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Talkininkai užims 
Vengrija 

Armėnija neprigulminga 
Francuzijos nuostoliai 

Vokiečiai prieš bolševikus 

TALKININKAI UŽIMS 
VENGRIJĄ. 

Londonas, gruodžio 21 d. 
Žinios iš Budapešto per Am- 
sterdamą praneša, kad talki- 
ninkai prisakė užimti visą Ven 
griją, apie tai Rumunijos val- 

^ džia jpraneša Vengrijos val- 
f džiai. 

Rumunijos vyriausioji kva- 
prisakė rumunu kareiviams, 
tiera pranešė, kad talkininkai 
kad jie padėtu užimti. 

ARMĖNIJA PASISKELBĖ 
NEPRIGULMINGA. 

New Y orka s, gruodžio 21d. 
Neprigulmybė Armėnijos liko 
si paskelbta Armėnų Tautiškų 
Delegacijų Paryžiuje, suly£ 
pranešimo, aplaikyto iš Fran- 
cuzijos sostinės Armėnų Tau- 
tiškų Unijų Amerikoje. 

Pranešimas priduria, kad 
Suvienytos Valstijos likosi pa- 
informuotos apie tą ir kad 
Armėnų delegacija pervedė ta 

šalį talkininkų globai. 

FRANCUZIJOS NUOSTOLIAI 

Paryčius, gruodžio 21 d. 
Lucicn Volin, socialistų atsto 

vis, kalbėdamas atstovu bute 
s* 

j) pasakė, kad Francuzija pra- 
žudė šioje karėje 1,400,000 
kareivių užmuštais. Atstovas 
Volui reikalavo, kad demobi 
lizac»ja Francuzijos armijos 
butų pradėta tuojaus ir pasa- 
kė: '"Aš neišduodu jokios pa- 
slapties kada aš sakau, kad 
klausimas demobilizacijos at- 

r<^lo taip: Męs laike šios ka- 
rės sumobilizavom 6,900,000 
kareivių; iš jų užmušta—apie 
1,400,000 kareivių; 800,000 
pasveiko nuo žaizdų. Męs de- 
mobilizuosime 1,200,000 re- 

zervistų, kolionijų kareivius ir 

šeimynr -'1 -" ytojus. 
AOkiu bildu pasiliks apie 3, 

500,000 kareivių mobilizuo- 
tais. Ką valdžia mano dary 

> ti su 2,000,000 iš tų, kurie ne 

priklauso prie reguliarės ka 
riumenės ?" 

VOKIETIJA PRIEŠ BOL- 
ŠEVIKUS. 

Bcrlinas, gruodžio 21 d. 
Berlino laikraštis Jj>kal An- 
zeiger praneša, kad vokiečių 
kareiviai likosi pasiųsti prieš 
bolševikų kariumenę, kuri ar- 

tinasi prie Mitavos. Laikraš- 
tis priduria, kad vokiečių ka- 
reiviai buvo nuginkluojami 
bolševikais nekuriose vietose 
Livonijoj ir jų ginklai buvo 
išdalinami tarp bolševikiškų 
pasekėjų. Gyventojai bėga į. 
Rygą nuo bolševikų. 

MILŽINIŠKI VOKIETIJOS 
NUOSTOLIAI. 

Nczv Y orkas, gruodžio 21. 
Laikraštis Cologne Gazette 
lapkričio 25 d. praneša, kad 
nuostoliai, pagarsinti iki spa- 
lio 25 d. siekia 6,066,769. 
Nuostoliai išdalinami taip: 
Prūsija:—1,262,060 užmušta, 
2,882,671 sužeista, 616,139 
prapuolę be žinios; išviso 4,- 
760,870. Bavarija — 150,658 
užmušta, 363,823 sužeista, 72 
115 prapuolę bc žinios; išviso 
586,596. 

Saksonija: 108,017 užmuš- 
ta, 252,027 sužeista, 51,787 
prapuolę be žinios; išviso 411, 
831. 

VVuertembergas: 64,507 už- 
mušta, 155,654 sužeista, 16,- 
102 prapuolę be žinios; išviso 
236,963. 

Laivyno nuostoliai: 25,862 
užmušta, 28,968 sužeista, 15, 
679 prapuolę be žinios; iš- 

| viso 70,509. 
I 
I GENERALIŠKAS STREIKAS 

MONTEVIDEOJ. 

Montevideo, Uraguay, gruo 
džio 20 d. Atrodo, kad poli- 
cijos persergėjimas nueis ant 
nieko ir generališkas streiksa 
Montevideo įvyks, turįs sąry- 
šius su revoliucionišku judėji- 
mu. Agitatoriai, pranešama, 
yra rusų maksimalistai (bol- 
ševikai). Laikraščiai praneša, 
kad portai greičiausiai bus su- 

paralyžuoti į 24 valandas, nes 
maksimalistai bando iššaukti 
streiką sykiu Montevideo ir 
Buenos Aires. 

Vaikų neprigausi 

hCcp.irltfliV) av pyp" 
Tai ne didvyris, iš kar ės grįžtantis, lai medžiotojas, išėjęs Kalėodms zuikį >arsineštų, ir grįžtantis su tuščia tarba. 

S0C1ALIZACIJA ANGLIŲ 
KASYKLŲ VOKIETIJOJ* 
Berlinas, gruodžio 20 d. 

Revoliucioniškas parlamentas, 
kuris užsibaigė šiądien, sutei- 
kė kabinetui pilną spėką pri- 
žiūrėti valstijinius reikalus. 
Įtekmė premiero Eberto ir P. 
Scheidemann likosi didžiai pa- 
didinta paskyrimu Tautiško 
Pildomojo Komiteto iš 27 ka- 
reivių ir darbininkų, kurių 
dauguma yra socialistai. 

Parlamentas pašventė pa- 
skutines valandas apsvarsty- 
mui klausimų socializacijos. 
Užgyrė, kad valstija turi l>įou- 
troliuoti tokias industrijas, ku 
rios yra "pribrendę" dėl iš- 
bandymo ir pradžia bus pa- 
daryta nuo anglių kasyklų. 
Toliaus plieno ir chemikalų 
industrijos bus socializuoja- 
mos, bet daugumą tokių klau- 
simų likosi atidėta iki Stei- 
giamajam Susirinkimui. 

Emil T-artli paaiškino, kad 
anglių kasyklų padėjimas yra 
baisus, ypatingai Silezijoj ir 
Rhcino distriktuose ir patarė 
kuogreičiausiai tą klausimą iš 
rišti ir kai,) nors susitaikyti 
su kasyklų darbininkais. 

_____ 

SUTVERS STIPRESNĘ VO- 

KIEČIŲ armiją' 
Londonas, gruodžio 21 d. 

Vokietijos valdžia priėmė lau- 
ko maršalo Hindenburgo plia 
na suorganizuoti žmonių ar 

miją arba tautišką armiją, su- 

lyg pranešimo Kopenhageno 
laikraščio Daily Mail. Pra- 
nešama, kad armija suorga- 
nizuota sulyg šio pliano, bus 

daug stipresnė negu pirmiaus. 
Visiems aficierams likosi pri- 
sakyta, kad jie užlaikytų plia 
ną slaptybėje. 

ŽUVO 4 ŽMONES. 

Marcjuctte, Mieligruodžio 
20 d. Keturi žmonės yra už- 

griūti kasykloje Negaunee ir 
greičiausiai gal yra negyvi, 
nes juos užgriuvo vakar va- 

kare, sulyg žinių, aplaikytų 
šiądien. 

TAIKOS KONFERENCIJA 
ATIDĖTA. 

Paryčius, gruodžio 21 d. 
Marcei irlutin, redaktorius l'a 
ryžiaus laikarščio Echo de 
Paris praneša, kad prirengia- 
mieji taikos konferencijos po- 
sėdžiai likosi atidėti net iki 
pradžiai vasario mėnesio. 
Priežastis tokio atidėjimo yra 
tame, kad Prezidentas \Yil 
sonas dabar mano aplankyti 
Angliją ir kad Lloyd George 
sutvarkys Anglijos kabinėta, 
kurio pasekmės rinkimų bus 
paskelbtas tiktai gruodžio 2<X 
diena. o* 

BOLŠEVIKŲ ŽIAURUMAI. 

Kopcnhaacnas, gruoždio 21 
d. Rygos laikraštis X i s li t i 
I) i c n praneša, kad 460 ypa- 
tų likosi suareštuota bolševi- 
kais Pskove už kontr-revo- 
liucionišką judėjimą. Nekurie 
iš jų likosi nuteisti miriop. 

Ypatos, kurios buvo nuteis- 
tos miriop, turėjo iškasti sau 

duobes, kuriose po sušaudy- 
mo jie likosi užkasti kitais be- 
laisviais, nuteistais ant dau- 
gelio metu kalėjiman. 

NAUJAS VOKIETIJOS 
MINISTERIS. 

Kopcnhacjciias, gruodžio 21 
d. Žinios iš Berlino praneša, 
kad Count von Brockdorff- 
Rantzen. Vokietijos ministe- 
ris Danijoj, likosi paskirtas 
užrubežinių reikalų ministeriu 
užimti vieta Dr. Sol f. 

VOKIETIJA ATŠAUKĖ MI- 
NISTERĮ IŠ MEKSIKOS. 
Me.vico Cit\, gruodžio 21d. I 

I leinrich von Eckhardt, Vo- 
kietijos ministeris Meksikoje 
nuo 1915 m., likosi atšauktas 
dabartinės Vokietijos valdžios. 
Diplomatiškus reikalus Vokie 
t i jos Meksikoje prižiūrės Dr. 
Arthur von Mangus, patarė- 
jas \okietijos legacijos, ku- 
riam, kaip pranešama, likosi 
prisakyta nustoti varius anti- 
amerikoniška propagandą 
Meksikoje. Meksikos valdžia 
turbut nepripažins Dr. von 

Magnus todėl, kad dabartinio- 
ji Vokietijos valdžia nėra pri- 
pažinta Meksikos valdžios. 

WILSONAS APLANKYS 
AMERIKOS KAREIVIUS. 

Paryčius, gruodžio 21 d. 
Prezidentas \Yilsonas mano 

aplankyti Amerikos kareivius 
karės lauke, prašiai, be jokiu 
iškilmių. Tas likosi sužinota, 
kada jis diskusavo plianus ke- 
lionės Kalėdų vakaro j Chau- 
mont ir jo apielinkes, kur 
daug Amerikos divizijų ran- 

dasi. 

, VOKIEČIAI APLEIDĘ 
REVELĮ. 

Amsterdamas, gruodžio 21 
d. Revelis, sostinė Estonijos. 
likosi apleistas vokiečių karei- 
viais, sulyg telegramos, aplai- 
kytos iš Berlino. 

Netoli Žitomiro vokiečiai 
paėmė 15 kanuolių nuo bol- 

i ševikų. 

ŠVEDIJOS LAIVYNAS 

ESTONIJOJ. 
KopcnJiagcnas, gruodžio 21 

Berlino laikraštis Lokal An- 
zeiger praenša, kad Švedijos 
laivynas randasi Estonijos pa 
kraščiuose. Anglijos laivynas 

bombardavo bolševikų kariu- 
menę netoli Revelio. Kita: 
Berlino laikraštis National T 
dende praneša, kad Angliję 
neišsodino kariunienės Jibto- 
nijoj, bet tik parūpino gink 
lus ir amuniciją Rs ton i jos ka 
reiviams. 

TALKINIKŲ REIKALAVI- 
MAI IŠ AMERIKOS. 

Paryžius, gruodžio 21 d. 
X e \v s S e r v i c e Henry M. 
llyde praneša, kad Anglija 
įteikė Suvienytoms Valstijoms 
bilą ant SI 50 už kiekvieną 
aficierą ir kareivį, nuvežti 
Francuzijon ant Anglijos lai- 
vų pirmos kliasos. Už nu- 

vežimą kareivio prastesniuose 
laivuose SI25. 

Kadangi Anglija nuvežė 
apie 60 procentų Amerikos 
kareivių Francuzijon, tai bih 
ims apie SI75,000,000. Angli- 
ja turės dar ir daugiaus pi- 
ligiškų reikalavimų iš Suvie- 
lytų Valstijų. Anglija buvj 
)a vedus i didelius žemės plo- 
ns lavinimui Suvienytų Val- 
stijų kareivių ir kitokių nn- 

itariškų Įstaigų. 
Nors dar nėra tikrai ap- 

škaitliuota kokią sumą Ang- 
ija pareikalaus iš Suvienytų 
Valstijų, bet nekurie mano, 
og bus didelė. 

| Prancūzija taipogi priduos 
'Suvienytoms Valstijoms rei- 
kalavimą ant dideles sumos 

pinigų, nes Amerikos armijos 
buvo užėmę didelius plotus že 
mes Prancūzijos ir lavindami 
kareivius sunaikino bei suga- 
dino daug Prancūzijos nuo- 

savybės. 
Galima pasakyti, kad Ame- 

rikos taikos komisionicriai nė 
ra prirengti, kad galėtų pri- 
pažinti teisingumą nekuriu iš 
tų reikalavimų. Jie jau yr-i 
išsireiškė, kad Anglijos rei- 
kalavimas už nuvežimą Ame- 
rikos kareivių Francuzijon, 
yra didelis. 

LENKIJA DAUG NUKEN- 
TĖJO. 

Varšara, gruodžio 21 d. 
Laike vokiečių okupacijos, ku 
ri užsibaigė lapkričio 11 d. 
Lenkija daug nukentėjo ir jos 
visa industrijos mašinerija li-į 
kosi išgabenta Vokietijon. 

Lapkričio 11 d. keli tūk- 
stančiai kareivių lenkų legi- 
jonų su pagelba Varšavos gy- 
ventojų nuginklavo 20,000 vo 

kiečių kareivių, kurie pliana- 
vo revoliuciją prieš savus afi- 
cierus. i 

visas maistas ir telefono! 
vielos išvežta vokiečiu ir vi -1 
sos dirbtvučs apvogtos ir su-' 
naikintos. Kaipo pasekmė vo-| 
kiečių šeimininkavimo. Lenki j ja turės sunkų darbą pradėti! 
viską išnaujo. 

Stanisla\v Larkuvski, direk- 
toirus Komercijinio Banko 
Varšavoje, apskaitliuoja, kadi 
reikalinga bus apie 2 bilijonų! 
doliarių atstatyti nuostolius ir; 
pastatyti Lenkiją ant tvirtų 
pamatų. 

Diskusuodamas politiškus 

I. «-.■■■ ..IP1 U-.J R.VSiJ.Mį» 

klausimus Lenkijoj, ypatingai 
; žydų klausim:;, prof. P. Tu- 
i termilch, lenku rašėjas, pasa- 

kO: 

"Žydų klausimas Lenkijoj 
tlėra religiškas, kadangi męs 
į j j nesikišame. Tai politi- 
kas. koks jų tikras siekis ir 
ką jie mano daryti per savo 

nacionalistų partija yra ns 

tik turėti savas mokyklas, bet 
nori turėti savus teismus ir 
parlamentą. Jie ištikro mano 

sutverti valstiją valstijoj, taip 
gi jie nori dalyvauti mūsų po- 
litikoje. Tas absurdas. 

Daliar jie priešinasi mūsų 
naujai valdžiai ir bando su- 

skaldyti politiškas partijas. Iš- 
viso yra penkios žydų parti- 
jos didžiausia iš jų yra or- 

thodoksis'.ų ir socialistų par- 
tija, kuri yra išsidalinusi Į 
bolševikus ir menševikus, la- 
bai darbšti. Kaslink pogromų, 
tai daugiausiai yra varoma 
dėl propagandos. Paimkime 
loki atsitikimą: du mėnesiai 
tam atgal aš buvau Krakovc 
ir skaičiau laikraščiuose, kad 
pogromai kilo Varšuvoj. Ka- 
da aš sugrįžau, aš radau vie- 
natinis | amatas tai isterijai 
buvo tai vaidai iškilę tarp len- 
ko mėsininko ir žydo. 

Nežiūrint visko, žydai per 
paskutinius dešimts metų lei- 
do visokias neteisingas paska- 
las apie lenkų pogromus. Męs 
niekados nemėginome išvaryti 
žydų iš I enkijos." 

AUSTRIJA NORI TALKININ- 
KŲ KARIUMENĖS 

f 

Paryžius, gruodžio 21 d. 
Zuricho laikraščiai spausdina 
žinias iš Vincuos, kurios pra- 
neša, kad Austrijos valdžia 
išvengimui naujų betvarkiu, 
prašė talkininkų, kad jie už- 
imtų Austrijos sostinę Yientiį 
Pasiuntiipas Anglijos, Pran- 
cūzijos ir Amerikos kareivių 
dėl to tikslo yra prašomi. 

PERSHINGAS PAGERBTAS. 

IVasIiinytOHas, gruodžio 20 
d. Yyriausis karės praneši- 
mas, išleistas šiądien praneša, 
kad gen. Pershing likosi su 
teiktas atsižyniėjimo medalius 
kaipo dėkingumas Amerikos 
žmonių vadui Amerikos ka- 
reivių karės lauke už jo pasi- 
žymėjimą tarnystėje ir kaip ) 

branginimas pasisekimų, ko- 
kius aplaikė Amerikos kariu- 
menė po j<> vadovyste. 

VOKIETIJA ATMOKA 
BELGIJAI. 

Brusscls, Bchjijo, gruodžio 
21 d. Vokietijos atstovai at- 

vežė j ši miestą, iš Cologne 
380.000.000 (£90,404,000) 
markiu auksu, kuris yra grą- 
žinamas Belgijai. Taikos su- 

tartyje su Vokietija buvo rei- 
kalaujama, kad Vokietija su- 

grąžintų visus pinigus Tau- 
tiškai Bankai Belgijos, kurios 
Vokietija, užėmus Belgiją, 
konfiskavo. 



Amerikos merginos pirk-' 
liauja Prancūzijoj. 

Prisipildžiusios Automobilius Jos 
Važinėja po Sugriautus Sodžius. 

Laike karės Amerikos mo- 

ters parodė, jog jos gali iš- 
reikšti užuojautą geriau dar- 
bais, negu žodžiais. Jų vėliau 
sis veikimas, kaip pranešama 
į Darbo Departamentą, yra 
atgaivinimas senovės papročio 
pirkliauti (pedliavot). Vietoj 
senovės dviračiu ios vartoda- i0 

mos Fordo automobilius, an- 

važinėja apielinkes, taip kaip 
ir senovės pirkliai, kurie va- 

žinėdavo derėtis už skatiką. 
Kada visi gelžkeliai buvo 

suardyti, keliai tapo papras- 
tais vežimais neišvažiuojami. 
Amerikos komiteto moters su- 
manė atgaivinti senovės pa- 
protj, pristatant ko reikia j 
namus. Tai jos ir pradėjo 
naudotis tų laikų pirkliavimo 
system a. 

Kur tkrai galima išvažiuo- 
ti, statomos mažos keliaujan- 
čios sankrovėlės. Prekes ve- 

žioja liuosnorės amerikietės ir 
sankrovose stovi kitos liuos- 
norės amerikietės. Nuo tam- 
sos iki tamsai kiekviena par- 
davėja vikriai triūsias prie 
s vėrinio miltų, prie pinigų ir 
pardavimo. 

Tokia keliaujanti krautuvė 
hartais aplanko penkiasdešimt 
sodžių per savaitę. 

Griuvėsiuose, kame kitados 
buvo namai, o dabar tik beli- 
ko skiepai, šiaurės Francuzi- 

jos gyventojai, turint šick- 
tiek pinigu yra nc geresnia- 
me padėjime, kaip bėdiniau- 
sieji. kurie neturi visai iš ko 
nusipirkti. 

Keliaujančios krautuvės 
greitai sužinojo kokie dalykai 
labiausiai reikalingi. Prade- 
dant įvairiomsi daržovėmis, 
buvo pridedama kitų dalykų, 
taip kad dabar be jų jau par- 
duodama ir ryžiai, kava, tau- 

kai. koka va, mėsa skardinėse, 
dirbtinas (kondensuotas) pie- 
nas, ir kiloki dalykai: peiliai, 
lempos, puodai, Šluotos, pa- 
klodės, drobules ir t]). Dauge- 
lyje vietų per kelias mylias 
nėra krautuvių, tai ten špil- 
kos ir muilo šmotelis yra skai- 

doma lygiai puošnumu, kaip ir 
butinu reikalu. 

Tnvažiuodama i sugriauta 
miestelį vežėja švilpia tris kar 
tus su savo švilpyne. 3'irkle 
priima daiktus, juos išdėlioja 
ir tada pradeda lįsti iŠ bombų 
išmuštų duobių, iš už suar- 

dytų sienų ir įvairių uždangų, 
visokio amžiaus žmonės, kad 
gauti to, ko jiems trūksta. 

Tie, kurie gali užmokėti, 
imama nuo jų trečdalis kai- 
nos, kiek ištikrųjų daiktas kai 
nuoja. Tiems, kurie negali 
mokėti duodama, ko jie nori 
veltui. Daugelis ima prekes 
ir moka išlengva, kaip gali- 
ma. Mat jie nori buti savi- 
stoviais ir komitetas tą jų pa- 
siryžimą stengiasi palaikai, 
kad neužgavus nelaimingųjų 
karės aukų jausmų' statant 
juos greta elgetų. 

Nežiūrint koks oras nebutu, C 

pirklčs visuomet keliauja. Daž i 
nai jas sulaiko bjaurumas ke- l 
lio arba kiias koks atsitiki- : 

mas ir tik vėlai tesugrįžta ton ; 
vieton iš kur iškeliauja. Zie- i 

mos laike, anksti pradėjus ' 

temti, vežėja turi nemaža var- 

go, važinėdama nežinomais 
keliais. \ ienas tik žiburys vi- 
duje yra ženklu vilties šim- 
tams. Kaip ten nebūtų, ame- 

rikietė pirklė neužvils laukian- 
čiu šeimynų. Nenuvežimas ry 
žili arba dirbtino pieno gali 
reikšti k.idikio mirtį, nes visi 
gyvena iš dalykų, kuriuos 
Amerikos komitetas padalina. 

Priešui apleidžiant Prancū- 
zijos žemę, ten reikia dau- 
giau darbininkų, daugiau ve- 

žimų ir daugiau maisto; taip- 
gi namų rakandų ir drabužių. 
Pakol Vokietija išmokės tiems 

[žmonės už sugriauta šalį, par- 
grįžus namon jiems turi buti 
teikiama pašelpa. Juos reikia 
penėti ir aprūpinti darbu. Tai 
yra darbas, kuris prasidėjo 
gegužės mėn. 1917 111., ir ku- 
ris tęsis pakol franeuzų val- 
džia praneš, jog pašelpa ne- 

reikalinga. 

BOLŠEVIKAI ARTI 
LIETUVOS. 

SfockJiohnas, gruodžio ?ld. 
Per ilgą laiką nebuvo galima 
gauti žirių, koks padėjimas 
yra apie Rygą ir kitose Ral- 
tiko provincijose, bet šiomis 
dienomis sugrįžo Herr Assar, 
švedų rašėjas, iš tų šalių ir 
pprneša. kad nors vokiečių 8- 
ta armija randasi Lietuvoje 

r Kurliandijoj, bet ji neturi 
jrisakymų, kad priešintis bol- 
ševikams, bet kaip tik atbulai, 
iems prisakyta kuogreičiau- 
>iai apleisti tas šalis ir keliau- 
i*namo, ką jie ir daro. 

Atrodo, kad bolševikai ras 

laug pasekėjų Baltiko provin- 
:ijose, kaip jie rado Narvoje 
r Pskove. Šiuose miestuose 
vokiečiai palijo kanuoles, su 

>agelba kuriu galima butų su- 

laikyti bolševikų žengimą pir- 
myn, bet kaip tik vokiečiai ap- 
leido miestus ir bolševikai pri- 
siartino, tai šios kanuoles bu- 
vo vartojamos ne prieš bol- 
ševikus, bet prieš ramius mie- 
sto gyventojus ir jų apgynė- 
jus. Tas pats gali atsikartoti 
Rygoje ir kitose vietose. Pa- 
bėgėliai iš kariaujančių dalių 
kiekvieną dieną didinasi. 

Kada Assar buvo Rygoje, 
tai miestas buvo sumanęs su- 

tverti armiją prieš 'bolševi- 
kus, bet tas nepasisekė, nes 

liuosnorių atsirado tiktai apie 
3,000 žmonių ir apie pasiprie- 
šinimą bolševikams, kurių skai 
eitis yra labai didelis, nebuvo 

galima nei mąstyti. 
Maisto Rygoje yra neper- 

daugiausiai, bet bado nėra ir 

jis gaunamas yra be jokių 
korčiukių. Maistas brangus, 
bet tikimasi, kad, kada vo- 

kiečiai apleis miestą, jis at- 

pigs. 
Namai nelabai sunaikinti, 

bet dirbtuvės visai sustoję, 
nes mašinerijos sunaikintos 
bei išgabentos Vokietijon. 

GARBINGAI KRITO UŽ 

LAISVĘ. 
Oficialiuose valdžios praneši- 

muose, išleistuose Amerikos Ka- 
rės Departamento Washingtone 
randame .sekančias .lietuviškas 
pravardes paskelbtas: 

P a t e m i j i m a s. Imame tik 
tas pravardes, kurios yra neabe- 

jotinai lietuviškos, arba kurios 
mums išrodo lietuviškos. Tie, kurie 

pasiduoda kariumenėj, arba laike 
registracijos, savo pravardes su 

"ski,"' arba su "wicz," ant galo, 
yra panašŲs i lenkus ir jtj męs 

negalime Ptskirti; todėl taukiau- 

siai tokių ir nepaduodaine. Lie- 

tuviai pi'ralo savo pravardes lai- 
ke užsiregistravimo, arba jau ir 

kariumenėj, paduoti vieton "ski" 

—"skas," vieton ,(\vicz"—"vičius," 
pavyzdžiui: vieton "Rutko\vski" 

privalo paduoti "Rutkauskas," vie- 

ton "Jacewicz"—"Jacevičius." Tuo- 

met bus lengva juos pažinti. 

♦ ♦ 

S u rašuose g r u o d /. io 19 d. 
Aton Banzias, (gal Bandžius) 

202 Canalport Ave., Chicago — 

sunkiai sužeistas. 

Michal Duda, iš Chicago, 1250 
W. 5oth St. — prapuolė mušvje. 

Charles Backus, iš 1 )etroit, 
Mieli,, — Mirė nuo airoplano 
atsitikimo. 

Stanley Kapas, iš Cicero, 111. 

5117 \V. 31 st Place, — sunkiai 
sužeistas. 

John Gerdis, iš Woden, Ia. — 

sunkiai suižeistas. 

Joseph Tanis, iš Chicago, 1206 
Lafayette St.. — su/.eistas laips- 
nis nepažymėtas. 

David Kėnis, iš Chicago, 1524 
S. La\vndale Ave., — sužeistas 
laiksn tujbpažymėtas. 

John j Crutis, iš Chicago, 310 

W. i/th St., — sužeistas laips- 
nis nepažymėtas. 

Pirmiau buvo pranešta, kad 
prapuolęs. 
S u r a š u o s e g r u o d ž io 20 d. 

Adolf Waskis, iš Kincaid, 111. 
— sunkiai sužeistas. 

Joseph Maruska, iš Chicago, 
1G24 \Y. 2oth St. — sužeistas 
laipsnis nepažymėtas. 

Anton Bartulis, iŠ Chicago, 
4534 S. Hermitage Avc. — su- 

žeistas, laipsinis nepažymėtas. 
Vicent Balchunas, iš Sioux 

City, la. — sužeistas, laipsnis 
nepažymėtas. 
S u r a š u o s c g r u o d ž io 21 d. 

Bolesla\v Jakubaukas, (gal Ja- 
kubauskas) iš Chicago, 4407 S. 
Wodd St., — sunkiai sužeistas. 

,į*3j 

NEPATEMYTI GAMTOS 

STEBUKLAI 
Męs matome šviesią giedrią, dieną, 

męs Matome tamsią, naktį, matomo 
labai greieias atmainas — iš giedro* 
į lieti, audrą, sniegą, matomo dangų 
graižančius žiedus, girdimo gyvybe 
drebinantį griausmą. Kas tą viskij 
atlieka, daugeliui žmonių yra neži- 
noma, o žinoti privalo kiekvienai, 
ši gamtos visokeriopa atmaina labai 
trumpai ir aiškiai yra aprašyta ir 

paveikslais išrodyta, knygelėje 

Akyvi 
Apsireškimai 

Sviete 
KAINA 25 CENTAI 

Pinigus siųskite 

'LIETUVA" 
3253 SO. MORGAN STREET 

CHICAGO, ILL. 

P O V. BEI ŠI S 
182 N. Jtiozvland Are. 

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

rius, taipgi galite užsirašyti 
"LIETUVA" 

SKAITYKITE 
IR 

PLTINKIE 

DIENRAŠTĮ 
"LIETUVA" 

LIBERTY BONDS 
| Jei jųs priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Excliange kai- 
1 nas, be kor^iso. 
Bondsus galima siųsti regis- EDWARD P. GARRITY CO., 
truota Bankers 

108 So. La Salle St. 
C-o Lithuanian Dept. Atdara kožną, dieną.. Nedėliom 10—T2 

Kreipiamės prie Tamstos, senas "LIETUVOS" 
skaitytojau, kuris radai joje artimą draugą ir patikėtiną patarėją. Pranešame Tamstai, kad perkeičiant 26 metus 
tarnavusią lietuvių visuomenei savaitinę "Lietuvą" į dien- 
raštį, taipgi persikeitė ir apmokėjimas vi prenumeratą, ir tik tokiu, budu jis tapo atsilikusiu. Todėl kviečiame 
Tamstą, senas "Lietuvos" skaitytojau, apsimoket už išti- 
kimai tarnaujantį visuomenei, už sargiai dabojantį Tams- 
tos, skaitytojau, reikalus dienraštį "Lietuvą", nes krasa 
draudžia neapmoketą laikraštį siuntinėt. Nenoretumeme Tamstai padaryt nesmagumą, sulaikant dienraščio "Lie- 
tuvos" siuntinėjimą. Drįstame laukt nuo Tamstos greito atsiliepimo, nes, suprantame, Tamsta spėjai apvertint sa- 
vo ištikimą artimą dienraštį "Lietuva". Užkviečiame "Lie- 
tuvos" skaitytojus, Lithuanian Publishing Bendrovės da- 
lininkus, artimus ir pažįstamus tuojaus užsiprenumeruo- ti Dienraštį "LIETUVĄ." 

Laiškus ir pinigus siųskite sekančiu antrašų 

3253 S. Morgan St 

j Dienraščio "LIEldYA" į 
-mi«os= 

CHICAGOJE Metams $6.00 l 
,, Pusei mętų 3.50 į 

i1 1 S * 

In Kitus 5uv. Valstijų Miestus J 
!; j Metams $5.00 > 

:į.Į Pusei Metų 3.00 J 

;] In Kanadą Me; ims 7.00 j jl J In Kitas Šalis Metams 8.00 | 
IiIiiiiiiiiiM 

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

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

Siur.čiu 1 amistoms $ ir prašau siuntinėt* 

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

Mano adresas: 

Vardas Pravardė 

Šlubos numeris Gatvė .. 

(arbaboz) 

j Miestas Vulstija 

nmim įminimi 



j trumpa 

■v L'ieluviu Visuomenės Istorija 
s 

Parašė Š. M. 

(Tąsa). 

REAKCIJA -SPAUDOS UŽDRAUDIMAS. 

Tuomet kaip jau pradeda atsirasti tokiu 

Stambių raštų ir rašytojų, kaip Daukantas, 
Valančius, Ivinskas ir kiti ir jie pradeda spaus 
dinti savo raštus Didžiajai Lietuvai Vilniuje 
ir Petrapylyje, užkrinta nelemtasis Lenkmetis 
ir po jo uždraudimas lietuviams spaiulmti 
raštus lotynų raidėmis 1864 ir,., tai yra smū- 

gis lietuvių kultūrai ir sustabdymas jos nor- 

nialio ėjimo. 
Išpradžios, tarsi, nusimena lietuviai ir1 

raštu nepasirodo, bet kada apeina, kad iš Ma- 
žosios Lietuvos galima leisti raštus ir slapta 
gabenti j Didžiąją, tai raštai pasipyla, kaip iš 

* gausybės rago ir jų dvasia nėra tokia neutra- 

8jfe(\ kaip Daukanto, Valančiaus, bet revoliuci- 
> jine, tautinė. 

Lietuvių raštija ir kultura apsivainikuo- 
ja kankinių vainiku ir gauna ypatingo inte- 
reso ją skaityti ir platinti. 

Nedovanai, kiti lietuviai sako, kad reikia 
pastatyti lietuvių rašto draudėjui Muravjovui 
paminklą. 

"Aušros" laikai nuo 1883 m. Nebuvo už- 
puolimo, nebuvo gynimo, bet kuomet užpulta, 
tuomet pradėta gintis. Taip buvo su lietuvių 
kultura nuo 1864 metų. 

Lietuvių valstiečių jaunuomenė, ėjusi mok 
sius augštutinėse mokyklose, ir susipažinusi 
su liberalėmis idėjomis, lygiai ir su lietuvių 
praeitimi, stoja apgyniman savo kall>os ir tau- 

tybės t Mažosios Lietuvos veikėjų padeda- 
mi, nutaria leisti Tilėje laikrašti "Aušrą," ku- 
ris skleistų jų idėjas lietuvių visuomenėje. 

Šerniu", Jankus, Miksas, Basanavičius iv 
Šliupas buvo "Aušros" įsteigėjais, palaikyto- 
jais ir redaktoriais. 

"Aušra," ėjusi 1883 m. drąsiai užsipuolė 
ant rusų už spaudos draudimą ir ant lenkų 
ir sulenkėjusių bajorų, kurie nebesiliovė tvir- 
kinę lietuvių visuomenės savo šovinistinėmis 
ir tikybinio fanatizmo idėjomis. Ypačiai tokio 

•^turinio buvo Jonui Šliupui redaguojant. 
Maskvoje, Petrapilyje, Varšavoje, Rygo- 

je, Mintaujoje, Liepojnje ir po Lietuvą susi- 
tvėrė 'mokslo einančios jaunuomenės ir inte- 
ligentijos būrelių, kurie karstai skaito, platina 
ir palaiko "Aušrą" ir jos įpėdinį "Varpą" ir 
"Ūkininką." 

Atsiranda studentų ir inteligentų karštų 
lietuvybės patrijotų ir drauge demokratinių 
ir socijalių minčių skleidėjų, kurie patįs rašo 
lietuviškai, spaudžia savo raštus, platina po 
žmones, ir šiaip darbuojasi žmonių tarpe juos 
mokindami; organizuodami i kuopas tautinio 
judėjimo platini.nui ir kovojimui už lietuvių 
spaudą ir geresne tvarką prieš rusų valdžią. 

Rusų valdžia persekioja, tremia į Sibirą, 
sodina į kalėjimus, bet nuslopinti judėjimo ne- 

begali. 
Atsiranda pačių lietuvių inteligentų it 

net rusų mokslo vyrų, kurie pradeda užtarti 
lietuvių spaudą ir sugrąžinti ją Didžiajai Lie- 
tuvai. Ši pastanga Japonų karės laike įvyksta 
ir 1904 m. balandžio 26 d. Didžiajai Lietuvai 
spauua sugrąžinta. 

AUŠROS" IR "VARPO" LAIKŲ 
DARBININKAI. 

Maskvos pirmame lietuvių jaunuomenės 
.turelyje buvo: Botyrius, Miklašius, Staniškis, 

r Gilius, Pietaris, P>asanavičia. 
D-ras Vincas Pietaris, suvalkietis, 1850 

—1905 m. parašė didelę istorinę apysaką "Al- 
gimantas" ir daugiau smulkesnių raštų ir ra- 

šė lietuvių politikos ir kttlturos reikalais į dau- 
jHį tų laikų laikraščių. 

I)-ras Jonas Basanavičius, suvalkietis, bu 
vo vienas "Aušros" redaktorių; daug iyrė ii 
parašė apie lietuviu tautos paėjimą; sutvėrė 
Lietuvių Mokslo Draugiją Vilniuje 1906 m. 

Jaunesnis Maskviečių būrelis buvo: Vil- 
kutaitis, J. Jablonskis, P. Mašiotas, A. Kris- 
čiukaitis, P. Leonas, J. Kriaučiunas, J. Šliu- 
pas, S. Matulaitis, Vaineikis ir kiti. 

Petrapilės būrelis buvo Petras Vileišis, 
S. Baltramaitis, vėliau K. Jaunius, P. Kriau- 
čiunas, Spudulis, A. Dambrauskas, P. Matu- 
lionis, K. Prapuolenis, V. Matulaitis, Zubric- 
kas, Maciejauskas, A. Smetona ir kiti. 

Varšavos: Vincas Kudirka. 

J'" "?:\nas persikėlė ir j Lietuvos mo 

kyklas. oeinų ir Kauno seminarijas, Mari 
^.jampolės, Xauno, Šiaulių, Suvalkų, Liepojos 

.^Mintaujos, Rygos gimnazijas, Veiverių se- 

minariją į .bajorų sodybas ir kai-kuiras kle 
bonijas. 

mmmmmmamm 

Tie laikai sutvėrė ištisas virtines lietu- 
viii visuomenės veikėjų ne vien aguštesnėje 
inteligentijoje, bet ir tarp paprastų ūkininkų, 
mokytojų, kunigų, kurių dauguma yra gyvi 
ir kurių darbų nušvietimas palieka ateičiai. 

DIDŽIOSIOS LIETUVOS VISUOMENĖS 
POLITINĖ S/JMONĖ. 

"Aušriečiai" ir ''Varpiečiai" metė j Lie- 
tuvos visuomenę pirmiausiai aiškų tautinio at- 

sigimimo ir kultūros auginimo idealą, bet drau 
ge jie metė ir naujus visuomenio gyvenimo 
sutvarkymo idealus, būtent, demokratybę, 
idant liaudis paimtų šalies valdžią pati j savo 

rankas ir socijales idėjas—idant žemė teisin- 
giau butų padalinta, atimant nuo dvarininkų 
ir stambių žemvaldžių ir tikybinių įstaigų ir 
atiduota bežemiams žmonėms, ir idant lietu- 
vių darbininkų užmokesnis ir gyvenimas butų 
pagerintas. 

Jonas Šliupas tas idėjas metė per "Auš- 
rą," Vincas Kudirka per ".Varpą," o daugelis 
kitų stačiai j liaudį. 

Pradeda atsirasti ir politinių partijų lie- 
tuviu visuomenėje: soeial-demoĮ<ratų demo- 
kratų vėliau apsireiškia atžagareivių klerikalų 
ir dar kitokių. 

Tos partijos ypatingai prigija lietuvių iš- 
eivijoje Liepojuje, Rygoje, Mintaujoje, Petra- 
pilyje,, Paryžiuje, Šveicarijoje, Mažojoje Lie- 
tuvoje ir Amerikoje bet ir pačioje Lietuvoje 
pusėtinai įsišaknija. 

l_*žt;it, kaip 1905 m. apsireiškia Rusuose 
revoliucija, tai tuojau ji stipriai pasirodo ir 
Lietuvoje, kur liaudis nuo valdžios pareika 
lauja ne vien tautiniam ir kultūriniam augi- 
mui ir vystymuisis tiesų, bet taipogi ir de- 
mokratiniam tai yra žmonių valdžios, pama- 
tinių žmogaus liuosybių—asmens, namų, ne- 

liečiamybės, sąžinės, spaudos, dėjimos Į drau- 
gijas laisvės ir visuotino, lygaus, slapto ir 
betarpio balsavimo. 

Užėjusi reakcija po 1005 m. nuslopina 
tą visuomenini judėjimą Didžiojoje Lietuvoje. 

Rct 1917ni. užėjus Rusų Revoliucijai, tai 
smarkiai apsireiškia lietuvių tremtinių visuo- 
menės tarpe, kuris po šiai dienai tebeauga. 

8, Lietuvių Naujokynai. 
Pricžast[s. Visos tautos, kurios stipriai 

auga, vyStosi ir siekia geresnio gyveninio, tu- 
ri naujokynų. Ar buta senovės Lietuvos nau- 

jokynų—nežinoma. Ar buta 500 metų bau- 
džiavos laike, taipogi nežinia. Galima tik spė- 
ti, kad ir iš Lietuvos tuomet bėgo žmonių j 
tokią "Zaporožije." Daukantas sako, kad gale 
XIII amžiaus iškeliauta lietuvių į\ Ameriką. 
P>et tai reikalinga dar tyrimo. 

Tikra lietuvių emigracija prasidėjo tik 
pr.liuosavus žmones nuo baudžiavos, kuomet 
iiems buvo suteikta tiesa keltis kur nori. 

Lietuvių liaudis pradėjo keltis iš sodžiaus 
tuojaus i miestus, bet įstabus dalykas, ne į 
Lietuvos, bet j Latvių ir Rusų. Į Lietuvos 
miestus nesikėlė, turbut, todėl, kad jie buvo 
užgyventi žydų nup Vytauto Didžiojo laikų. 

RUSUOS LIETUVIŲ NAUJOKYNAI. 

Seniausioji lietuvių išeivybė prasidėjo, 
turbut, tuojaus po 1861 m. i Liepojų, Mintau- 
ją ir Rygą, o iš ten į toliau—i Petrapilį, 
Maskvą, Odesą, Kaukazą, Sibirą ir net už- 
sieni 

Licpojaus lietuviu naujokynas. Susida- 
ręs buvo j 3—5 tukstančius žmonių, susidėjo 
daugiausiai iš dirbtuvių darbininkų, gimna- 
zijos moksleivių ir jurininkų. Tas naujoky- 
nas dalyvavo visuomeniniame lietuvių judėji- 
me, turėjo slaptų ratelių, darbininkų draugijų 
ir lietuvių mokyklą. 

Mintaujos naujokynas. Susidėjo daugiau- 
siai iš moksleivių ir darbo žmonių. Pirmieji 
turėjo nuo senų laikų politinių ir kultūrinių 
ratelių, iš kurių išėjo nemaža visuomenės dar- 
bininkų. 

Rygos lietuvių naujokynas. Susideda iš 
40 tūkstančių žmonių, daugiausiai dirbtuvių 
darbininkų, bet yra po mažumą pirklių, inte- 
ligentų ir nemaža moksleivijos. Tas naujo- 
kynas lietuvių kulturoje sulošė nemažą role. 
Čia susitvėrė nuo senai švietimo draugija 
''Žvaigždė" ir "PaŠelpos" draugija, kurios tu- 
rėjo apie 7 mokyklas; čia ėjo 3 lietuvių laik- 
raščiai nuo 1905 m., čia buvo stipriausiais lie- 
tuvių social-demokratų būrys, ir visuomenės 
gyvenimas ėjo labai gyvai. 

Ryga davė keletą lietuvių gerų visuo- 
menės "darbininkų. 

Petrąpyles lietuvių naujokynas. Didumo 
netoli Rygos, sudėtis ta pati, turi keletą drau- 
gijų, apie 4—5 mokyklas, ėjo po 1905 iv du 
laikraščiu. Europos karės metu rado prie- 
glaudą visas tremtinių judėjimo branduolys, 
garsi nukentėjusiųjų dėl karės šelpimo drau- 
gija ir 5 laikraščiai. Čia buvo antras didelis 
Rusijos lietuvių Seimas 1917 m., kuriame nu- 
tarta reikalauti lietuvių tautai apsisprendimo 
teisės po karės, t. y. nepriklausom) ?)ės. 

(Toliaus bus} jį 

Iš Lietuvių Gyvenimo Amerikoje. 
SO. OMAIIA NEBR. 

Čia yra SLA. 87 kp., kuri pa- 
sižymi .savo veiklumu. J r ne dy- 
vai, nes joje priguli visi veikles- 
ni ir pažengesni £0. Omahiečiai. 
Lietuviai, matydami kuopos pra- 
kilnus darbus noriai rašosi prie 
jos. Kiekviename susirinkime pri- 
sideda keli nauji nariai. 

Kuopa ypač pasižymi veikime 
dėl Lietuvos laisvės ir šelpime 
nukentėjusių nuo karės. Kuopos 
nariai išrinkti atstovais drau- 
gišėių sąryšyje daug veikia mi- 
nėto sąryšio darbuose link Lie- 
tuvos labo. 

Bet ir mus kuopa turi vieny 
silpnumą. Visas kulturinis dar- 
bas sukraujamas ant pečių kele- 
tos veikėjų gerų tėvynainių. Ki- 
ti-gi tik pritaria tam. Turėtų bū- 
ti kitaip, — kiekvieno pereiga 
darbuotis savo organizacijos ir 
tėvynės labui. 

Gruodžio 15 d. kuopa turėjo 
metinį susirinkimą, kur buvo 
kaip ir nustatyta veikimas 1919 
metamas, nes išrinkta nauja val- 
dyba ir įvairios komisijos. Kuo- 
pos vahlyboti išrinkti: 

įPirni. — V. J. Sabaliauskas, 
vice-pirm. ir organizatorius — A. 
Zalpis, nut. raštin. — l'r. Zig- 
mantas, ižd. raštin. — K. Lau- 
cius, iždin. — K. Janavičienė, 
kasos globėjai — J. Šakni- ir J. 
Papikas, tvarkdarė — M. Ma- 
salskienė, kuopos korespondentas 
— A. Zalpis, atstovai Į daru- 
gyščių sąryšį — A. Sabaliauskie- 
nė, K Junevičienė ir J. l'apikas. 

Linkėtina naujiems kuopos 
viršininkams pasekmingai dar- 
buotis. 

Narys. 

UŽSIMEZGĖ AUDĖJŲ 
BENDROVĖ. 

Mancester, N. H. Gruodžio 13 
d. čia kalbėjo p. M artus. Daug 
žingeidžių dalyku įpasakojo 
Mancliesteriečiams. Apie pa o j u 

Lietuvos lai:;; .m. kurs gresia nuo 
lenku godumo ir, taip pat, ne- 

mažą pavojų nuo nu'su pačių ne- 

sutikimų. Kuomet tėvynė reika- 
lauja nuo musų daug darbo, męs 
tik ginčynamės, kurs iš musų 
yra protingesnis, gudresnis. Bet 
turbut visi męs esame žiopli, nes 

musų darbai — nuolatiniai bar- 
niai nieko gero fieliudijd apie 
mus. 

Toliaus kal'bėjo apie tai kaip 
geriau sutvarkius ekonaminius 
reikalus Lietuvoje, kad musų 
broliams lietuviams nereikėtų 
dangintis j svetimus karaštus, 
jieškant geresnio kąsnio duonos. 

Aiškino apie naudą V ilniaus 
Žemės bankos. 

Susirinkusieji nupirko 5 'ban- 
kos šėrus. Taipgi aiškino apie 
Lietuvos Atstatymo LJendrovy ir 

organizavimą Įvairių amatų 
bendrovių. 

Po puikiai p. Martaus prakal- 
bai pas mus susitvėrė komitetas 

I organizavimui audėjų bendro- 
vės. Komiteto valdyboje yra: 
Pirm. — Kondrotas, raštininkas 
— P. Andrejunas, ižd. — K. P>u- 
ėis. Kitų r :stų audėjai, kurie 
žingeidauja šiuo klausimu, ma- 
lonei kviečiami prisidėti su pa- 
tarimaiš-nuomonėmis. 

Audėjų organizatyvio komiteto 
adresas: 

141 'Manchester St. Manches- 
ter. N. II. 

Audėjai, pagalvokime ar mes 

galime buti tėvynei kuom nors 

naudingi ? 

Libero Aman. 

DETROIT, MICH. 
Šiuo iaiku kur nepažiūrėsi vi- 

sur juda, darbuojasi dėl Lietu- 
vos laisvės, bet Detroite tokio 
judėjimo nėra. Mat detroitiečiai 
vieton rūpintis Lietuvos reikalais 
tąsosi su kun. K. Skripka, kurio 

parapijonjs labai nenori. 
Lapkričio 24 d. parapijonjs tu- 

rėjo susirinkimą parapijinėje sve- 

tainėje. Ten užkure kunigui to- 

kią pirtį, kad nebagas turėjo 
išsinešdinti iš svetanės. 

Gruodžio 15 d. parapijonjs ir 
vėl laikė susirinkimą, bet jau 
ne savoj svetainėje; mat vysku- 

pas taip pranešė komitetas, ne- 

leido laikyti susirinkimą parapi- 
jinėje svetainėje. 

Susirinkimas atsibuvo kitoj da- 
1 y j miesto ir jame dalyvavo tik 
tie, kurie turėjo parapijinę kny 
glite. 

Parapijos komitetas pranešė 
susirinkusiems apie pasekmes ty- 
rinėjimo. kurs jiems buvo parapi- 
jom] pavesta padaryti. Susirin- 

kusieji parapijonįs, apsvarstę da- 

lyką. nutarė kun. Skripką pra- 
šalinti iš Detroito lietuvių para- 
pijos. Kaip tas jiems seksis pa- 
rodys ateitis. 

Bolševikas. 

Nuo Red. Dalį korespondenci- 
jos apleidžiame, nes ji daugiau 
tinka teismui ne laikraščiui. 

BRIDGEPORT, CONN. 

"Gruodžio 15 <1., 1918111. "Lietu- 
vos Dukterų" darugystė turėjo 
metinį susirinkimą, j susirinki- 

mą atsilankė Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondo pasiuntiniai, pra- 
šydami aukų Lietuvos laisvei. 
Atstovai kalbėjo labai trumpai 
kviesdami prisidėti prie išgavimo 
Lietuvai laisvės. Draugystė, po 

trumpu diskusijų, priėjo prie iš- 

vedimo, kad reikia kiek nors 

paaukauti, 'bet tuojaus kilo klau- 
simas Į kokį fondą, nes buvo 

paduota du. Balsuojant pasirodė, 
kad didelė didžiuma užjaučia 
Liet. Ncpr. Fondui, kuriam ir 

paskyrė $25.00. 
Tą pat dieną Švento Jurgio 

Kareivio draugystė (viena iš se- 

nausių draugyščių mūsų mieste) 
taipgi turėjo savo susirinkimą, 
kuriame ir-gi pakelė klausimą 
kiek nors paaukauti Lietuvos 

politikos reikalams. Nutarė pa- 
aukauti $100.00, bet neperduoti 
nė j vieną fondą, o pasiųsti tie- 

siog įPildomamjam Tarybų Ko- 

mitetui, YVashirtgtonan, dėlto, kad 
fondai dirba atskirai, o visų yra 

noras, kad šitoki darbai butų dir- 

bama išvieno. 

Iš šito gali buti kiekvienam aiš- 

ku. kad pas lietuvius yra svekas 

protas ir prakilnus norai, tik ne- 

kuriu sriovių lyderiai serga ar- 

dymo liga. 
Lietuvos Duktė. 

H iir-r-*; . 

C. K-TO SKYRIUS VEIKIA. 

Waterbury, Conn. čionykščiai 
tautininkai, nckurį laiką, buvo 
kaip ir apsūdo. Tai influenza, ta; 

vasaros šilumos trukdė ju veiki- 
mą. Bet užtat, kad prad*.j( t;ii 
dabar ir veiki:-., 

Žymiausiai pasirodo Centralio 
Komiteto skyrius (Lietuvos iž- 
do skyrius), jis turi j 100 nariu, 
kurie moka Lietuvos iždan mene 

s i nes duokles. 
Šis skyrius turėjo susirinkimu 

gruOd. 15 dieną, kur apspręsta 
busimas veikimas ir išrinkta val- 

dyba ir įvairios komisijos. Val- 
dybos įiu-jo sekančios ypatos: 
Pirm. — A. Baniulis, iin. rašti- 
tininkas — J. Rinkievičius, už- 

rašų raštininaks — J. Urbanavi- 
čius, iždininku, — I. /emantaus* 

kas, kontrolč-s komisija — A. 

j ()stcika ir K. Blažaitis. Taipgi 
išrinkta apie tuziną organizatorių. 

Pirmiau buvo išrinkta 13 as-' 

menų rinkimui aukų j Lietuvos 
Neprigulmybės Fondą. Jie pra- 
nešė. kad jau surinkta j $4.000. 
Taigi \Vaterburys eina pirmose 
eilėse kovoje už Lietuvos laisvę. 

Kiti skundžiasi dėl biznierių 
skupumo, bet ir pas mus jų yra 

visokių. Yra gerų — tikrų tėvy- 
nainių, bet yra ir skupuolių. 
Kuomet darbininkai kloja dešim- 

tinėmis, ar ir po daugiau, kiti 

biznieriai išmeta vos porą trejatą 
doliarių, arba ir visai nteko. 

\Yaterbureėiai, kur tautinis su- 

sipratimas taip augštai pakilęs, 
nesitikėjo susilaukti panašio biz- 

nerių, eprilankumo link Lietuvos 

reikalų. 
Centelio Komiteto (Liet. iždo) 

[skyrius surengė prakalbas gruo- 
džio 15 d. Laukta J. Liutkausko. 
bet atvažiavo p. Račkauskas. 

Kalbėtojas puikiai apipasakojo 
apie Lietuvos reikalus. Jis už* 

reiškė, kad Lietuvoje neprivalo 
\buti praletarų, nes Lietuvoje, 
kiek galima spręsti iš veikėjų 
nuomonių, bus stengiamasi su- 

teikti kiekvienam tiek žemės. 

Kiek jis galės apdirbti, jei tik jis 
to norės. 

Publikos j prakalbas prisirinko' 
arti pilna svetaii.ė. Aukų į LieH 

tuvos Neprigulmybės Fondą su- 

rinkta suvirs s3.oo.oo. 
Dramatiška draugija 'A arpas" 

pradeda smarkiai veikti. Jo na- 

riai, mokinant p. Brazauskui, jau 
w | 

yra išmokę daug nauju dainelių 
ir tik liaukia progos, kada pa- 
sirodyti prieš \\'aterburiecius. Gi 
"Varpo"' lošėjai, užbaigiant 1918 
metus statys scenoje didelį vei* 

kalų: "Sugrjžo."' 
Kiek laiko atgal čia susitvėrė 

draugija "Tėvynės Gelbėtojų." 
Sudėta j 150.00, bet jie iki šiol 
dar nepavesti Lietuvos gelbėjimo 
reikalams ir guli \\ aterburyje. 
liūtų jau laikas perduoti juo3 
ten, kur jie buvo skiriami, t. y. 
kovai už Lietuvos laisve. 

Pašiašupietis. 

SUDEGĖ LIETUVIU 
BAŽNYČIA. 

Laikraštis "Eagle,'' lirooklyn, 
X. Y. praneša, kati gaisras su- 

naikino lietuvių bažnyčią Mas- 
petli, X. Y. (arti Iirooklyno), 
padaryta nuostolių , S25.ooo.oo. 
Gaisras prasidėjo bažnyčios skle- 
pe. Gaisro priežastis niekam ne- 

žinoma. 
Prie gaisro atvyko Maspctho 

ugniagesių kampanija, o vėliau 
ir iš artimesnių miestelių, bet 
apginti bažnyčia jau negalėja 
Todėl stengtasi nors apginti gre- 
timai esančius medinius namus. 

Lietuvių parapijos klebonija bu- 
vo užsidegusi net du sykių, bet 
abu kartu pasisekę ią apginti. 

Gaisrą pamatė pats kelbonas, 
kun. Milukas. Jis begesindamas 
ugnį ir gelbedamas bažnyčios 
turtą, apsidegino rankas ir vei- 
dą. Kun. Milukui suteikta dak- 
tariška pagelba vienok jis gydy- 
sis klebonijoj, matyt nelabai dar 
apdegė. 
IŠSIMOKYK DRAPANŲ KIR- 

PIMO AMATĄ. 

i HA5TER 5Y5TEH > \ 
Mes mokiname ši puikų gerai apsimokanti 
Kirpikal yra labai reikalaujami. 
amat^ į trumpa latka. 
Vietos nepripildytos laukia. 
Ateik dieną ir vakare. 

Master Cutting School 
J. F. Kasnicka 

118 N. l.aSalle St., 

DR. O. C. HEIiNE 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 lr So. HalstedSt. 
(Gyveitmas virš Aptiakos). CHICA60. 

Arp busit, ar Lietuvon Grįžšit? 
Lietuviams yra svarbu ir žingeidu žinoti, kiek Lietuvių žada po 

šios karės grįžti atgal Lietuvon. "Lietuvos" Dienraštis norėtų 
šitas žinias surinkti, kad šitą, klausimą išrišti. 

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

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

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

duodamos. Todėl galite rašyti atvirai ir su pilnu pasitikėjimu. 

1. Vardas-Pravardė .v 

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 eia užsiimate? 

10. Kuom Lietuvoj norėtut užsiimti? 

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

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

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

* 

Statistikos Skyrius, 
• "Lietuva" Daily, 

3253 S. Morgan St., Cliicago, 111. 

PASIRŪPINKITE, KAD IR JUSŲ DRAUGAI BEI PAŽĮST AMI JĄ IŠPILDYTŲ. 
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Prenumeratos kaina apgarsinimų skyriuje. Apgar- 

sinimų kaina sutelkiama pareikalavus. 

Prisiųsti Redakcijon ir nesunaudoti rankraščiai grą- 

žinami atgal tik tada, karia jų grąžinimo reikalaujama, 

rankrašt) Rrdakcijon siunčiant, ir kuomet grąžinimo lė-l 

Sos prie rankraščio yra pridėtos. * 

Prenumeratos, apgarsinimų ir kitokio biznio reika- 

lais reik kreiptis laiškais i Dienraščio Adminiataracij^. 

Korespor .-ncijas, žinias ir straipsnius reik adresuok 

Dienraščio Redakcijos vardu. 

J' ki raštai, be padavimo rašėjD tikro vardo-pravar- 

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

Asn oniškai Redaktorių galima matyti nuo 11:30 iki 

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

Paslapta Diplomatija. 
f 

Teisingai buvo užreikšta, kad paslapU 
diplomatija buvo priežastim daugelio žmoni- 

jos nelaimių. Ji buvo priežastim ir dabartinė0, 

Karės, nes jeigu žmonės, tautos, butų turėję - 

tame reikale savo pilną balsą, kares neabe ( 

Jotinai butų nebuvę. Karė kilo iš priežasties j 
paslaptų intrigų Berline, o intrigos tuomet 

butų buvę negalimos. 
Todėl kilo naujas griežtas obalsis "Šalin , 

slapta diplomatiją!" .Ir padėka už šitą obalsį 
priklausyki bolševikams, nes jie vieni iš pir- : 

mųjų jj nukalė ir garsių-garsiausiai skelbė. 

Sakome, padėka jiems "priklausytų.'' ^ 

Matot*, ji bolševikams nepriklauso, — todėl, | 
kad jie, patjs tą obalsį iškėlę ir išrekliamavę, 
jo vienok absoliučiai nepildo. "Paslapta di- 

piomatija" su neišvengiamomis prie to intri- j 

gotnis pas bolševikus dabar kur-ka.s didesnė 

ir blogesnė,—nes purvinesne.—negu kad ji 1 

buvo ir prie despotiškų monarchijų. 
Pilnus slaptosios diplomatijos prašalini- 

mas vargiai bus galimas artimoj ateityj. Pra- ; 

vilininias jos, vienok, ant liek, kad "išrovus i 

,ai piktrsias iltis," gal but ir įvyks,—ir tai 

ne ačitt bolševikams, bet labjausiai ačiū Pre ' 

zidentui \\ ilsonui, kuris Šitą principą pastate 
vienoj iš pirmiausių vietų ir už kurį jis pats į 
nuvyko Europon "pakovoti." 

Nuo panaikinimo paslaptos diplomatijos i 

bent tokiame laipsnyje, kad busiančios taikos 

konferencijos posėdžiai butų vedami viešai, 
kad daromos juose sutartįs butų tikrai ir pil- 
nai tautų patvirtintos, kad jokių paslaptu 
kombinacijų nebūtų prie to prisegta—nuo to 

labjau negu nuo ko kito priklauso pasisekimas j 
viso programo, kurį. Prezidentas VVilsonas nu- 

važiavo nuvykdinti. 
luiropoje yra užtektinai atžagareivių, ku 

ric norėUi taikos konferencijos darbus 'su 

fiksyti" "senovišku buclu. Anglijoj yra aris- 
tokratu lordų, Francuzija turi savo "Burbo- 

mis," Italija savo "Machiavelius," kurie ne- 

abejotinai bus priešingi Prezidento \Yilsono 

programų i. 

Jie gali laimėti, jeigu taikos konferen 
cija atsibus ''prie uždarytų durių." Jie nie- 
kuomet nelaimės, jeigu pasauliui bus duota 
proga laiku išgirsti, kas Yersailles konferen- 

cijoj darosi, nes žmonės neabejotinai padarytų 
tokį opinijos spaudimą Prezidento YVilsom 

naudon, kad jokia reakcijonierių klika nega 
lėtų prieš ją atsiremti. 

Demokratijos idealų laimėjimas, todėl, 
gal but daugiausia šiądien priklauso nuo to, 
kai,> daug bus "Slaptoji Diplomatija" naudo 
jama buriančioj Taikos Konferencijoj. 

I 
— 

j Svetimoj spaudoj apie 
| Lietuvius. 

Lietuvių moterų nuopelnai. 
Laike Liberty Loan kampanijos tik-ką už 

sibaigusios Lietuvių moterįs buvo tarp labiau- 
siai pasekmingų svetimtaučių moterių parda- 
vinėjime bondsų. Viena tik diena Pittsburge 
Pa., jos pardavė bondsų už $58,150.00 tarp 
savo vientaučių tame mieste. Entuziazmas, 
kurį jos įdėjo į šį darbą, yra atspindys dide- 
lio užsiinteresavimo, kurį Lietuvės moterys 
anapus jūrių nuolatai apreiškia visame kame, 
kas tik palyti jų tautos gerovę. 

Moterįs lošė pažymėtiną rolę Lietuvos at- 
budime, kuris prasidėjo introj dalyj 19-to 
šimtmečio, po ilgų metų cyHinitautiškos prie- 
spaudos ir pavergimo. Nuo 1864 iki 1904 
metų Lietuvių spauda buvo uždrausta, mo- 

kyklos buvo uždarytos ir net Lietuvių kalba 
Inivo uždrausta viešuose susirinkimuose. Lai- 
ke šitų tamsių metų ne kas kitas, kaip lietu- 
vių moterįs paslaptomic mokino jaunesnes 
^entkartes skaityti ir rašyti, tokiu budu palai- 
kydamos Lietuvoje 50 nuošimčių mokančių 
skaityt-rašyt, kuomet likusioj Rusijos dalyj 
mvo mažiaus negu 20% galinčių skaityt- 
-aŠyt. Moterįs taipgi buvo prisidėję prie pa- 
gelbėjimo tiems, kurie buvo Rusų valdžios 
)ersekiojami už įnešimą lietuviškų knygų Lie- 
uvon kontrabandos keliu ir už jų platinimą. 
Daugelvj atsitikimų, jos prigelbėdavo ka- 
iniam pabėgusiems iš Siberijos. 

Dauc) Moterių Rašytoju. 
Nemažas skaitlius Lietuvių rašytojų bu j 

,ro moterįs. Tame laikotarpyje, kuomet rusai 
)Uvo uždraudę lietuvių spaudą, lietuvių laik- 
aščiai ir knygos buvo daugiausiai spausdi- 
įamos užrubežiuose. Rašytojai būdavo pri- 
ersti pasirašinėti pseudonimais [slapyvar- 
lžiais], idant pats save apsisaugoti, nes toki 
lidelis buvo rusiškos valdžios persekiojimas 
ų, kurie mėgino pasirodyti susipratusiais. To- 
lėl ir moterjs, kurios rašydavo, prisiimavo ne- 
caltus pseudonimus, kaip, pavyzdžiui, Liglė, 
'Žemaitė, Bitė, Šatrijos Ragana ir Lazdynų ''elėda. Net ir šiądien tikri vardai šitų po- 
uliarių raštininkių yra mažai žnomi. 

Jos rašydavo apie daugel j j vairių daly- 
:ų. Rašytoja, pasivadinusi Lazdynų Pelėda, 
mvo noveliste [pasakaičių, novelių, rašytoja]. 
lemaitė, kuri dar ir dabar gyvena, nors labai 
ena, yra kaimietė moteris, kuri rašydavo' 
rumpas apysakas iš kaimiečių pvvenimo. 
Šatrijos Ragana rašydavo edukacijinėmis te-1 
nomis ir parašė tūlą skaitlių apysakaičių vai-, 
:ams. Bitė buvo sceniškų veikalų rašytoja, :urios veikalai buvo statomi Kaune. Jos vei- 
kalai yra komedijos iš paprastų žmonių gy- 'cnimo paimtos.*** 

Nors šitos rašytojos buvo priverstos gy- 
•enti sulyginamai nuošaliai nuo viešumo, pa- 
itaraisiais laikais Lietuvių moterįs pradėjo 
žengti į viešojo gyvenimo reikalus. 1908-ais 
lietais moterįs laikė savo seimą Kaune, kur 
lalyvavo 2,000 delegačių. Čia Įsteigta pra- 
lžia federacijai moterių kliubų. Jos nutarė 
eisti laikraščius, steigti mokyklas, remti aug- 
•tesnes mokslo įstaigas merginoms, atidaryti 
estauracijas ir organizuoti mokyklas naminių 
larbų mokinimui. Jos net pradėjo Kauno apie 
inkėse experimentalę farmą, su tikslu padrą- 
.iiiti prie moksliškos ukininkystės. 

Lietuva yra ūkininkų tauta. Moterįs yra 
)ripratusios prie sunkaus ūkės darbo ir vi- 
iuomet prigtlbėdavo vyrams prie žemdirbys- 
ės, nuimant laukus ir aprūpinant gyvulius. 
\amiiečių nešiojamos drapanos' yra papraš- ai daromos iš linų ir vilnų, kurios yra su- 
verpiamos ir audžiamos pačių moterių namie. 
Prieš karę šita išdirbystė buvo pradėjusi už- 
mdinėti nacionalio svarbumo vietą. Keliose 
dietose moterįs buvo suorganizavę pusėtinas 
dirbtuvėles kaimuose, kur ausdavo audinius, 
fų padaryti audiniai buvo skaitomi geresni už 
.uos, kurie buvo darcmi mašinomis ir buvo 
<ilęs labai didis jų pareikalavimas. 

Moterių Pagalbos Darbas Karės Metu. 
Kuomet karė nušlavė šalį, visas kultunn- 

.as darbas ir ekonominė pirmynžanga lapo 
sulaikyta. Moterių atyda tuomet tapo nu- 

kreipta prie gelbėjimo pabėgėliams ir sužeis- 
tiems. 1914-ais ir 1915-ais metais rusų ar- 

mijos įsiveržė į rytinę Prūsiją ir deportavo 
į Rusiją šimtus gyventojų, kuriuos jie skaitė 
vokiečiais, bet kurie ištikro buvo lietuviai. 
Lietuvių moterįs tuojaus pradėjo organiza- 
ciją vardu "Globa," kuri aprūpino apie 10,000 
l'rusų Lietuvių, įsteigė mok}.Jas jiems ir teik- 
davo paramą visokiais budais. Moterįs taip- 
gi buvo veiklios rinkime aukų nuo karės nu- 

kentėjusių šelpimui, įsteigė darbo ir informa- 
cijos biurus ir išsiuntė pagelbą apie 40,000 
lietuvių pabėgėlių, kurie buvo išbarstyti po vi- 
są Rusiją, Sibcriją ir Kaukazą. Nežiūrint di- 
delių nepatogumų, jos pradeda rekonstrukci- 
jos [atbudavojimo] darbą Lietuvoje." 

Iš JVorld-Hcrald, Omaha, Nebr. 
Gruodžio 8 d. 1918. 

Vincas Krėvė. 

Skerdžius. 
{Tąsa} 

Aimanavo ir Valainis ii 
urnai laukė sunaus. 

— Kad aš sunaus neturė- 
tau! Ne, šito nebus! Tegul 
bus dešims, vienuolika mer 

.gaičių—vienas galas—o dvilik 
tas bus sunus, ir gana! 

Juokėsi kaimynai klausyda- 
mi, bet Valainis nenusiminė 
ir laukė sunaus. Ką padarysi 
tokiam žmogui! Užsimanė su- 

naus, ir gana. 
Tikrai, gimė jam ir sunus, 

gimė jisai tik /) Velykų, bet 
krikštynas atidėjo Valainis į 
Sekmines, kad geriau atsi- 
džiaugti, garsesnes ir iškil- 

mingesnes krikštynas atkelti. 
Ir triukšmingos gi buvo, 
triukšmingesnės nei kitos ves- 

tuvės; muzikos tik nebuvo, o 
tai vestuvės, ir gana. Net vi- 
są sodžių per kvieslį suprašė 
Valainis, visviena, kaip ant 
vestuvių. Matydami tai žmo- 
nės, vieni juokėsi, kiti ste- 
bėjosi. 

— Dračinas žmogus 1—kal- 
bėjo treti. 

Kurnu užprašė Yalainis pa- 
tį kunigėlį, o kurna buvo se- 

niuno Alksninio žmona, to pa- 
čio Alksninio, kuris turi dau- 
giau šimto kelmų bičių. Ir 
Dievas vienas žino, kodėl jam 
tai]) jos vedasi? Vieni kalba, 
kad jisai žino, nei raganiumi 
vadina; kiti gi mano, kad ji- 
sai švenčiausią per komuniją 
iš burnos išsiėmęs, parsinešė 
namon ir įdėjo avilin į bites. 
Lapinas kalba, kad patsai ma- 

tė avilyj lyg "kieliką," kaip 
bažnyčioje pas kunigą, tik i? 
vaško sulipdytą. 

i )abar Alksninis atsiuntė 
krikštynoms visą ansotį me- 

daus. Jame buvo svarų de- 
šimts, o gal dar ir daugiau. 

Suprašė taipogi Valainis ir 
visus savo gimines. Visi ži- 
no, kad jisai buvo nebikokios 
giminės. Tai ne žmogus, kur 
Amerikoj tik praturtėjo, bet 
nuo senu laiku garsus buvo. c c- O 

Atvažiavo čia ir Čepulis iš 
Rudnios, kur išleido kuniguos 
na sūnų ir Dumblis iš Pakel- 
mių, kur senai pasistatė muro 

namus, lyg bajoras mieste 
kur; buvo čia ir Korulis iš Pa- 
gilšės, patsai mokyčiausias" 
žmogus visoje parapijoje; ji- 
sai net pas kunigą pietums 
buna; suplikacijos tai be jo 
niekas negiedos; pribuvo čia 
ir Dundis iš Persėdų, kur tu- 
ri šešius valakus žemės juo- 
dos, kaip tirštimas; tai tur- 

tingiausias žmogus visos pa- 
rapijos, ir kitaip jo niekas ne- 

vadino, kaip tik "ponuli/' Pa 
prasti žmoneliai iam net ran- 

ką bučiuoja. Nors turtuolis 
buvo, bet geras žmogus; no- 
sies nekėlė, ir nepuikinosi iri 
poniškai nesinešė. j 

Ir daugel buvo dar ir kitų 
garsių vyrų su pačiomis, kiti 
net su vaikais, suvažiavusių 
krikštynoms. 

Linksminosi dabar visi. 
Riksmas ten, juokai skamba, 
kad net gale sodžiaus užgirsi. 
Bobos išgėrę, kuri alaus, kuri 
net ir degtinės, nusilinksmino 
taip, kad net dainas užtraukė, 
senovines, nedabartines. Yy- 
rai rėkaloja, pasakoja tas tam, 
ir tas to neklauso. "Vestu- 
vės, ir gana." 

Arti viujdienio, saulė j pie 
Itus slenka. T rik-trik-trik! 
į skamba skerdžiaus trimitas 
dar ten kur sodžiaus gale. 
Štai ir kiaulės, užrietę uode- 
gas, šuoliu nešasi, toj tą ap- 
lenkdama, namon, kad grei- 
čiau pi r m n i paspėjus apzuiti 

visus kampelius. Gena sker- 
džius gyvulius nuo rytagonių. 

Moterįs tuoj nusinešė na- 

mon: reikia gyvulius priimti, 
karves pamelžti, pripenėti, pas 
kui tvartan suvarinėti, kad 
kur daržan neįsilaužtų kuri. 
Nūnai nelauk, kad tau visa 
duktė padarytų ar tarnaitė- 
sanidininkė. Jos dar anksti 
rytą visos išsinešė iš namų: 
kas bažnyčion, kas girion, kas 
taip sau braidžioja po lauku.;, 
po pievas. Nūnai jau tokia 
šventė, kad traukia žmogų 
ten, kur žaliuoja, ir gana. 

Liko pirkioje Valainio vien 
vyrai; ir iš jų kai-kurie 
šjo vieni ant kiemo, kiti Į so- 

deli, treti ant gatvės sustoję 
pas vartus kalbėjo aplink tai, 
aplink šiai, daugiausia aplink 
nieką. 

Kunia nuvėjo kitan galan 
namų rengtis bažnyčion; pat- 
sai i Yalainis tupinėjo pas 
papavietę aplink vežimą: pa- 
movė naujus ratus pasturga- 
lyj, patepė gerai, kad negirgž 
dėtų "gerti neprašytų." 

Stovi vyrai patvoryje, už- 
ėmę visą pašalę, ir šneku- 
čiuoja aplink ganiavas, kur 
geriau gyvuliui, ar miške ar 

pievose. 
— Ar sveikas, seni? Dai 

kruti?—užkalbino Lapiną Ko- 
rulis iš Pagilšės. 

— Kaip matai tamista. Ko, 
man nekrutėti!—atsišaukė La 
pinas ir prisiartinęs padavė 
jam ranką:—Kaip tamista 
Dievas laiko? 

— Senstu, ot ir visa! Bet 
•4'i tu, kaip buvai, toks ir da- 
bar, nei tu sensti, nei tu nie- 
ko. Kada gi tu mirsi, seni? 
Ar gal mus visus nori per- 
gyventi? t i 

— Ką tu, žmogau, kalbi 
jam aplink mirtį!—nusišypso- 
jo Čepulis Levanarda: jisai 
vesti dar mano, tik neranda 
sau tinkamos mergos: visos 
persenos. 

Nusijuokė vyrai taip sma- 

giai, kad net višta, kur po 
serbentos kruniu purtinosi, nu 

sigando ir kudakindama nuo 

gūžtos pabėgo. Lapinui ne- 

patiko tat. Nors jisai prijun- 
ko, kad iš jo juokus keltų, bet 
čia gi buvo svetimų šalių 
žmonės! 

— Aš ir užmiršęs butau 
gražiai, čia su jumis bešnekė- 
damas; gerai kad, žmogel, pri 
minėt man;—atsigrįžo jisai i 
Čepulį—-jus čia uliojate ir nie- 
ko nežinote, o ten gale Ya 
lakų, pas Miegakulinę, jus 
vaikai gal užmu ė tas tą. 
Kaip gynėm namon let per- 
skyrėme: apsikruvinę, apsi- 
draskę, tas tą vis akmenais. 
Let apgynėme Antoskę. Mac- 
kė jį butų gražiai užmušęs. 

Čepulis nežinojo, ar Lapi- 
nas tiesą pasakoja, ar juo- 
kiasi iš jo, ir meluoja. Visi 
žinojo, kad Čepuliai, Juras ir 
.Levanarda, du broliu, tik pa- 
sidalinusiu, gyvena, kaip katė 
su šunim, o jų sur.u, Antoskė 
ir Mackė, dar aršiau, nei tė- 

| vai, ėdėsi tarpu savęs. 
Kaip tik užgirdo tai Leva- 

nardienė, melždama savo kie- 
me karvę, tuoj ėmė šaukti 
vyrui. 

— Vai, kad jį Perkūnas 
dievulis užtrenktų, tą galva- 
žudį ! Levanarda, ko stovi, 
kaip šulas! Ar gal tu kur- 
čias, ką žmogus pasakoja! 
Beg greičiau., gal ten vaiką 
jau užmušė! 

(Toliaus bu>) 

Kaip Išrodo Mušis Ranka-Rankon. 
Tūlas A. Kraučiunas, Uri- 

tanijos lietuv's, tarnaujantis 
britiškoj kariumenėj ir tlaly- 
vavusis niušiuose Prancūzijoj, 
taip aprašinėja "Išeivių Drau- 
ge" apie savo prityrimus:, 

"Buvo tai iš 27-28 spalio 
lietinga naktis, tūloj vietoj 
britų vakarinio fronto, kur vo 
kiečiai taip greitai besitrauk- 
dami staiga apsistojo ir su- 
laikė mūsų pirmuosius bū- 
rius, tūlam kaime netoli nuo 

kanalo, kuriuo, turbūt, vokie- 
čiai naudojosi gabenimui ka- 
rės pabūklų. 

"Pribuvus daugiau kareivių i vietą, kur tapome sulaikyti, 
mums buvo liepta užpulti vo- 
kiečius kaime, ir išvalyti kai- 
mus taip, kad gautume pa- 
stogę nuo lietaus. Aš turbut 
niekuomet neužmiršiu tos nak 
ties, kol gyvas busiu, nes pri- 
<iejo dirbti purviniausis dar- 
bas iš visu kitiumano karei 
viavimo laikų. Buvo tai kru- 
viniausios peštynės. \ eik kiek 
vienoj šluboj radosi burvs vo- 

kiečių kareivių, kurie be peš- 
tynių nesidavė savęs išmesti 
aukan aut lietaus. Mums-gi 
būtinai buvo sakyta, kad ne- 

paisant ant nuostolių, turime 
kainui išvalyti lig" ryto. Mu- 
šyj buvo vartojami visoki bu- 
dai, kokius kas tik sumanė, 
Vokiečiai paprastai apipilda- 
vo mus šūviais per langus ir 
duryse padarytas skyles ir, ži- ■ 

noma, daugybe mūsiškių nu- 

jaudavo ar sužeisdavo, bet 
tnusų rezervas buvo didelis ir 
visuomet užpildydavo sveikais 
skaičių kritusiųjų. 1 

"Męs mūšio budus vartojo- 
me daugiausia tokius: apsup- 
ti iš visų kampų besiginan- 
čius ir pagaliaus, praplėšus : 

stogą ar lubas, sumesti kele- 1 

ta bombų; taip-pat peV lan- 1 

gus, jei kur galima prieiti; 1 

ten žinoma sprogdamos bom- 
bos suardo jų besigynimo 1 

tvarką, mes gi tuojaus šo- ! 

kame, išlaužiame duris tą syk 
jau daug kaip durtuvai vei- 
kia. Netik čion paminėtus 
budus męs vartojome; daug 
visokių išmislų atsirado, kaip 
.ai: pripilti pro kur nors ga- 

1 

žolino ir uždegti; vartojome, 
taipgi rūkstančias ir smirdan- ■ 

:ias bombas, kad betrokšdanii ; 
patįs pasiduotų,—žodžiu, kas 
ką sumanė, tai ir buvo mė- 
ginama. Vienok nepaisant ant 
tokio pašėlusio užpuolimo, vo- 

kiečiai laikėsi begalo atkak- 
liai, nors mūsiškių buvo ganai 
daug. 

"J V) clvicju ar trijų valan- 
dų mūšio,—negaliu tikrai pa- 
sakyti,—bet prieš dienai auš- 
tant. atsimenu pešėmės vienoj 
stfboj su buriu vokiečių gana 
ilgai. Aš kaž-kur, turbut i 
siena, Įkalės nulaužiau durtu- 
vą, Šovinių taipgi netekau, dar 
pora granatų kišeniuje, tai ir 
visi mano ginklai, — manau 

sau. Buvau visai užsimiršęs, 
kad turiu revolverį ir 48 pa- 
tronus (mašininiai karabinie- 
riai turi revolverius). Išsi- 

traukęs iš makštų revolverį, 
su nauju drąsumu šokau [ 
stubą pagelbėti saviškiams, 
kuriuos radau bedraskančius 
tūlo kambario duris. Mums 
įsilžaužus i kambarį, vėl riks- 
mas tik pasigirdo. Susimai- 
šėme tamsoje su "fricais," a- 

Šoviau iš savo revolverio 6 šu- 
viu.s ir beiieškant daugiaus, 
kad išnaujo užsitaisyti, vokie- 
čių afieierius išlindo iŠ kas- 
žin kur, bešaudydamas taipgi 
su revolveriu; a> vietoj už- 
taisyti savąjį, prišokau negaiš 
damas, kad atimti iŠ jo revol- 
veri. Tąsėmės ilgokai, neži- 
nodami katras gausime mirti, 

bet jis štai peršovė mano 

kairios rankos delną. Bet tut'' 
mi mušis dar nepasibaigė; aš 
vis dar laikau jį įsikibęs, kuo- 
met tūlas iš musų draugų prK 
.šoko man į pagelbą ir tokiu 
budu aš jį apgalėjau k, žino 
ma, nubaudžiau su jo paties 
revolveriu. 

"Dar darbas nebuvo užbaig 
tas, tai yra kaimas nebuvo 
išvalytas sulyg įsakymo, bet 
aš turėjau pasitraukti su per- 
šauta ranka. Lig saulei te- 

kant visgi mūsiškiai apgalėjo 
vokiečius ir kainiį išvalė. Aš- 
gi ant nekurio laiko turėjau 
apleisti draugus ir eiti į ligou- 
butį. Ligonbutyj bebūdamas, 
sužinojau, kad vokiečiai jau 
galutinai apgalėti. Manau sau 

"good job, too/' nes jau dau- 
gumui, o gal ir visiems, ka'- 
įsipyko." 

"KELESI IŠ NUMIRUSIU." 

"Išeiviu Draugas," Britani- 
jos Lietuvių laikraštis, paduo- 
da sekančią įdomią žinią iš 
Londono miesto: 

"Pas mus atsitiko stebėti- 
nas dalykas. Pranas Naujo- 
kas, apie ką jau buvo rašyta 
kad mirė, vėl atgijo. "Mirė" 
ivorkhousėje Woolwitch, 3 die 
nas pagulėjo negyvėlių salėse, 
stalčiuje. Po 3 dienų, kada 
^raboriai atėjo kuną pasiimti, 
ištraukė stalčių, o "numirėlis" 
staiga atsisėdo. Slaugytoja 
(nursė) iš baimės tuoj sukri- 
.0, vargu ji pasveiks, grabo- 
*iai irgi persigando. Dakta- 
\ai rado, kad jis buvo nuo ba- 
lo apsirgęs. Dabar vėl guli 
:oj pačioj Svorkhousėje," bet 
iau duodama daugiaus valgy* 
i: 4 kvortas pieno ir 3 kiau- 
linius i dieną, o seniau tik 
klodavo vieną stiklinę pieno 
r vieną kiaušinj. Per burn 
lieko negalėjo ir dar negali 
•algyti, pieną jam pila per šo- 
lą į vidurius. Jau gana su- 

■.idrutino, kad nori namon jau 
?iti." 

Linkėjimai. 
"Lietuva" Dienraštis taip 

iian patinka, kad negaliu nė 

itsigerėt. Daug labai jame 
iinių randu ir apie viską tei- 
singai parašo. Aš manau, 
<ad "Lietuvą" nė jokis laik- 
•aštis negali viršinti. 

Linkiu naujam Dienraščiui 
prasiplatinti ])o visas lietuvių 
volionijas. Aš jau 23 metus 
įkaičiau "Lietuvą" savaitraš- 
i. o dabar su didžiausiu 
džiaugsmu skaitysiu "Lietu- 

vą" kaipo Dienraštį. 
.lntaiias Grigonis. 

l'ort Stanton, N. M. 
* * 

Skaitydamas vidurinės* sri<"» 
včs liakrašeius, visuomet nv 

niau: jeigu tautininkai kada^ 
nors išleis dienraštį, tai bent 
bus pažangus ir švarus dien- 
raštis. Nes tautininkai turi 
daugiau inteligentiškų spėkų 
ir turi gerų lietuvių-tėvynai- 
nių užuojautą dėlto, kad jie 
tautininkai, visuomet stato 

Tėvynės ir apšvietos reikalus 
Euigščiau, negu kad reikalus 
kokios partijos. Tr ištiktųjų 
neapsirikau taip manydamas. 
"Lietuva" dienraštis yra pui- 
kiausiu iš visu lietuvišku dion 

v 

raščių ir tautininkai gali juo- 
mi pasididžiuoti. 

Linku dienraščiui ''Lietu- 
va'' kuogeriausio pasisekimą 

/. Gudaitis, 
Hartford, Conn. 

» * 

Linkiu dienraščiui "Liet" 
va'' geriausio pasisekimo. _ 

Tusų draugas 
• 

J'. /. Sabaliauskas, 
So. Omaha, Nebr. 



Augin' Tevelis. 
Augin tėvelis viena sūnelį, 
Šėre sūnelis bėra žirgelį. 

•Girdi tėvelis, kad jo sūnelis 
Jau užsirašė eit' į vaiskelį. 
Viena sesutė !,.v>lelį rengė, 
Kita seselė kardelį šveitė, 
O ši trečioji, visų jaunoji, 
Vartus atkėlė r palydėjo, 
Ir palydėjus broliui kalbėjo: 
"Ar iš rytelio taip anksti kelsiu 
Ir vakarėlį taip vėlai gulsiu: 
AŠ vis lauksiu savo btolelio, 
Bene pargrįžta iš karužėlės... 
Aš prastovėjau savo kojales 
Ir prakilnojau vario vartelius, 
l>et nesulaukiau savo brolelio; 
Aš prarymojau baltas rankeles,' 
Aš pražiūrėjau stiklo langelius, 
Bet nesulaukiau savo brolelio, 
jau ir pragido raiba gegutė, 
Dar nepargrįžta mano brolelis; 
Parbėg' žirgelis, gr.rsiai žvengdamas, 
Sale kardelį parŠ vyt rodamas. 
Vai žirge-žirge, žirge bėrasis, 
Vai kur paliko mano brolelis?" 
"Tavo brolelis, mano raitelis, 
Vilniaus miestelyj ant akmenėlio 
Krito galvelė, kaip .kopustėlio 
Bėga kraujalis, kaip vandenėlis. 
Kad aš galėčiau, tai prakalbėčiau 
Kad primanyčiau, daug pasakyčiau: 
Lėkė kulkelės pro mano galvele 
Taip kaip bitelės tėvo sodnelyj... 

Padavė Stasė J&naičiiitč. 

E. DEAMIČI Vertė M. GRIGONIS 

ŠIRDIS 
MAŽIEMS IR DIDELIEMS 

(Tąsa) 
• 

Įstojus, jis aritmetikos nieko nesuprato, 
rašiniai j<> buvo be jokios vertės, negalėjo at- 

įniintinai išmokti dviejų eilučių, o dabar riša 
Uždavinius, rašo'taisyklingai, o lekciją alsa- 
* Jkin«"]a-nclyginant dainą dainuoja. 

Geležinė valia, kurią jis turi, iš jo išvaiz- 
dos matyti: žemas, drūtas, ant trumpo kaklo 
dKlelė galva, trumpos riebios rankos ir r,toras 
balsas. Jis mokinasi net ir iš laikraščiu 
straipsnių ir iš teatrų skelbimų ir, gavęs 10 
šokli, tuojau knygutę perka; jisai jau turi 
mažutį -knygynėlį ir vieną kartą, būdamas 
smagus, žadėjo mane pas save pakviesti ir 
man iį parodyti. Jis su niekuo nesikalba ir 
nežaidia, nuolat sėdi klasėje, kaip akmuo, ne- 

judėdama ir kumščiais galvą suspaudęs. 
Vargšas Stardi—kiek jis darbo mokslui pa- 
veda ! 

Mokytojas šiandieną jam taip pasako, 
nors, dalindamas 'dovanas, buvo blogame upe. 

— Garbė Stardi Marė jisai,—tvirta valia 
visas sunkenybes įveikia. 

Bet Stardi, rodėsi, pasisekimu nesididžia- 
• vo, jis kumščiais vėl suspaudė smilkinius ir 

dar labiaus į mokslą įsigilino. 
Bet žingc' lžiausia buvo išeinant iš mo- 

kyklos. Jo sutiktų atėjo tėvas, žemas ir drū- 
tas, kaip ir suntis, plataus veido ir storo bal- 
so. 

Jisai visai nesitikėjo, kad jo sunus galėtų 
medalių gauti, nenorėjo tikėti, ir pats inoky- "4>jas turėjo jam pasakyti, kid tai tiesa. Tada 
jis iš džiaugsmo pradėjo juokties ir tarė sū- 
nui : 

— Gerai, labai gerai, mano menkagalvi! 
\ isi berniukai, aplinkui stovintieji, šyp 

s(/josi, išskyrus Stardi. Jo didelėn galvon jau 
skverbėsi mintis apie rytojaus lekcijas. 

DĖKINGUMAS. 

TAVO draugas Stardi, turbut, niekados 
ant savo mokytojo nesiskundžia ir nesako:— 
Šiandiena mokytojas buvo blogame upe, su- 
erzintas—o tu apie tai dažnai kalbi. 

Pamąstyk tiktai, tu pats dažnai esi ne- 

kantrus, suerzintas, dar su kuo?-su tėvu ir 
motina, prieš kuriuos erzinties yra nuodėmė. 
O tavo mokytojas turi pilna teisę buti suer- 
zintas. Pamąstyk tiktai, kiek jis metų dar- 
buojasi vaikų labui, kurių tarpe ir gerų yra, 
bet daug yra ir nedėkingų, kurie jo gerumą 
išnaudoja ir nemoka jo ir jojo padėjimo ap- 
vertimi. Prisieina tiesą pasakyti, kad jus vi- 
si jam (langiaus nemalonumų suteikiate, negu! 

Jtfinksmybės. 
"Man rodosi, kad švenčiausis pasaulyje j žmogus, būdamas jo vietoje, negalėtų kariais 

nesupykti. O jei tu dar žinotumei, kaip daž-l 

nai ligotas mokytojas ateina klasen todėl, kad 
jo liga nėra dar taip svarbi, kad galėtų lek- 
cijas praleisti! Ir tada jis erzinasi, nes ser- 

ga ir jam liūdna, kad jus tai negalite paste- 
bėti, arba išnaudojate jo silpnumą. 

"Gerbk, mylėk savo mokytoją, sūneli ma- 

no. Mylėk iį, nes tavo tėvas jį myli ir gerbia: 
jisai la\ina tavo protą ir auklėja tavo sielą: 
mylėk ji todėl, nes vėliaus, kada tu užaugsi: 
ir kada nei manęs, nei jo pasaulyje nebebus, 
tavo atsiminimuose jo paveikslas stosis greta 
mano paveikslo ir tada tiktai nusiminimus ir 
kančias ant jo doro veido, Į kurį dabar tu jo- 
kios atydos neatkreipi, aiškiai tu atsimįsi ir tu 

gailėsies, nors jau bus trisdešimts metų pra- 
slinkę. Tu gėdįsies, kad nemylėjai jo ir kad 
negerai elgeis. Mylėk savo mokytoją, nes jis 
didelės pradinių mokyklų mokytojų šeimy- 
nos narys, šeimynos i s penkių dešimčių tuk- 
■stančių žmonių, išblaškytų po visą Italiją, o 
šie žmonės,—dvasiniai tėvai milijono vaikų, 
—kartu su tavimi augančių, jie—menkai ap 
mokami ir nepripažinti darbininkai, kurie rū- 
pinasi mūsų tautą pagerinti. Manęs nelink- 
smjs tavo prie manės meilė, jei tu tuo pačiu 
laiku nemylėsi tų, kurie tau gera daro, o jų 
tarpe mokytojas po tėvų užima pirmąją vietą. 
Mylėk jį taip, kai}) mylėtumei mano brolį; 
mylėk jį, kai jis tave giria ir kai bara, kai jis 
esti teisingas ir kai, pasak tavęs, neteisingas; 
mylėk jį, kai jis esti linksmas, o taipogi ir ta- 
da, kai esti liūdnas. Mylėk jį visados ir su 
pagarba tark žodį: mokytojas. Šis vardas, 
po tėvo vardo—visų garbingiausias, visų ma- 
loniausias tų. kuriais žmogus gali pavadinti 
kitą žmogų. 

Tavo tėvas." 

MOKYTOJO PAGELBININKAS. 

Tėvo teisybė: mokytojas buvo blogame 
upe, nes buvo nesveikas. Štai jau trečia die- 
na jo pavaduotu ateina pagelbininkas, tasai 
mažasai, kuris pats i vaiką panašus. 

Šiądien buvo labai negražus atsitikimas 
jau pirmą ir antrą dieną berniukai lapavo, 
užė klasėje, nes pagelbininkas labai rainus ii 
kantrus; jisai tiktai prašo:—Meldžiu nutilti! 

Bet šiądieną ir jis-ii kantrybės pritruko. 
Klasėje toks pakilo klegesys, kad nebegalima 
buvo savosios kalbos girdėti, o jisai piašė,— 
inkalbinėjo,—bet viskas veltui. Du kartu di 
rektorius pasirodė duryse ir pasižiurėjo; vot 

spėda\o jis nueiti—klasėje vėl, kaip turga- 
vietėj, užia. Kaip nesirūpino Garrone ir De- 
rossi numalšinti draugus—niekas jų neklausė. 
Vienas tiktai Stardi, suspaudęs kumščiais smil- 
kinius ir pasirėmęs ant suolo, ramiai sėdėjo. Gal jis tuo laiku galvojo apie savo garsųjį knygynėlį; dar Garoffi, tasai, kurio nosis 
kaip kabliukas, ir kuris markes renka,—buvo 
įsigilinęs į sąrašą loterijos ėmėjų po du een- 
težinu už bilietą; jisai leidžia ant bilietų ki- 
šeninę rašalinę. Kiti ,-isj plepėjo ir juokėsi; kai-kurie suolais čirpdino, arba popieriniais 
kamuoliukais svaidėsi. Mokytojas griebė už 
rankos tai vieną, tai antrą, vieną net kertėje 
pastatė—niekas negelbėjo. Jis nebežinojo, ką daryti, ir vis maldavo: 

— Nedarykite taip! Nejaugi jus nori- 
te, kad mane bartu? 

i< 

Paskiau daužė kumščiais į skobnį ir, su- 

pykęs, lėkė: 
_ 

— Tyliaus! tyliaus! tyliaus! 
Net gaila buvo į jį žiūrėti. Bet klegesys vis didinosi. Franti į i į sviedė popierinę vi- 

lyčią; vieni, kaip katės, miaukė, antri kits 
kitą už plaukų pešė, tikra pekla paliko. 

Staiga visai netikėtai inejo sargas ir tarė: 
— Pone mokytojau,—meldžiu pas direk- 

torių ! 
4. 

Mokytojas atsistcjo ir, bailiai suplojęs 
r?inkomist išėjo paskui sargą. Klegesys dar 
pasididino. Tada Garrone, visas paraudęs ir 
susijudinęs, pašoko iš vietos ir užkimusiu bal- 
su suriko: 

— Gana! Jus gyvuliai! Jus todėl taip 
elgiatės, kad jisai geras. Jei jis jus muštų, tai jus, kaip šunes, klausytumėt. Jųs visi niek- 
šai, ir kas dar išdrįs jį erzinti, tasai turės su 
manimi reikalą: aš tam snukį sudaužysiu, pri- 
siekiu,—net ir jo tėvo akyse! 

Visi nutilo. O kaip geras tą valandėle 
buvo Garonne, kurio akįs žaibus svaidė! Jis buvo panašus j įniršusį liutelį. Paeiliui pasi- 
žiurėjo į visus atkakliuosius, ir visi nuleido 
galvas. 

Kada sugrįžo pagelbininkas su raudono- 
mis akimis, klasėje viešpatavo tyla. Jis labai 
nustebo; bet paskiau, pamatęs Garrone visą 
paraudusį ir suerzintą, Suprato, kame daly- kas, ir, kreipdamasis į jį meiliai, kaip broliui, 
tarė: 

— Ačiu tau, Garrone. 

(Toliaus bus) 

KALE DU EGLAITE. 

Prie pirmiau paskelbtu aukų 
Lietuvos Neprigulmybės Fondui 
per Chieagos "Kalėdų Eglaitv" 
prisideda dar aukos surinktos 
p. Liutkausko prakalbose 
Bridgeporte, Chicagojc, Gruo- 
džio 12-je dienoje, Mildos sve- 

tainėje. Aukauta sekančiai: 

Advokatas F. P. Bradehulis, 
$105.00 

J. J. Hertmanaviėius, $104.23 
J. J. llertmanaviėienė,. 103.00 
Jonas J. Lipskis, Dir. Li- 

berty Land Co. ioo.oo 

S. L. A. 208-tą Moterų kuo- 
pa, 100.00 

Mykolas Stapulionis, T. M. 
D. knygius, 100.00 

Michael J. Kiras, 100.00 

Advokatas D. K. Balutis, 82.00 
(Pirmiau paskelbta $25.00) 
Dr. K. Drangclis, 81.00 
(Pirmiau paskelbta $25.00) 
Aptiekorius, F. A. Juoza- 

oaitis, 80.00 
(Pirmiau paskelbta $25.00) 
Martynas Tamulevičius, 75.00 
Leonas Žukauskas, 52.00 
Antanas C'eliadinas, 5f.00 
Dionizas Rumkevičius, 51.00 
Aptiekorius F. A. Poška, 51.00 
W. Butkus, 5i-00j 
M. J. Damijonaitis, 50.00 
Marijona Žolpicnė, 50.00 
Jonas Kūlis, rystynių mana- 

džeris, 50.00 
Antanas Stankus, 50.00' 
Aptiekorius Justinas Kūlis, I 

50.00' 
(Pirmiau paskelbta $50.00) 

K. Drangelienė, $25.00 
E. S. U. 25.00 
Vytautas Sakalauskas, 

fotografas, 25.00 
Adomas J Jakučionis, 11.00 

j. Balčiūnas, 11.00 

Simonas .Mišeikis, 10.00 

J. Pavietas, Universal 
State Bank, 10.00 

N. Krukonis, 10.00 

J. Kazakauskas, laikrodi- 
ninkas, 10.00 

(Pirmiau) aukavęs $25.00) 
Ignas Praninekas, 6.00 
A. Kazlauskas, 5.00 
S. Valančiauskas, Universal 

State Bank, 5.001 
M. Jozaičiutė, 5.00 
Antanas Bugailiškis, 5.00 
A. Mičiulis $5-oo 
Po $2.00: L. Pūkas, J. Kairis, 

Jonas Pocius, K. Mickevičius, 
Jonas Stankus, dailininkas, J. 
Daugėla ir J. Maselskis. 

Po $I.OO: P. Juodeikis, A. Pe- 
trauskas, Jonas Šileika, dailinin- 

kas, J. Žilvitis, S. Rimkunas, P. 
Paukštis, K. Yilkevičius, M. Pan- 
kauckas, D. Pakalniškis, A. Ma- 
lišauskas, P. Jurgaitis, A. Mar- 
kevičius, J. Izdonis, J. Malinaus- 
kas, J. Preikšą, J. Pauža, S. Gra- 
bauskas, J. Dagilius. 

Smulkiais surinkta .... $7.70 
Tautiškon vėliavon su- 

mesta $41.76 
Viso $1,865.69 

Pirmiaus paskelbta .$5,408.09 
Viso labo iki šiol $7,^73.78 

(Bus daugiau) 

3 ft<KBKH>0 

f Stasio Šimkaus Muzikos Mokykla i 
g MOKINAMA: į ft I * 

1 Pianu Skambint 
2 Muzikos Teorijos 
3 Daiuoti iš gaidų ir t.t. 

Kreipkitės: Utarninik is, 
Kctvergais ir Subatomis, 
nuo 3 iki 10 vi. vakaro 

3249 So. Morgan Street Chicago, 111 
"Birutės" Svetainėje, šale 'Lietuvos" Dienraščio 

Kalėdų Dovanos 
Užprašome pirkti pas mus. Turime didžiausį pasirin- 
kimą naujausios mados ta vorų, kaip tai: Laikrodėliu, 
Žiedų, Špilkų Karolių ir it. Užlaikome geriausius Co- 
lumbia Gramafonus ir Re:ordus Lietuviškus. Taipgi 
auksines L. E. Waterman\s Plunksnas, Lietuviškas 
Knygas ir Stationery. 

JUOZAPAS F. 

BUDRiK 
3343 S. Halsfed St. 

Phone D rover8167 

Laikrodininkas ir Msorius 
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. 

i 

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

kėti, Dienraštis "Lietuva" jau leidžiamas. 

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

Siuomi pranešame visiems tokiems tėvyn- 
ainiams, kad dar turime pardavimui apri- 
buotą šėrų skaitlių iš šios Bendrovės "Trea 
sury Stock". Todėl, gerbiamieji tautiečiai, 
pasiskubinkite: išpildyte šį kuponą ir su 

reikalinga suma pinigų prisiųskite mums- 

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

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

Gebiamicji:-- 
Su šiuomi prlsiųnčiu $ kaipo piln^ užmokestį už 

Serus "Lietuvos" Dieuraščio Bendroves •• Lithuanian Publishing Co. 
Malonėkite prisiųsti man ščrus. 

Su pagarba, 

ADRESAS: 

Lithuanian PufeMing Co. 
3253 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL. 
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VIETINES ŽINIOS 
EXTRA 

UŽPUOLĖ M. J. DAMIJONAI- 
ČIO KRAUTUVĘ 

Subatos vakere, apie 11 valan- 
dą, trįs plėšikai, įėjo j krautuvę 
ir atstatę revolverius, mėgino pa- 
daryti hold-upą M. J. Damijonai- 
čio krautuvėj prie 901 \\ 33-čios 
gatvės, kai,j) sykis prieš šv. Jur 
gio bažnyčią. M. Damijonaiti.' 
laiko saldinių ir kitokiu mažės- 

1 

nių daiktu krautuvę ir krasos sto- 
tis jo krautuvėj taipgi randasi. 

Matyt nešiku manyta gerai pa- 
sipinigauti. Apart p. Damijonai- 
čio tuo syk krautuvėje buvo Dr. 
Draugelis, p. Jonas Šileika, ;> 
Lukauskas, dilius ir lzid. upau* 
kas. I /.puoliku buvo trjs. Iš iš 
vaizdos išrodė visi jauni vyrai 

j ėjo jie j krautuvę, vesdami 
vieną .tvo sėbrą su užrišta bur- 
na. I'uvusie krautuvėje žmonės 
manė. kad tie vyrai reikalaus pa 
gelbos tam, kuris turėjo užriš;, 
burną, nes išrodė, lyg jam butr 
kas dantis išmušę. Tuom tarpu 
visai netikėtai jie atstatė revol- 
verius i susirinkusius žmones 
špukdami: "Ilands 1 ycnv som 

oi... r 
Susirinkę jau buvo bekelę ne- 

kuria rankas, nes matė, kad či;; 
ištikro yra 11c baikos. liet atsiti- 
ko visai nepaprastas dalykas 
kuris suardė hold-up-menams vi- 
są plianą. Kiti vyrai tuo laiku 
buvo arčiaus krautuvės užpaka- 
lio; gi p-as Šileika stoyėjo prie 
pat durų ir tokiu budu, jšokit? 
plėšikams krautuvėn, jis pasiliko 
plėšikų užpakalyj. 

Ar jis manė. kad čia kas nors 

nekaltų šposą nori iškrėsti, ar 

tiesiog staiga užkluptas, nepasi- 
gavo, kas čia dedasi — gana, kad 
jis rankų neiškėlė. Vienas iš- 
nlėšikų, atsisukęs ir keikdamas 
pradėjo šaukti kad ir jis keltų 
rankas. Tas atkreipė ir kitų aty- 
dą. Buvusie krautuvėj žmonės 
buvo ne krūvoj, bet įvaHose da- 
lyse krautuvės ir hold-up-manai, 
turėdami "trubili" su pė Šileika, 
nesuspėjo suvaryti vienon krū- 
von. Tas davė progą p. Damijo- 
naičiui sprukti per užpakalines 
duris. Venas plėšikas, tai ^įste- 
bėjęs, tuomet sušuko: "One is 
gone; fellows le* us beat it!" 
(Vienas pabėgo, draugai neški- 
mts lauk!!) 

P-nas Šileika Oavo revolveriu 
per pečius už tai, kad nekėlė 
rankų ii visą biznį jiems paga- 
dino. Plėšikai pasileido per duris, 
o musų vyrai paskui juos — vy- 
tis. Plėšikai pasileido Attburn 
gatve linkui 33-čio place ir už- 
suko j Morgan gatvę. 

Pašovė Pupauską. 
(Mūsiškiai juos vijosi šaukda- 

mi "Robers, robers!!' (Plėšikai, 
plėšikai) ir pasidarė pusėtinas 
sujudimas. 2tnont*s išbėgiojo iš 
savų namų žiūrėti, kas čia da- 
rosi, bet niekas neužbėgo plėši- 
kams už akių. 

Plėšikai, pabėgėję prie Armour 
•Viešosios mokyklos, atsisukę. 
Vienas iš jų šovė iš revolverio 
ir pataikė p. Pupauskui j koją, 
sužeisdamas jį vienok lengvai. 
Kulka peršovė kelines ir tik-tik 
užgriebė kurią, paleisdama vie- 
nok kraujo. 

Plėšikai, pribėgę prie Armour 
viešosios mokyklos, kur }u laukė 

automobiliais, sušoko automobi- 
liun ir skubiai nttdundė, 

Tokiu budu bomai, kurie ti- 

kėjos: prieš Kalėdas pasipinigau- 
ti p. Damijonaičio krautuvėj, nie- 
ko nepešė. 

Vienas vyras lietuvis, kurio 

vardą-pravardę pasilaikome, kaip 
p-mešatna, subatos vaakre, apie 
9 valandą girdėjo Antano Churo 
saliune, prie 33-Č103 ir Halsted 
gatvių, tris vyrus kalbant; iš jų 
kalbos buvo galima suprasti, kad 

jie žadėjo padaryti taip vadina- 

mą "hold-upą" panedėlio vakare, 
t. y. šiąden. f s jų vienas bi'vęs 
lenkas. 

Matyt bomai pradėjo uoliai 
darbuotis prieš Kalėdas. 

Panašių atsikartojimų labai 

daug girdėtis ypač prieš šventes. 

Žmones turėtu Imti atsargiais, 
vėlai nevaikščioti, ypač nesine- 
šioti su savim daug pinigų. Uct 

Chicagos policija ką veikia? Ar 
nelaikas jau pradėti Chicagą ap- 
valyti nuo plėšiku? 

•IŠ TOWN OF LAKE. 

Šv. Stanislavo draugija, laiky- 
;ame savo prieš metineme susi- 
rinkime šv. Kryžiaus parapijos 
■ivetanėje po apsvarstimo savu 

eikaln, užsiminė ir apie Tėvynės 
reikalus. Perskaičius paraginimą 
iš Tautos fondo skyriaus apie dė- 

jimą aukų Lietuvos Laisvei, na- 

riai vienbalsiai tam pranešimui 
pritarė, paskirdami $100.00 iš 

Iraugijos iždo. Taigi atsirado 
'<eliatas draugu, kurie dar sutne- 

ė tam pačiam tikslui $27.00,. 
Virš minėta darugija nėra la- 

bai sena, bet delei savo darbštu- 
mo jau spėjo jgi*: kaip tarp sa- 

/o narių, taip ir visuomenės sim- 

patiją. 
Draugija turi apie 300 narių 

r $3.000.00 kapitalo. Draugija 
yra pirkusi už $300.00 Liberty 
liondsų ir penkis Šerus "Lietu- 
vos" Dienraščio. 

Paskutiniame susirinkime bu- 
vo išrinktą i: valdyba naujiems 
1919 metams. Čia pasirodė, kad 

senoji valdyba buvo užtektinai 
darbšti, -priderančiai atlikdama 
savo u/dotis taigi tapo vėl 

palikta ant kitų metų; tik su 

permaina pirmininko- pagelbi- 
ninko. 

Ateinatiems metams valdyba 
susideda iš sekančių ypatų: 

Pirmininku — A. J. Kareiva, 
1805 \Y. 4f>th St.; pirmininko 
pagetbininkas — Liudvikas Ši- 
mutis, 4531 S. Paulina St.; nu- 

tarimų ra.štiu. — F. Rauba, 2518 
YV. 4^>tb Place; finansų raštin.— 
Kazimieras Saniševskis, 4f>oo S. 

\V00d St.; kasieriumi — Jonas 
Vislcontas, 1800 W. 4^>tb St. 

Draugijos susirinkimai atsiei- 
na kas antrą nedeldienį kiekvie- 
no mėnesio, pirmą valandą po 
pietų. 

Draugijos Narys. 

IŠ NORTH SIDĖS. 

\esetiiai atsibuso šv. Mikolo- 

jaus, parapijinėje svetainėje pra- 
kalbas parinkimui aukų dėl Lie- 
tuvos laisvės. Kalbėtojais buvo: 

Kunigas Mikšis nesenai pribuvęs 
iš Maudžiurijos, Sibirijoj, ir ad- 

vokatas Y. Rutkauskas. 

Kun. Mikšis nurodė klintis, 
kurios kenkia išgavimui Lietuvos 

neprigulmybės. Jis ragino žmo- 

nes nesigailėti pinigu išgavimui 
Lietuvai laisvės. 

Bekalbant kun, Mikšiui, viena:, 
žmogus pradėjo koliot kalbėtoją 
norėdamas matyt, sukelti truks 
m.-į, bet tas jam nepasisekė ir 

nabagas turėjo sprugti per duris 
laukan. Minia žmonių nemaloniai 

jj išlydėjo. Lietuvos re":alams 
surinko šiuom kartu $103. 

Gaila, kad toki žmonės, atėję 
į .prakalbas, vieton jų klpusyti, 
skandalus kelia. 

J. S. L. 

* * 

Cbicagoje lankasi p. Keistutis 
Šliupas, fizikos instruktorius 
VVisconsin Universitete. P-as 

šliupas buvo ketinęs važiuoti į 
Rytus savo tėvus atlankyti, bet 

pagalios, berods, Kalėdų šven- 
tes praleis Chicagojc tarp savo 

pažįstamų. 
* * 

Vincas Sarpalius esantis Dėdės 
Samo kariitmenėje Europoje ir 

apie kurį nuo ilgesno laiko ne- 

buvo žinių, dabar praneša savo 

broliui, p. Petrui Sarpaliui, kad 
jis yra sveikas ir gyvas ir esąs 
dabar su Amerikos kariumene 

Vokietijoj. 

PROFESORIAUS THAMAS 
PATI GINA GERMERĮ. 

Mrs Thomas, liūdindama so- 

cialistų byloje, kuri dabar eina 

Chicagojc, pasakė savo nuomonę 

apie Adolfo Gremar'o kalbą, lai- 

k \ tą Dougles Park Auditorium 

rugpjueio i l d. iyi/ ni., kurioje 
jpasakė, kad valdžia užstelia- 
\usi pasiuntimui J(H).(k)o karstų 
(grabu) į Francuziją. Valdžia 
mato tokiu neteisingu žinių 

b O b w 

skleidimą, norą pakenkti karės 
vedimui. Poni Tliomas taip kal- 

bėjo: 
"Kalba buvo pasakyta juokin- 

gai. 
'"Jis sakė, kad jis nežinąs, ai- 

tas didelis patrijotas J. Piermant 

Morgan, norėjo pasiusti pripildy- 
tus karstus grangiais akmenimis, 
ar kapitalistai pripildys juos su 

kiaulių kojų košeliena." 
Privedė Roosevelto žodžius. 
'Theodoras Rooseveltas :rgi 

visai taip pasakė laikraštyje 
"Kulisas Sity Star" užreikšda- 
mas, kad valdžia siunčia ne amu- 

niciją, bet karstus. l»et ponas 
Rooseveltas užtai nėra pašauktas 
atsakomybėn," — sakė Mrs. Tlio- 
mas. 

— Ar jus laikote kalbą aipie 
karstus juokingu daiktu? — pa- 
klausė ją prokuro pagelbininkas, 
advokatas Fleming. 

— Xc, —atsakė Mrs. Thomas. 
— O gal Germcriui ta kalba 

juokinga išrodo? 
— Aš nėsu pranašas ir nega- 

liu kitų mintis atspėti, — atsa- 

kė Mrs. Thomas. 
Advokatas Flemingas užkabino 

ir jos vyro profesariaus darbus, 
čia dalytėdamas ir profesoriaus 
incidentą su mergina. Mrs. Tho- 
mas sutiko atsakyti Į paduotus 
jai klausimus, bet jos apgynėjas 
William A. Cuntica, kada ji no- 

rėjo kalbėti, užprotestavo prieš 
klausimus. 

Po to advokatas Flemingas 
perėjo prie Mrs. Thomas paci- 
fistu darbu. 

— Ar jųs sakėte, kad verčiau 
norėtumėte matyti savo sūnų su- 

šaudyta, negu kad jis turėtų 
muštis? — Klausia advokatas, 
rodydamas j ją su pirštu. 

Čia Mrs. Thomas užprotesta- 
vo. kad Flemingas rodo Į ją su 

porštu. Advokatas atsiprašė. At- 

siginimo pusės advokatai irgi 
užprotestavo, prieš viršminėtą 
klausimą, bet teisėjas Landis ši- 
to jų protesto nepripažino. 

Tuomet Mrs. Thomas atsakė, 
kad ji niekad, taip neišsitarus, 

kaip jai Flemingas užmetė virš- 
minėtame klausime. 

"Tik \\'ashinp' tone aš pasakiau 
komitetui, — 'jake Mrs. Thomas 
— kad aš verčiau norėčiau maty- 
ti savo sunus saulei užtekant su- 

šrudytais, negu matyti juos už- 

muštais už. toki tikslą, j kuri jie 
patįs ..etikėjo." 
Sunus norėjo huosnoriais įstoti 

armijon. 
—Kur yra jųsų du sunu? 

klausia toliaus adv. Fletnig. Ad- 
vokatas Stedmas čia atsikėlė, 
idant užprotestot, bet Mrs. Tho- 
mas ji sulaikė. 

— Jie buvo apkaltinti kaipo 
pacifistai, ^aigi aš apie tai noriu 
paaiškinti. Vienas tarnauja prie 
konsulato Siberijoje. Kada jis 
norėjo įstoti j armiją jo perdė- 
tinis prašė "draft įboard'o" pa- 
leidimo pasilikti jam prie vietos. 
Kitas mano sunus yra čia dak- 
taru." 

— Ar jis liuosnoriai pastojo j 
kari u menę? 

— Tai, bet buvo nepriimtas, — 

atsakė Mrs. Thomas. 

THE CHICAGO SCHOOL OF 
CIVICS AND PHILANTRO- 

PHY. 

Amerikos lietuvaitėms ir lie- 
tuviams, pabaigusiems High- 
School, arba nors ir taip gerai 
prasilavinusiam jaunimui yra 
paskirta nuo 10 iki 15 stipendi- 
jų. Čia galima išmokti vaikų 
globojimo industrialės ir Viešos 

hvgienos ir tt. To pabaigimo 
mokslo darbas užtikrintas,—ir 
tai labai gerai apmokamas. Mok- 
slo kursas nuo vienų iki dviejų 
metų, žiūrint kokią mokslo šaką 
mokinys pasirenka. 

Artimesnes apie tai informa- 
cijas galima gauti viršminėtoj 
mokykioj, arba pas Dr. L. Grai- 
čuną. 

į j Dr. Virginia Narbutt 
Physician & Surgeon 

J 3001 Weit 22nd Street • 

!2111 
Marshall Blvd. 

Ofiso valandos: 
2 iki 4 po piet 
7 iki S vakare 

Tel. Lnwnr!ale 660 
Gyvenimas: 

| Tel. Rockwell 1681 ! 

Pirkite Greitai 
PARSIDUODA dviejų šei- 

mynų mūrinis namas po 6 
kambarius; neša $30.00 rau- 
dos i mėnesį. Kaina tiktai 
$2,500. 

PARSIDUODA keturių 
familijų mūrinis namas, po 4 
kambarius. Geras beismentas 
ir "peach" stogas.. Kaina tik 
tai $3,500. Randasi ant VVal- 
lace gat., arti 37tos gat. 

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

Klaupkitės greitai pas 
Liberty L&ni $ Investment Co. 
3301 S, Halste'd St. Chicago 

| "Lietuviškas 
| Išradėjas". 
l šituo vadru išdaviame nauja 

knygute dėl išradėjų, talpinanti 
20 paveikslųir iliustracijų, vi- 
sokiu išradėjų ir išradimų, su 
aprašimais ir paveikslais miestu 
New York'o ir Washiugton'o. 

šių brangią knygutę, męs iš- 
siunčiame kiekvienam ant pa- 
reikalavimo. 

DYKAI 
Jeigu Jus norite žinoti klek 

turto žmonės prasigyveno ir 
kiek dar galima prasigyventi 
su pagelba naudingų išradimų, 
tai rašykite tuojaus reikalauda- 
mi tos namdingos knygutes. 
Kaipo žinovai (ekspertai) pa- 
tentų, — bandame Išradimus 
D Y K. A. I. Rašykite: 

American European Patent 
Offięes Inc. 

256 Broadway (LA.) 
NEW YORK, N. Y. 

REIKALINGAS PARDAVĖJAS 
vyras arba moteris j seniai 
įsteigtą Real Estate Ofisą, pa 
tyrimas nereikalingas, puikus 
uždarbis apsukriam darbinin- 
Kui. 1647 YV. 47 St., Chicago. 

Pa j ieškau savo pusseserės, 
Marijonos Dunčiukės, paeina 
iš Punekenu sodžiaus, Kavar- i* 

sko parap., Ukmergės pav., 
Kauno gub. ji pati, ar ka* 
ją žino, meldžiu atsišaukti se- 
kančiu adresu: 

M. Paliulis, 
5709 W. 64th PI., Chicago, 111 

a|a 
Antanas Jankevičius 
Antanas Jankevičius, po il- 

gos ligos pasimirė 13 d. gruo- 
džio (Dec.), 1918 m. 

Velionis nepriklausė prie jo 
kios draugijos. Likosi palai- 
dotas su bažnytinėmis apeigo- 
mis. 

Velionis paėjo iš Kauno gu- 
bernijos, Panevėžio pav., Pam 
pėnų vol., Jurgėnų sod. 

Šiame mieste neturėjo jo- 
kiu pažįstamų, tai aš rupi- 
nausi su laidotuvėm ir žinau, 
kad jis čia Amerikoje turi 
daug giminių. Norėdami pla- 
čiau apie jį žinoti, meldžiu 
kreiptis šiuo adresu: 

Paul Susis, 
320 Ouince st., Kenosha, Wis 

1 Oalininkans Mirgos Svetaines Bendrovės 
Š1UOMI PRANEŠAMA, kad Metinis susirinki- 

mas įvyks nedėlioję, sausio 12d. 1919 m., 6:60 vai. vakaro, 
Mildos svetainėje, 3138 S. Halsted St., Chicago, 111. Tanu 
susirinkime bus išrinkta valdyba sekantiems metams, ii 
išmokėtas dividendas už bėgančius metus, išnešant 40 c 
nuo Šėro. 

."Visi dalininkai, kurie iki šiam laikui yra neužsimo- 
kėję priklausančių mokesčių, privalo,ta padaryti iki gruo- 
džio (Dec.) 30, 1918, bendrovės ofise. 

Visi dalininkai, kurie permainė savo adresus bėgyje 
metų, privalo paduoti savo dabartinius tikrus adresus sek- 
retoriui iki gruodžio (Dec.) 30, 1918. 

įj J. T. IIERTMANAVIČIUS, Sekretorius, 
įįifrr, 3133 Emerald Ave., Chicago, Illinois. 

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

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

Lietuvių Valstijinis 
BAN 

Z"NGIA PIRMYN SPARČIAI IR KASDIEN 
AUGA STIPRYN IR STIPRYN 

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

$1,172.360.13 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj $ 16,754.95 
Rugpjučio 4, 1917 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 4i8,66\63 
Liepos 2, 1918 600,079.07 
Lapkričio 2, 1918 765,523.56 
Gruodžio 3. 19x8 875,105 05 
Visas turtas siekia $1.172,560.05 
BANKO VALDYBA IR DIREKTORIAI LINKI 
VISIEMS KOSTUMERIAMS IR ŠIAIP LIETU- 

VIAMS LAIMINGŲ IR LINKSMŲ 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENČIŲ. 

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

iki 5 vai. po pietų; Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 
12 pietų. Utarninko ir subatos vakarais iki 8:30. 
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ŠIRDIS 
Kalėdos jau prie musų durų. Męs 

skyrėme dalelę musų nuvargusios To- 
vynės-Lietuvos reikalams. Męs paskendo- 
me rupesčiuose apie juos ten toli už van- 

denyno. Bet męs minėsime savo priete- 
lius ir čia pat su mumis gyvenančius, 
pasveikinsime juos pagal seną paprotį, 
su dovanomis. l»ct daugeliui atmintin 
ateis štai kokis klausimas: kokia dovana 
šių kalėdų pasveikinimui aš savo myli- 
mą apdovanosiu ? 

Dovanokite. 

ŠIRDĮ 
Labai graži knyga, viršai spalvuoti, 

tai nupiešta širdis, gausiai paveiksluota, 
popieris gražus. Jos įtalpa tiesiog ža- 
vėja, kaip jaunuolius, taip ir senelius. 
Jos vardas "Širdis." Labai tinka do- 
vanai bile atsitikime ir atsako dabarti- 
niam laikui. 

Gražiuose apdaruose 
Kaina $1.50 

Siųskite pinigus 
"LIETUVA" 

,3253 S. Morgan St. 

D1STRIKTU KAP1T0NA 
Pas sekančius distrikot kapįto* 
nus galite kreiptis su visokia:3 
reikalais: užsirašymo laikraščio 
apgarsinimų ir spaudos darbų 
padarymo Chicagoje: 

BRIDGEPORT 
Jurgis Lukas 

3429 So. Union Ave. 
Jonas Yaišvillr 
3320 Auburn Ave. 

TOWN OF LAKE 
Leonardas ir Aleksandra 

Butkevičiai 
4537 S°- Hermitage Ave. 

WEST SIDE 
Rafolas Zaura 

2050 W. 23 St. 

18 IR UNION 
Petras Jokubonis 

733 W. 19 S t. 

NORTH SIDE 
Mateušas Klioštoraiti.- 

1557 Girard St. 

CICERO 
Juozapas Karpus 
1435 So. 49U1 Ave. 

BRIGHTON, PARK 
J. S. Vitkus 

2856 \V. 39th St. ir 
Augustas Saldukas 

4414 S. Caiifornia, Ave. 

SO. CHICAGO. 
Petras Šimaitis 

R. 9, 9101 Commercial Ave 

ENGLEWOOD 
J. P. GRIGALIŪNAS 

8009 Vincennes' Ave. 

ROSELAND 
Wm. Banis 

10609 Edbrooke Ave. 

Kur galima gauti Dienrašti 
"liefuva" 

"Lietuvą" galite pirkti kiekvie- 
ną dieną sekančiose vietose, kur 
randasi "Lietuvos" Dienraščio 
stotjs Cliicagoje: 
3903 S. Halsted St. 
Halsted ir 31st: St. N. W. 
Halsted '.r 18 St. S. W. 
633 W. 18 St. 
Halsted St. Ir 14th St. 
Halsted ir Maxwell St. S. E. 
Halsted St. ir 12 St. N. W. 
Jefferson ir 1S St. 
Halsted ir VanBuren St. 
Halsted ir aekson Blvd. 
Halsted ir Madison St. 
Halsted ir Mihvaulcee Ave. S. E. 
Chi. ave., ir Milvvaukee Ave. S. B 
Racine ir Mihvaukee S. E. 
Noble ir Milvvaukee N. E. 
Division ir Milwaukee prieš Bankį 
Robey, North Ave., ir Milwaukee 
Pauliua ir Milwaukee 
Lincolu ir Milwaukee 
Adams ir LaSalle 
26th St. ir Western Ave. 
556 W. 35th St. 
Wabash ir Polk St. N. W. 
VanBuren ir \Vells N. W. 
State St. ir 18 St. S. W. 
Madison ir Franklin S. E. 
Wells ir Jackson Blvd. S. E. 
Washington ir Clark N. E. -1" 

3013 S. Kedzie Ave. if- 
Homan ave. ir 12 St. prieš Searl 

Rouback 
4638 W. 22nd St. prioš Westera 

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

Kedzie ir Arthington prieš Sčar* 
Rouback 

VanBuren ir Franklin 3t. N. E. 
VanBuren ir Clark St. N. W. 
Wells ir VanBuren St. 
State ir VanBuren St. N. W. 
Madison ir Stnte N. W. 
Westorn Ave. ir Mllwaukee 

Dienraštį "Lietuvą" 
Užsirašykite pas 

A. SIRATAVIČIŲ. 
Mušu agentas p. Antanas Sira- 

tavieius likosi sužeistas Rugpiu- 
čio 17 d. 1918 anglių kasyklose 
arti W. 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. 
lietuviško o kolonijose. 
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