyti, nes buvo jau užmiršu- 
si. Ji kalbėjo tiktai čekiškai. 

* * 

Stanford Parke prie l'nion ave. 

ir 14-to placc laike švenčių bus 
rengiami pasilinksminimo vakarai 
apylinkės gyventojams. Į/anga 
visiems veltu. 

I'ėtnvčioje, gruodžio 27-ta 8 
vai. vakare los: Kalėdų fantazi- 
ją "Linksmas Daržas—Tlie i Tap- 
•py Garden." 

Subatoje, gruodžio 28-tą 8 vai. 
vakare btus perstatimas trijuose 
aktuose: "Paukštytės Kalėdų 
(liesmelė—The Bird's Christmas 
Carol'. 

Ketverge, sausio 2-ra dieną 
1919, 8-ta valandą vakare, statys 
vaikų operetę: "Mėlynas Vaikas 
—lJo> Blue" sutaisyta muzikos 
departmento, gyvuojančio po va- 

dovyste muzikos instruktorius 
Mr. Sherman Shoup prie Stan- 
ford Parko. 
SIUNTIMAS LAIŠKŲ ORLAI- 

VIAIS SULAIKYTAS. 

Kaip minėjome pirmiau, iš 
New Yorko lėkė j Chicagą lakū- 
nas su laiškais. Po kelių knrtu 
nusileidimo, vos nevos pasiekė 
Indianos valstiją. Dabar žinia 
atėjo iš Washingtono, kad krasos 
departmento valdžia atidėjo kra- 
sos siuntinėjimą orlaiviais iki 
2-rai dienai sausio mėn. po Nau- 

jų Metų. Tuom tarpu orlaivio 
motorai, kurie buvo netiko ir su- 

trukdė kelionę, bus permainyti ir 
kelionė bus užbaigta. 

ŽYDŲ PROTESTAS PRIEŠ 
LENKUS. 

Chicigos žydai šaukia protesto 
mass mitingą, pasmerkdami žydų 
pogromus Lenkijoje. Mitingas 
atsil eis pirmą dieną Kalėdų po 

pietų Orchestra svetainėje prie 
Michigan ave. vidurmiestyje. Kal- 
bės Miss Jane Addams, Rabinas 
Emil Ilirsch ir Sevmour Sted- 
man. 

Prieš mitingą jvairios žydų or- 

ganizacijos susirinks prie T2-tos 

gatvės ir Ashland ave. ir maršuos 

j Orchestra svetainę. 
GAVO "CHRISTMAS 1 

PREZENTĄ. | 
Vakar j "Lietuvos'' Dienraš- į 

čio redakciją sugrįžo pernai pa- 
siustas Kalėdinis "Lietuvos" sa- 

vaitraščio 52-ras numaris 1917 
metų. Pernai šiuo laiku jis bu- 
vo pasiustas "Liotuvių Balso" 

redakcija! ] Petrogradą. Metus 
laiko vaikščiojo po Chinija, Japo- 
niją, Sibirą ir, negalėdamas da- 

sigauti j Petrogradą, sugryžo at- 

gal. 

12 AUTOMOBILIŲ PAVOGĖ 

Į 48 VALANDAS. 

Chicagos miesto policijos ra- 

portai parodė, kad per paskutines 
48 valandas 12 automobiliu vagi- 
liai pavogė. Vogimas automobi- 
liu, kaip matome, įėjo madon. 
SKANDINAVŲ ŽURNALIS- 

STAI CHICAGOJE. 
Dvylika žymių, redaktorių-vet- 

kėjų iš Norvegijos. Švedijos ir 
Danijos pribuvo j Chicagą, idant 
susipažinti su šio miesto industri- 
jos ir mokslo įstaigomis. 

Svečiai vakar pusryčiavo Uni- 
versiteto kliube, vidurdienyje ap- 
lankė Great Lakęs, o va 

kare dalyvavo bankiete surengta- 
me jų priėmimui per tų trijų 
šalių gyventojus, gyvenančius 
Chicagoje. Bankietas atsibuvo 

[L'ongress lietelyje. 
Į šiandie Prekybos Draugija 
(Association oi Comnicrce), pa- 
kvietė, juos pusryčiauti i Lnion 
League kliubą, po pusryčių sve- 

čiai aplankys vidunniesčio krau- 

tuves ir bankas. Kalėdas perleis 
privatiškuosc namuose. Ketverge 
aplankys stcckyardus, mokyklas 
ir "South iShore Country" kliu- 
bą. J ši kliubą svečius pakvietė 
Chioagos Moksftr Taryba. (Uoar 1 
of lCducation). 

Svečiii priėmimo komitetu va- 

dovauja vyriausias teisėjas Mu- 
nipalių teismų—Iiarry Olson. Į 
komitetą jeina žymus chikagie 
čiai. paeinanti iš tų trijų šalių: 
"Norvegijos, Danijos ir Švedijos. 

Tikslas apsilankymo svečių Su- 
vienytose Valstijose: suartinti 
skandinavų šalių mintis su Su- 

vienytų Valstijų dvasia ir troš- 
kimais. 

T.'isėjas Olson, sveikindamas 
svečius, išsitarė, kad iš priežas- 
ties Taikos Konefrencijos nor- 

vegai, danai ir švedai susiartins, 
ypač šioje šalyje jie nuo šio lai- 
ko dirbs iŠ vieno. Vienoki In- 
teresai sujungs visą skandinavi 
šeimyną nepertraukiamu ryšint. 

Skandinavų svečiai atstovauja 
visokių pakraipų partijas, prade- 
dant nuo konservatyvų, baigiant 
kraštutiniais radikalais. Jie per- 
sitikrinu. kad pakraipos partijų 
nedarančios tarp žmonių didelio 
nuomonių skirtumo tada, kada 
visų partijų žmonės mausto apie 
pagerinimą tautos būvio. 

Pajieškau savo pusseserės, 
Marijonos Dunčiukės, paeina 
iš Punekenit sodžiaus, Kavar- 
sko parap., Ukmergės pav. 
Kauno gub. Ji pati, ar kas 
ja žino, meldžiu atsišaukti se- 

kančiu adresu: 
M. Paliulis, 

5709 W. 64tli PI., Chieago, 111 

Kur galima gauti dienrašti 
"lietuva" 

"Lietuvą" galite pirkti kiekvie- 
ną dieną sekančiose vietose, kui 
randasi "Lietuvos" Dicnraščif 
stotjs Chicagoje: 
3903 S. Halsted St. 
Halsted ir 31st. St. N. W. 
Halsted ir 38 St. S. W. 
633 W. 18 St. 
halsted St. ir 14th St. 
Kalsted ir Maxwell St. S. E. 
Halsted St. ir 12 St. N. W. 
Jefferson ir 12 St. 
Halsted ir VanBuren St. 
Halsted ir Jackson Blvd. 
Halsted' ir Madison St. 
Halsted ir Mihvaukee Ave. S. E. 
Chi. ave., ir Mihvaukee Ave. S. E 
Racine ir Milwaukee S. E. 
Noble ir Milwaukee N. E. 
Division ir Milwaukee prieš Banky 
Robey, North Ave., ir Mihvaukee 
Paulina ir Mihvaukee 
Lincoln ir Mihvaukoe 
Adams ir LaSalle 
26th St. ir Western Ave. 
556 W. 35th St. 
VVabash ir Polk St. N. W. 
VanBureu ir \Vells N. W. 
State St. 1r 18 St. S. W. 
Madison ir Franklin S. E. 
Wells ir Jackson Blvd. S. E. 
Washington ir Clark N. E. 
3013 S. Kedzio Ave. 
Homan ave. ir 12 St. prieš Sears 

Rouback 
4638 W. 22nd St. prieš Westen 

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

Kedzie ir Arthingtou v'-ež Sėo.r- 
Rouback 

VanBuren ir Pranklin £t. N. Tū. 
VanBuren ir Clark St. N. W. 
Wells ir VanBuren St. 
State ir VanBuran St. N. W. 
Madlson ir State N. W. 
Western Ave. ir Milwaukee 

Dienrašti "Lietuvą" 
Užsirašykite pas 

A. SIRATAVIČIŲ. 
Mušu agentas p. Antanas Sira- 

tav'čius likosi sužeistas Rugpiu- 
čio 17 d. 1918 anglių kasyklose 
arti \V Frankfort, 111., todėl jis 
nebegali panirt žemelės gilumon, 
nebegali anglis kasdamas, pelnyt 
sau duoną. Jis dabar užrašinėja 
dienraštį "Lietuvą", renka jam 
savo pragyvenimą. Jis lankosi 
artimose nuo W. Frankfort, 111. 
lietuviškose kolonijose. 

PADĖKA 
Lietu\Os Atstatymo Benilrivč pirmą savo 
"drive," lyg išbandymui sueklti Lietuvos at- 

statymui $ 100,000.00, tikslą atsieke ir 

Sukelta Gruodžio 22d. jau buvo: 

šiuorrii visiems prisidėjusiems ir musu atstovams pasidarbavu 
s:ems, o spnudai prigelbėjusiai visame "drive'* tariame nuoširdi 
ačiu. 

LIETUVOS ATSTATYMO B-vės atsiektas tikslas, tai atsiekta! 
tikslas Lietuvos! 

Kartu męs kviečiame visus musu atstovus, spaudą !r musu dar 
bui pritadčjus rengtis toliau prie darbo. 

Po Naujų Metu per pirmą pusmetį turime sukelti jau likusiu! 
$9CC,OOO.CO. Tik tuos pin'gus sukėlę Lietuvą atstatyti pagelbėsim' 
ir lietuviŲ buvj pagerinsime. Naujų pijiegų surinkę naują "drive1 
po Nauju Metu pradėsime. 

Nei valandėlės nepraleiskite nesidarbave Lietuvos Atstatymui 
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 

323 Fifth Ave. 
4 

New York, N. Y. 

KALĖDŲ 
DOVANOS 

Jųs galite pasirinkti Kalėdų Dovanas 
iš mušu Didelio Sandelio uet paskuti- 
nę dieną prieš Kalėdas, kaip tai: Ciga- 
rų, Perfumų, Žaislų ir laiškams rašy- 

ti visokios niedegos. 

Tariame Širdingą Ačių už Jusų praeitą 
rėmimą musų ir tikimės jog ir 

ateityje neužmiršite m usų 

Visiems linkime Linksmu Kaledu 

F. A. Poszka's PSiarmacy 
3101 S. Morgan St. Chicago 

Telephone Vards 695 

Musų auksnių daiktu krautuvė yra pui- 
kiausia ir didžiausia ant West Sldes, kur 
gulit sau pasirinkti kg. tik norite iš auksi- 
niu bei sidabrinių daiktų, kaip tai: 

ziecni, deimantų, laikrodė- 
lių ir jvairiii kitokių dai- 
ktų: taip, kati katras au- 

^ kso daiktą prašysit, tai 
m tas aukso daiktų ir gan-j 
įrsit; jeigu nebus auksas.| 

tai pinigus sugrąžiname. 
aipgi parnuoau o sioKoisus, i šeirę, :J 

voltkelsus, ir kitokių daiktų kalite gauti 
pirkti ant to didelio išpardavimo. Katras 
ir nemanote pirkti, bet vistiek ateikite pasižiūrėti, kaip męs pi- 
gei parduodame. Visas išpardavimas tęsis dabar. 

Męs ir Akinius priskiriame prie visokių akių 

PETER A. MILLER 
DIAMONDS, WATCHES AND UP TO DATE JEWELRY 

GRADUATE OPTICIAN 

2128 W. 22nd St, Chicago, Iii. 
Bra nch 4906 W. 14th Street. Cicero, III. 

Siuomi pranešu gerbiamiems savo kostumieriams, kad esu užor- 
deriavęs dėl Jūsų daug ir labai 

KALENDORIŲ 
kurie bus gatavi dėl Jusų ant Naujų Metų. Jie tirėjo buti gatavi 
dabar, bet spaustuvė, pas kurią daviau orderj, yra taip užimta, 
kad niekaip nesuspėjo anksčiau juos padaryti. Todėl meldžiu 
manęs nepamiršti su jusų Kalėdiniais pirkiniais. Kaip visuomet, 
taip ir šimet. turiu kuopuikiausių tavorų dėl Jusų, kaip tai: r 

verykų. Marškinių ir abelnai vyriškų reikmenų už prienamitusas 
kainas ir su mandagausu patarnavmu. 
giai parduodame. Visas Išpardavimas tęsis dabar 

JOS. RIDIKAS 
3344 S. Halsted St, Chicago. Phone Drover 6713 

oooNAUJ Į) M ETŲ g V HNTEZ 
5. L. A. 208 MOTERŲ LUOPA 

RENGTA VAKARI 
Sukatoj, Saysio-Jan. 4, 1919 

Mildos Svetainėje, ant 3 Lubu, 3142 Halsted st. 
7:30 valandą vakare 

Inžanga ypatai 35 centai 

Stasio Šimkaus Muzikos Mokykla 
M o KINAM A: 

i 
1 Pianu Skambint 
2 Muzikos Teorijos 
3 Daiuoti iš ^aidu ir t.t. 

Kreipkitės: Utarninik is, 
Ketvergais ir Subatomis, 
nuo 3 iki 10 vl. vakaro 

3249 So. Morgan Street Chicago, 111 
"Birutes Svctainčjc, Jale 'Licluvos" Dienraščio 

Vienintelis Lietuviškas Ūkiškas Laikrastis 
išeina iš lietuviško kaimo, kuris rašo vientik apie 
ukininkystę. Kuriame rasite daug pamokinimų, kaip 
■tiko vesti; apie javus, žoles, gyvulius, daržoves, so- 

du?, 'bites. Ta i.ui užsirašyk ir skaityk, o kada no- 
rint lut< nauda, jeigu reikės gyvent ant ūkės šioj 
šalyj, arba tėvynėj. Taipgi manydami pirkti farmą 
rašykite j redakciją, Įdėdami markę, o prisius gražų 
katalogą farmų, iš kurio išsirinksi sau tinkamą. 
Ūkininko rėdystė suteiks jums teisingesnes žinias 
negu agcnta. Visados adresuokit: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P,ox 96. H ART, MICIIIGAN 

Lietuvių VaSstėjinis 
KAS 

ŽENGIA PIRMYN SPARČIAI IR KASDIEN 
AUGA STIPRYN IR STIPRYN 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,172.560.13 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj $ J6>754 95 
Rugpjučio 4, 1917 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661,63 
Liepos 2, 1918 600,079.07 
Lapkričio 2, 1918 765.523.56 
Gruodžio 3. 191S 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. 

Dnmnm 

UfiiVERSAL STATE BANK 
3252 S. HALSTED ST. fiamp. 33. Chieago, III. 
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. 
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