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Wilsonas Aplanko Ligonines 
; t -

V -riaušes 
kietijoje 

Wilsonas priešinasi laivą \ 

NAUJAS VARGAS BERLY
NO VALD2IAI. 

v 
Militaristai gali paimti 

Berlyną. 

\ 

ŠAUDOMI RIAUŠININKAI 
ESSUOSE. 

Gatvėse seka baisus mūšiai. 

Zurich, gr. 24.—Vakar čia 
gauta žinia, kad Prūsijos mie
sto Essnose vokiečių bolševi
kai sukėlė riaušes. Prieš riau
šininkus kareiviu ir darbinin
ku taryba pavartojo ginklus. 
Prasidėjo gatvėse mūšiai. 

Pranešama, kad bolševiku 
yra mažai ir jie įveikiami. 

Bolševikai riaušes pakėlė 
kuomet kareivių ir darbininku 
taryba areštavo Bottor kasyk
lų streikininku kelis lyderius 
—bolševikus. 

Bolševikai pirmiausia *>U*N 
lesi prie miesto kalėjimo, kad 
iš ten paliuosuoti tuos lyde
rius. Bet nuo kalėjimo jie bu
vo atmušti. 

Paskui ji** numaršavo į Mo-
ller kasyklą ir norėjo sunai
kinti tą įstaigą. Tenai prieš 
juos sustatyta kulkasvaidžiai. 
Kelis kartus buvo išauta. Dau
gelis bolševiku sužeista. 

Iš ten bolševikai isnaujo pa
traukė j miestą. Bet ir ten jie 
pasitikta su plienu ir švinu. 

PREZIDENTAS WILS0NAS 
APLANKO LIGONINES. 

Kalbasi su sužeistais ka
reiviais. 

PREZIDENTAS PRIEŠINA
SI SKAUDINTI VOKIEČIŲ 

LAIVUS. 

Jis stovi už laivu pasidalini
mą. 

Washington. gr. 24.— Kaž
kas sumanė pavestus talkinin
kams vokiečių karės laivus 
nepasilaikyti, bet visus nus
kandinti. Taip bent jau buvo 
taręsis Suv. Valstijų atstovai 
taikos kongresan savo susirin
kime Paryžiuje. 

Dabar gauta žinių, kad pre
zidentas Wilsonas tokiam su
manymui yra priešingas ir jis 
kovojąs prieš tokį .nelemtą pie
ną. 

Del to sumanymo vietos 
kongrese buvo pakeltas trukš-
mas. Kaikurie senatoriai pa
reikalavo paaiškinimų iš val
stybės departamento. 

Iš štai dabar gauta žinia, 
kad tam sumanymui prez. Wil-
sonas yra priešingas. Ne tik 
yra priešingas, bet, sakoma, 
jis apie tokius pienus nei ne
girdėjęs. 

Paryžius, gr. 23. — Vakar 
prezidentas ,Wilsonas aplankė 
Raudonojo Kryžiaus ligoninę 
Neuilly, kur yra daugiau tūk
stančio pavojingai sužeistų a-
merikoniškų kareivių. 

Per ištisas keturias valan
das prezidentas ligoninėj vie
šėjo. Kiekvienam sužeistam 
kareiviui padavė ranką, su 
kiekvienu pasikalbėjo. 

Paskui aplankė prancūzų li
goninę Vai de Grace. 

Amerikoniškoj Raudonojo 
Kryžiaus, ligoninėj prezidentui 
teko pamatyti baisiai sužeistų 
kareivių. Kai-kurie yra be 
kojų, kai-kurie be rankų. Ki
ti jau kelintas mėnuo slaugo-
jami ir ligšiol nepagiję. 

Nelaimingieji sužeisti ka
reiviai džiaugsmu buvo perim
ti, kad juos aplanko patsai 
prezidentas, pakalba su jais, 
suramina ir paguodžia juos. 

Per tą ligoninę perėjo keli 
tūkstančiai sužeistų kareivių. 
Visi pagydyta. Vieni iš jų 
sugryžo tarnybon, kiti pasių
sta namo, kapo paliegėliai. 

Prezidentas visus pasveiki
no su laimingomis Kalėdų ir 
Naujų Metų šventėmis. 

Zurich, gr. 24.— Berlyno 
valdžia nepabaigė vargo, kuo
met iš jos tarpo išstojo bol
ševikai (spartakai). Dabar tai 
valdžiai grūmoja naujas pavo
jus. 

(ien. Groener, kurs paliko 
gen. Ludendorffo vietoje, kai
po kvartermeisteris, grūmo
ja su sau paklusnia kariuome
ne užimti Berlyną ;r tenai ne 
tik pravesti reikalingą tvarką, 
bet dar įsteigti naują vyriau
sybę. 

Gauta žinių, kad fieldmar-
šalas von Hindenburgas su
traukiąs skaitlingą kariuome
nę Posene, kurį mėgina užim
ti lenkai. 

PASIDARĖ GALĄ KA 
LĖJIME. 
t * <• 

PRASIDĖS KOVA PRIEŠ 
SOCIJALISTUS. 

LAKSTYTUVU Į ŠIAURI-
NĮ ŽEMGALĮ. 

Berlynas, gr. 24.—Už kelių 
savaičių Vokietijoje įvyks rin
kimai atstovų steigiamąjin su
sirinkimam Suprantama, soei-
jalistai dės pastangas išrinkti 
savo atstovus. 

yra Mhltj, knd provinci
jose veikia kitos partijos. 
Kampanija jau verda. Ar kar
tais soči jai istai nebus ištrenk
ti iš dabartinio valdžios veži
mo, kuomet kitos partijos rin
kimuose ims viršų. , 

KIEČIŲ PLENAI APIE 
BUSIMĄ RESPUBLIKĄ. 

Vietoje prezidento galvojama 
turėti kokį puskaralį. 

• 

— Amsterdam, gr.' 24. -
Belgrado laikraščiai praneša, 
kad Černogorijos karalius su
sivaldęs su savo pavaldiniais j generalio direktoriaus Mc 
ir apleidęs šalį. 'Adoo biure. 

New York, gr. 24.— Čionai 
organizuojama «ękspedicija į 
šiaurinį žemgalį. Ekspedicijai 
vadovausiąs kapitonas Robert 
A. Baltlett. Sumanyta žemgali 
apskristi specijaliai pagamin
tuoju lakstytuvu. 

Ekspedicijai pienus išdirbo 
žinomas šiaurinio žemgalio su-
radėjas real-admirolas Peary. 
Aero kliubas tam tikslui pas
kyrė jau $250,000. 

—— 

KAS BUS GELEŽINKELIŲ 
DIREKTORIUS. 

Washington, gr. 24.—Šią 
savaitę prezidentas Wilsonas 
paskirs generalį geležinke
liams direktorių vietoje pasi
traukiančio McAdoo. 

Kas tuo direktorių bus J 
Spėjama, kad tik ar nebus 

Carl R. Gray, dirbęs ligšiol 

Copenhagen, gr. 23. — Vo
kiečių ekspertų komitetas, 
kurs darbuojasi apie Vokieti
jos ateitį, peržiūrėjęs visapu
siai vokiečių politikinį stovį, 
nusprendė rekomenduoti Vo
kietijoje įsteigti vokiečių res
publiką su prezidentu, kurs 
turėtų kaipir kokio puskara-
liaus "teises, ty. butų pusė pre- j^j s t a i g a l a i § k ų siuntinėjimas 

Laikraščiams netenka skelbti 
sensacijų. f 

Muskegou, Mich., gr. £3: — 
Vietos kalėjime pasikorė Mi
lo H. Piper, kurs buvo intaria-
mas nužudyme moteries Frie-
da Weicbman iš Chicagos. 
Nors saugiai jis buvo prižiū
rimas kalėjime, tečiau jis pa
sirinko liupsą momentą pasi
daryti galą mažam kalėjimo 
kambaryj. 

Per pastarąjį dvi savaiti 
angliški laikraščiai prirašė la
bai daug visokių sensacijų a-
pie snužudį ir Weichman. 
Pilni puslapiai buvo aprašy
mų apie Piper'o apsi vedimą 
su Weiehman, apie jųdviejų 
sugyvenimą ir pngaliaus nu" 
žudymą. 

Kaip tas Įvyko? 

Trumpai imant ta visa isto
rija b»To tokia: 

1915 metais vasarą Milo H. 
Piper, vedęs ir turįs Muskego-
ne savo žmoną, Chicagoje su
sipažino sn mergina Frieda 
\Veichman, kari prigulėjo prie, 
sportiško kliubo M Union Park 
Tennis Club". Piper jai pasi
sakė esąs firmos John M. 
Smyth Company vieno depart-
tamento foremanas. Po to jis 
čia su ta mergina visas laikas 
draugavosi. 

Sekančiais metais vasario 
mėnesiu Piper buvo trumpam 
laikui apleidęs miestą. Su-
gryžęs jis išnaujo ėmęs drau
gauti su mergina Weichman. 
Kovo 21 d. jis pagaliaus su 
ja išvažiavo į Rensselaer, Ind., 
ir ten apsivedė. Po to Piper 
įsigijo automobilių ir su 
Weiehman, kaipo su savo 
žmona, iškeliavo pošliubinėn 
kelionėn. \ 

Ligi rugpjūčio \Veicbman 
susirašinėjo laiškais su savo 
giminėmis Giicagoje. Pas 

Neprisipažino. 
Atlikta tardymai ir patirta, 

kad taip yra. Imta ieškoti 
pabėgusio Piper'o. Jis buvo 
suimtas Kanadoj ir pargaben
tas čionai. Piper neprisipa
žino, kad jis butų vedęs mer
giną AVeichman. Pasuke, kad, 
rasi, kas kitas buvo atlikęs jo 
vardu. Piper'o žmona taip-
pat stojo už vyrą. Bet pasto
rius, kurs davė šliubą Piper '-
ui su , Weicliman, pripažino, 
kad tai esąs tas pats. 

Tad -Piper čia buvo laiko
mas kalėjime, buvo vedami 
platus tardymai, gi angliški 
laikraščiai kasdien buvo pri
kimšti sensacijų. 
Nebus laikraščiams darbo. 

Dabar Piper pasidarė galą 
neprisipažinęs prie kaltės. Iš 
to atsitikimo vieni motivuoja, 
kad jis tikrai buvęs kaltas 
Weichman nužudyme. Gi kiti 
sako, kad jis pasidaręs galą 
iŠ susigraužimo, kaipo nekal
tas žmogus. 

Su tuomi pasibaigia laikra
ščiams sensacijos. Gi tas 
jiems ir yra skaudžiausia. 

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

— Paryžius, gr. 24.—Čionai 
atkeliauja Serbijos sosto įpė-
•dhrte Aleksandras. 

— Hague, gr. 21. — Berly
ne streikuoja laikraščių zeee-
riai. Jie" reikalauja 80 dol. 
per savaitę. 

Pradėjus 1919 metais *'Draugo" Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienrašti prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie 
ką eia paaiškinsime. Ta nauja skaitytoju pakvitavimo meto
dą ,Administracijai sutaapys daug laiko ir nemažai pinigu, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinjmui. 

C'ia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per pačtą. Nauja metodą vo~kokia: ^ 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželi, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra. pav., 
tokie: 4—3—8; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t. 

Ką tos skaitlinės reiškia % Jos reiškia: pirmosios paeilinį 
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2—26—9 (reifikfe: vasario 26"d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
liepos 45 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t. t. . :.•"•>* 

Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir' 
sale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba" 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. 

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas, 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
bus parankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams. * • 

Kitokie posenovei pakvitavimai Ims siunčįami tik tiems 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb.» skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie 
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
sime arba per dienrašti paaiškinsime. 

Kas Naujo Lietuvoje. 
Tik ką Lietuvių Informaci

jos Biuras Washingtone gavo 
kablegramą iš Šveicarijos, ku
rioje Amerikos Lietuvių Tary
bos Atstovai praneša labai 
svarbių žinįų iš naujausių at
sitikimų Lietuvoje. 

(1) Jau pirmesniuose prane
šimuose minėjome, kad Gardi
no gubernijos gyventojai pra
šo Lietuvos Valstijos Tarybos 
Vilniuje, kad juos priimti prie 
Lietuvos Valstijos, nes jie esą 

Tarybos; esą "del to, kad ir 
ant toliaus tenais pasilieka 
Prūsų lietuvių atstovai". Iš 
kablegramos sunku yra su
prasti tikrąją priežastį to re-
zignavimo, gal koksai nesusi
pratimas įvyko tarp jųdviejų 
ir Prūsijos lietuvių atstovų. 
Tikimės laišku plačiaus apie 
tai praneš, o mes tuoj pasis
tengsim Amerikos lietuvių vi
suomenei pranešti •. 

(4) Praneša, kad vokiečiai 
zidento ir pusė karaliaus. 

Prezidentui turėtų but leis
ta pasirinkti ministerius ir 
įvairiiis šalies valdymui pata
rėjus. 

Toliaus rekomenduojama 
vietoje seimo turėti atstovi ją, 
kaipir kokį senatą, is\ kelioli
kos šalies valstijų. 
^Kiti vokiečiai mokslininkai 

pataria Vokietijai įsteigti 7 
atskiras respublikas, kurios 
butų nuolatinėje sąjungoje. 
Tos respublikos turėtų but: 

Augštesnėji Saksonija, Že-
mesnėji Saksonija, Rbine-
land, Swabia, Bavarija, Vo
kiečių Austrija ir Branden-
burg-Prusija. 

MASARYK PRAGOJĘ. 

Paryžius, gr. 24.—Pirmasis 
Čekijos-Slovakijos prezidentas, 
prof. Masaryk, aną dieną iš
kilmingai įkeliavęs sostinėn' atrastas pakąstas vienoj gi-
Pragon. j raitėj. 

buvo pertrauktas ir niekas 
negalėjo žinoti, kame Weich-
man apsiverčia. 

Prasidėjo ieškojimai.. 

Giminės pradėjo apie ją 
teirauties po visą šalį. Bet 
niekur nesurasta. Pražuvo 
Piper, pražuvo ir Weicinnan. 

Tik štai pirm kelių savai
čių merginos Weiebman~teta, 
Mrs. Klinke, susekė, kad Mi
lo H. Piper gyvena čionai, 
Muskegonf, su savo žmona ir 
kūdikiu, feet ta jo žmona ne 
mergina Veichmąn. % 

Po šito sužinojimo Piper 
staiga iš čionaf pasprūdo. Še
rifas tada išklausinėjo pražu
vusios merginos Weichman te
tą ir jam atėjo mintis galvon, 
ar kartais nebus Weicbman, 
kurios lavonas netoli šito mie
sto 1916 metais rudenį buvo 

lietuviai ir pasižada lietuvių j kareiviai veržiasi Lietuvon, 
kalbą išmokti, štai dabar ka-
blegramoje patvirtiną, kad 
Gardino gubernija yra lietu
vių. Matyt, kad jau minėtos 
gubernijos gyventojai galuti
nai susitarė su Lietuvos Tary
ba ir šioji dalis senovės Lietu
vos kunigaikštijos vėl galu
tinai susivienijo su Lietuva. 

(2) Pranešama, kad Valsti
jos Taryba likos perorganizuo
ta, ir dabar jon ineina Lietu
vos žydų ir lenkų atstovai; so-
cijalistai irgi sugryžo. 

Žinutė gan džiuginanti, nes 
matyt, kad visi Lietuvos gy
ventojai dirba išvien ir rūpi
nasi, kad kuogreičiausia vis
ką Lietuvoje/ sutvarkius, ir, 
kad tuomi butą lengviaus at
remti išlaukinių priešų užpul
dinėjimus. 

(3) Amerikos Lietuvių Ta
rybos atstovai, kun. Dobužis 
ir p. Pakštas rezignavo iš 
Šveicarijoj esančios Lietuvių 

užmušinėja žmones, viską plė
šia, drasko; panaudoga įvai
riausius budus Lietuvos šalies 
naikinimui. Lietuviai sudarė 
miliciją, bet esanti silpnoka ir 
vargiai begu įstengs plėšikų 
užpuldinėjimus atremti. Lie
tuva su nekantrumu laukianti 
Amerikos kariuomenės atvyk
stant. 

Reikia pastebėti, kad jau 
kiek laiko tam atgal, Tarybų 
Pild. Komitetas Washingtone, 
kreipėsi prie Amerikos val
džios su prašymu, kad suteik
tų Lietuvai pagelbą apsisau
gojimui nuo plėšikų užpuldi
nėjimo. Amerikos Lietuvių Ta
rybos atstovai Šveicarijoje ir
gi kreipėsi prie generolo Per-
shingo ir prie vyriausios Ali-
jantų karės tarybos, tokios 
pat pagelbos prašydami. Tiki
mės, kad prašymas greitu lai
ku bus išklausytas. 

(5) Mūsų atstovai Šveicari
joje smarkiai darbuojasi atlikę 
svarbesnius reikalus ten; 
sudarė lietuvių informacijos 
biurą Paryžiuje; dabar pra
neša, kad Pakštas rengiasi vsp' 
žiuoti Lietuvon, o Dobužis va-
žiuoja Londonan, Anglijon. ; 

(6) Atstovai šaukia gvoltu, 
kad reikia pinigų Lietuvai 
laisvę užtikrinti; reikalauja, 
kad nors dvidešimts tūkstan
čių dolierių tuojaus kablegra
mą pasiųsti. Beabejo Tautos 
Fondas ir Amerikos Lietuvių 
Taryba pasirūpins, kad taip 
labai tenais reikalingus pini
gus tuojaus pasiųsti. 

(7) Kablegramofe praneša, 
kad Lietuvos Valstijos Tary
ba kviečia p. Norų tuojaus su-
gryžti Lietuvon ir užimti ko
munikacijos ministerio vietą;: 

LIET. INF, BIURAS. 

/ Red. prierašas: Chicagoja 
tarp lietuvių skleidžiami lape^ 
liai, buk Lietuvą valdą sovie
tų (bolševikų) valdžia. Amį 
lapelių pasirašo "Susižinoji
mo su Lietuva Informacijos 
Biuro komitetas'*. 

• 

Persergstime lietuvius, kati 
jie butų atsargesni skaitydami 
tuos lapelius. Nes tai sociją-
listų darbas. Jie mėgina kląi-f 
dinti lietuvius. Geriaus pasi
tikėkime savo atstovų prane
šimais, ne kaip kokiais sociją£ 
listų plepalais. 

- | - INSTOKITE RAUDONOJO KRYŽIAUS ORGANIZACIJON + 
\ 
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Profesorius Matulevičius, 
Vilniaus Vyskupas. 

— 

Visuomenes nauda 
ir asmenų nuo* 

savybė. 
Prieš karę Amerikoje gele

žinkelius ir telefonus valdo 
p r i v a t i n i u a>m«*mi dra iur i jos 
arba kompanijos. Itor se-
niaus ir krasa Amerikoje bu-
vo privatiniu žmonių rankose. 
K a d a n g i k rasos kompanija iš 
žmonių plėšdavo nesavai bran
giai, viešpatija pasisavino 
k rasa s ir laišku siuntinėjimas 
atpigo. 

Karės metu geležinkelius 
. negalima laivo palikti atskirų 

kompanijų globoje, nes karė 
butų buvusi pralošta. Bet 
dabar po karei kompanijos 
norėtu atsiimti geležinkelius. 
Demokratai nenori atiduoti 
sakydami, kad viešpatija 
daug na u j II dalyku Įtaisė, to
dėl negali atiduoti kompani
joms dovanai. 

Jos, nia rodos, apsiimtų už
mokėti už pataisymus, bet 
geriau tegu geležinkeliai ir 
telegrafai lieka viešpatijos 
nuosavvbe. Yra didelis skir-
tuinas tarp geležinkelių bei te-

m \ . v 

legrafų priklausančių viešpa
tijai ir tarp tų paėių priklau
sančių asmenims. 

Priklausantieji viešpatijai 
geležinkeliai gali tarnauti 
žmonėms, o pri klausantieji 
asmenims turi pirmutinį tiks
lą duoti pelno savininkams, 
Je i kokis naujas išradimas žy 
miai palengvina keliaunin-
kams važiavimų, bet geležin
kelio pelno nedaugina, tai pri
vatinių kompanijų geležinke
lis to išradimo neįves pas sa
ve. Priešingai yra su geležin
keliais ir telegrafais priklau-

; sančiais viešpatijai. 
Dar daug kitų daigtų vieš-

. pati ja turėtų paimti į savo 
rankas, kad mokesčiai paleng
vėtų, kad suktybės sumažėtų, 
kad didieji kapitalistai per
daug netuktų. Bet kol kas 
kalbama t& apie geležinke
lius, telegrafus ir telefonus. 

• Ta i-gi mums išrodo, kad vieš
patijos sumanymai šitoje sry-
tyje yra 

(Pabaiga) . 

Soeijologijos profesorius. 
Pradžioje gruodžio 1905 m. 

Peterburgo Katal ikų Akade
mijoje studentai įteikė rekto
riui prašymų, su keletu reika
lavimų. Tarp tų buvo sumany
mas įtaisyti. Akademijoje so-
eijologijos katedrų. Studentų 
reikalavimus profesorių tary
ba apsvarstė 7 gruodžio ir su
tarė soeijologijos katedrų į-
kurt i . Tada kįlo klausimas, 
kas gali jų užimti. 

Vienas profesorius, kuris 
žinojo kų ir kaip kun. Matule
vičius dirbo rašė ir kalbėjo 
Varšavoje, pastatė jo kandi
datūra ir priminė, jog Aka
demija jį neofieijaliai siuntė 
į užrubežj, žadėdama profeso
riaus vietų. Ta kandidatūra 
lengvai tapo pri imta ir rude
nyje 190? m. kun.Matulevičius 
laikė pirmutinę savo prelek-
eijų ta ip vadinamoje rekreaci
jos salėje; Peterburgo Katali
kų Akademijoje. Ta įžanginė 
prelekeija nepoilgam tapo at-
spauzdinta lotynų kalboje. 

Studentai dažnai pabėgdavo 
nuo savo priverstinųjų objek
tų, jei tuomi pačiu laiku bū
davo soeijologijos valanda. Ne
stebėtina, nes naujasis profe
sorius dar klieriku būdamas 
žavėjo žmones savo iškalba, 
po to daug metų sunkiai dirbo 
mokslo s rytyje, suimdamas i 
save jo brangenybes, dar skau
džiai kentėjo ir labai naudin-

Pranešimai iš Wa-
shingtono. 

I r savo asmeniniuose daly
kuose studentai užvis labiau
siai kreipdavosi prie prof.Ma
tulevičiaus, . ieškodami patar
mių. J i s su visais apseidavo 
mandagiai ir ramiai, o jo pa
tarmės beveik visada būdavo 
pačios naudingosios. 

Tai-gi labai umu laiku Ma
tulevičius visai neieškodamas 
populeriškumo, tapo arba po-
puleriškiausias arba nors vie
nas iš populeriškiausių Aka
demijos ,profesorių. 

Socijalė Savaitė Kaune. 

Apsigyvenęs Petrograde ku
nigas Matulevičius tarė kitam 
savo draugui lietuviui. " N a , 
dabar tai aš džiaugiuosi, nes 
jau esnii tokis pat Lietuvos 
darbininkas, kaip ir t u " . Mat 
ta Akademija yra bendra Len
kijos ir Lietuvos nuosavybė, 
todėl jos- profesoriai jau ne 
vien tik Lenkijos darbininkai, 
o v ia savo tėvvnės atstovai 
bendroje įstaigoje. Tai tėvy
nei profesorius norėjo patar
nauti ypatingu b ū d a 

Kaune tapo surengta kata
likiškoji Socijalė Savaitė. Ne
žinau gerai, kas pirmutini! jų 
sumanė, a r kun. A. Dambraus
kas ar Matulevičius, bet žinau, 
kad paskaitų tematų pienų su
darė pastarasis . J i s taip-gi 
nuolat rašinėjo laiškus į Kau
nu tos savaitės rengimo reika
la is : j is t a i p g i atliko labai 
daug pačių stambiųjų paskai
tų. Tų paskaitų metu susirin
kusiems Kauno seminarijoje 
kunigams, j is laikė svarbių 
prakalbų apie dabartinius so-
cijalius kunigų uždavinius i r 
bandė suorganizuoti .lietuviš
kų socijalį sekretorijatų. 

Dogmatikos profesorius. 

Tečiaus soeijologijų kun. 
Matulevičius neilgai beišguldė 
Akademijoj. Kun. Aleksan-
der Woycicki, lenkas sugrįžo 
iš užrubežio, perėjęs soeijolo
gijos kursų Luveno universi
tete, Belgijoje, ir gavęs diplo
mų iš Augštosios Socijalių Ty
rinėjimų Mokyklos Paryžiuje 

gai pasidarbavo visuomenės 
srvtvje ir dabar visas to į vai-
raus prityrimu žinias bėrė 
skaisčia lotynų kalba. 

Toko girdėti studentus nu-
siskundžiant, kad permažai 
\ ra soeijologijos valandų. 
.Jie nuolat vaikščiodavo pas 
prof. Matulevičių klaustis 
kaip geriau ir greičiau įgijus 
jo gvildenamų jį mokslų. Su
sidarius gana stambiam būre
liui norinčių specializuotis 
socijologijoje, profesorius ėmė 
laikyti tam tikras soeijologiš-
kos metodikos valandas. 

(Janą žymus skaičius daly 
vavusių tose praktiškose pa
inokose paskui, pabaigę Aka-i (Ecole des Hautes Etudes So 
demija, išvažiavo į uzvubežį lajoiales). Kaikurie nekompeten-
vintis tolinus. ' tiški asmenys pakėlė klausimų, 

I ar kun. Wovcicki nėra siste-
! matiškiau prisirengęs prie So
eijologijos išguldymo, i \uu. 
Matulevičius tuo atsisakė nuo 
soeijologijos katedros ir grįžo 
prie dogmatikos mokslo, kurį 
buvo apleidęs pirm ketverto 
metų. Rudenyje 1909 kun. 
Matulevičius apėmė dogmati
kos katedrų po vyskupo J . 
Cieplako. 

Dogmatikų prof. Matulevi
čius išguldinėjo iki 31 gegu
žio, 1911 metų. Jos jis atsi
žadėjo dėlto, kad Lietuvai no-

gen. 

TBUt SAVINOS SIAMPS 
issvEPjan^THR 
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Turėsianti but pi
gesnė duona. 

Su v. Valstijų maisto admi
nistracija anų dienų panaikino, 
visas karės metu pravestas 
taisykles, kurių turėjo prisi
laikyti malūnai prie miltų ga
minimo. Sakoma, kad to pa
sekmėje dabar atpigsiu miltai 
ir pati duona. Visokie pašali
niai produktai, pasidarų prie 
miltų gaminimo, tuo jaus pa
brango. Tasai apsireiškimas— 
tai aiškiausias nurodymas, kadjre jo patarnauti dar pasekmin-
iniltų ir dįonos kainos t ikrai! gesniu būdu. Apie tai bus 
turėtų sumažėti. Tokia y ra 
malūnų divizijos maisto ad-
ministracijoje ekspertų nuo
monė. 

Bet yra dar kita pusė ir vi
sai nemiela. Tie visi pašali
niai nuo miltų malimo palie
kantieji produktai yra paša
ras galvijams. (Ji jei pašaras 
bus brangesnis, tuomet turės 
but brangesnis ir pienas. 

Panaikinta taippat "teisin
gų maisto kainų surašai" , ku
rie kasdien maisto adminis-
traeijos buvo skelbiami. 

Bet *su tuo viskuo nepanai
kinta taisyklės ir apribojimai 
kas palyti pelnų už miltus ir 
už pašarų ir kas palyti išnau
dojimų, neteisotų maisto kro
vimų. Maisto administracija 

Mažoji Lietuva pabudo. 
Beabejo, kiekvieno lietuvio 

širdį palietė žinutė apie Prū
sijos lietuvių judėjimų. 

Skaudu buvo didžiųjai Lie
tuvai matyti savo mažesniųjų 
dalį atplėšta, pavergtų ir iš-
tautintų. Prūsų lietuviai jau 
beveik buvo pamiršę, kad jie 
yra lietuviais ir vieton pamy
lėjimo savo močiutės kalbos, 
j ie vebleno hunų kalba. 

Mažai buvo vilties: apie Lie
tuvos su vieni jmų, nes atrodė, 
kad patys Mažosios Lietuvos 
gyventojai i r klausyti apie tai 
nenori. Mes visi jautėme, kad 
jų žodžiai ir mintys yra %kie -
čių žodžiai ir mintys, bet var
giai begu mums atėjo į mintį, 
kad vokiečiai vis dar abejojo 
apie visuotinų ir galutinų Ma
žosios Lietuvos ištautinimų. 
Pastaromis dienomis tikrasai 
dalykų stovis pasirodė ir kas 
kart geriau aiškėja. 

Vokiečiai netik bijojosi lie
tuvių susipratimo, bet dėjo vi
sas pastangas, biauriausius 
budus panaudodami, kad 
kiekvienų pasirodžiusį lietu
viškų žiedelį tuojaus nugnyb
ti. Iš tikrųjų šaltinių sužino
jom, jog kuomet rusai įsibrio-
vę Prūsų Lietuvų, jau tuo
met kai-kurie lietuviai, atsi
peikėję nuo vokiečių kvaitulio, 
pradėjo svajoti apie Lietuvos 
Kuvitmij ima. Iv la ipėc lo j^ atsu-
buvo susipratusiu lietuvių 
draugijos susirinkimas. Vo
kiečiai negalėjo to pakęsti, 
bet patys būdami rusų* replėse 
nieko negalėjo padaryti , tad 
prikalbėjo girtiems rusų ka
reiviams, jog tai esų maišti
ninkai ir posėdžius laiko su
sitarimui prieš -rusus. Rusų 
kareiviai įsilaužė kambarin, 
kuriame atsibuvo lietuvių 
draugijos susirinkimas, i r tuoj 
darban paleido durtuvus, ke
letu žymių veikėjų ant vietos 
nudardami, kitiįs mirtinai su-
žeizdami. Vėliaus bus pas
kelbtos tų kankinių pravar-

Paskiausios vokiečių pastan
gos buvo, kad suerzinti ir su
kelti Mažosioss -Lietuvos gy
ventojus prieš lietuvių tautų. 
Tikėjosi savo tikslų atsieksę 
išplatindami kopijas žemlapio, 
kurį A. L. Taryba ir L. 1. 
Biuras pampino, i r kuriame 
nurodyta Lietuvos valstijos 
rubežiai įminant ir Mažųjų 
Lietuvų. Pasekmės pasirodė 
vis.ai priešingos negu, kad vo-

kitame straipsnyje. 
Kun. Pr . Bučys. 

RED. ATSAKYMAI. 
, " 

P. A'. B. Aleknai. Kiek tik 
gauname užklausimų apie tikėji
mo dalykini, tiek padedame į lai
kraštį paaiškinančiu atsakymų, 
liit neu {Miliniame aiškinti užklau
simų apie kūno lyties dalykus, 
nors jie turėtų sąryšį su tikėjinni. 
Taippat numetame tuos užklau
simus, kuriuose matytis, kad" klau
sėjas ne rimtai klausia. Prisiun-
eiant mums 'užklausimus, reikia 
juos rašyti aiškiai ir nesupainioti 
vienų su kitiiis. Goriausia yra 
uždavinėti po vieną khmsim.j. Su
silaukus atsakymo tam, užduoti 
kitų. ' J e i užklausiau t iš pats ne
atskiria klausimų, tai me* pasilie-

pr iž i l i rės , k a d t o s t a i s y k l ė s • kaim> Hau teisy juo* suskirstyti. 
p i l n a i b u t ų p i l d o m o s . | To nepadarius nebūtų aiškumo. 

kiečiai tikėjosi • susilaukti. 
Prūsų lietuviai pabudo prie 
pilno sajausmo ir jau pradėjo 
purtytis jiems antmestos vo
kiškos skraistės, širdį prie 
Didžiosios Lietuvos nukreip-
dariii ir rankas prie Vilniaus 
ištiesdami. 

Sveikiname jus broliai ir su 
dideliu išsiilgimu, spaudžiame 
jūsų, vokiškus pančius nume
tusių, rankų! 

Lietuvos reikalai senate. 
J a u esame pranešę apie Se

nato priėmimų senatoriaus 
Lodge įnešimų, kad mūsų me
morandumas butų atspausdin
tas kaipo visuomeniškas do
kumentas. Taipgi vėliaus te
legrama per laikraščius pra-
nešėm, kad tas pats senatorius 
Lodge įnešė Senatan rezoliu
cijų, kurioje pasakoma, <kad 
Senato supratimu Lietuva tu
rėtų būti nuo Rusijos atskir
ta ir Lietuvos nepriklausoma 
valstija sudaryta. 

Rezoliucijoje pasakyta, kad 
" turė tų būti nuo Rusijos at
sk i r t a" , bet tikimės, kad se
natorius Lodge sudarys prie
dų prie savo rezoliucijos iš

reikšdamas, kad ir nuo Vokie
tijos turėtų būti atskirta, ir 
suvienytai Lietuvai turėtų būti 
pripažinta pilna nepriklauso
mybė. -.* 

Atsiminus Senato galę ir 
kokių svarbių rolę lošia sena
torius Lodge, negalima atsi
džiaugti iš jp pasidarbavimo 
milžiniškos svarbos, labai 
daug prisidės prie nu-
svėrimo Lietuvos klausimo 
taikos* kongrese. 

Dabar telieka, kad minėtų 
rezoliucijų Senatas' priimtų. 
Žinodami gerui senatorių pra
kilnumų, jų gerus norus, ir 
teisybe ir laisvę mylėjimų, ti
kimės, kad rezoliucija be-; jo
kių kliūčių bus priimta. Vie
nok butų labai gerai, kad vi
sos lietuvių kolonijos, savo 
draugijų susirinkimuose ir 
mas-mitinguose išneštų rezo
liucijas, prašydami savo val
stijos senatorių, kad jie rem
tų senatoriaus I^odge rezoliu
cijų po numeriu 379. Visas 
rezoliucijas ir prašymus pa 
tartume siųsti Lietuvių In
formacijos Biuran ( 7 0 3 — 
15th St., N. W., ^VVasliiiigton, 
1). C ) , o mes įteiksim sena
toriams. Tokiu būdu bus iš
vengta nepageidaujamų daly
kų ir klaidingų perstatymų. 
Tikimės, kad kolonijos, iki 
šiol puikiai pasirodžiusios ir 
pagirtinai dabar veikiančios, 
atkreips domos ir į šį reikalų. 

Ifc * # 
Šiomis ii ienomis Tarybų 

Pild. Komiteto atstovai atsi
lankė įvairių valstijų amba-
,«ado!<e, VVa.^Iiin^ftone i r į t e i k ė 

lietuvių memorandumų, kartu 
su prašymu, kad persiųstų sa
vo valstijai. Visi lietuvių at
stovus priėmė labai maloniai 
ir pasižadėjo jų prašymų, iš
pildyti. Kuone visi ambasa
doriai uždavinėjo mūsų atsto
vams įvairius klaucįmu* ir su 
žingeidumu klausėsi paaiški
nimų ir tėmijo Lietuvos reika
lų nušvietimų. Kopija to pa
ties memorandumo bus įteik
ta ir Apaštališkam delegatui, 
su prašymu, kad persiųstų 
Šventam Tėvui Ryman. Be
abejo, J isai nemažų intekmę 
turės taikos kongrese, ir ka
dangi visuomet stovi už teisy
bę, galime tikėtis J o paramos, 
kuomet Lietuvos reikalai jam 
bus teisingai perstatyti . 

# * # 

Pastaromis dienomis L. 1. 
Biuro nariams, atsilankius ke
liose kolonijose su prakalbo
mis, labai nesmagių dalykų 
patirta. 

Dalykas tame. Visose kolo
nijose Lietuvos sunai ir duk
terys sudarę Tautos Fondo 
skyrius sujudo darbuoties, 
kad iki Kalėdų bent pusę mi
lijono dolierių Tautos Fondan 
surinkus. Kadangi dabar 
rengiama Laisvės Savaitė i r 
Tautos Fondo išrinkti žmonės 
vaikščioja po stabas, aukas 
rinkdami, pasirodo, kad pasi
naudodami ta proga, kokių 
ten kitų " r o m i ų " agentėliai 
landžioja "tarp lietuvių ir var
de Tautos Fondo prašo aukų, 
aiškindami, kad tie pinigai ei
siu Tautos Fondą*, bet su-

laikų ir išteklių. Veidas rim
tas ir rūstus, bet baise visada 
prasimušdavo didelis nuošir
dumas, žmonių meilė. 

I r retai kas ta ip suprato „ir 
atjautė lietuvio darbininko 
sielos tur tus , kaip a. a. kun. 
Staniukynas. Atkartot inai sa
kydavo, kad reikia tik arčiau 
pažinti darbininko žmogaus 
sielų, o negalima bus jo ne
gerbti. 

Atsimenu šį rudenį viena
me laiške iš Pennsylvanijos 
rašvtame nusiskundžiau, kad 
rinkimas aukų vienuolijai t a rp 
mainierių sunkiai eina. Dar
bininkėliai (bet jų didžiuma) 
suvargę, suskurdę, saliunų 
nuvarginti , reikalų mažai su
pranta i r mažai atjaučia. I r 
ištikrųjų tokį liūdnų įspūdį 
turėjau išpradžių, į mainas 
įvažiavęs. ] trejetų dienų ga
vau iš a. a. kun. Staniukyno 
laiškų: ramino, drųsina ir lie
pia tikėti, kad mainieriai nei 
kiek neblogesni už virsimų 
darbų darbininkus, " k a d ir jų 
tarpe aš rasiųs daugelį aukso 
širdžių". Iš jo laiško aiškiai 
buvo matyt, kaip j am buvo 

A. A. KUN. STANIUKYNUI 
PAMINĖTI. 

— — — — — i 

Kun. A. Staniukynas mirė. 
Kaip didelis tai nuostolis lietu
vių tautai — gal tik ateityje 
pilnai paaiškės. Gyvo jo ta rs i 
ir nematydavome. Nuo svieto 
užsidaręs dirbo tykiai savo 
darbų; tik retkarčiais klebpnį-
ja ar ir šiaip jau darbininko 
stubelė susilaukdavo rimto 
svečio, kurs primindavo mums 
Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos reikalus. Sulinkęs 
nuo sunkaus ilgų metų darbo, 
su ' užgesusia, rodos, gyvybe 
veide, jis tečiau akimis rody
davo milžino jėgų ir į nie
kų neatsižiurėdamas ėjo prie 
savo tikslo. Retai atsilankanti 
ant jo lupų šypsą išduodavo 
jo begalinę meilę prie savo 
brolių lietuvių. Bet tai buvo 
retai šiaip jau visada būdavo 
vienodas, rimtas ir net, rodė
si, rūstus. ftebuvo laiko 
juokauti ; reikėjo darbas dirb
ti, reikėjo .kiekvienų valan
dėlę sunaudoti. Štai tomas po 
tomo jo išleistų knygų pasi-

odo, štai prisiauklėja po jo a- skaudu, kad ant jo mylimųjų 
mainierių, tarpe kurių jisai 
gana ilgai darbavosi, lyg še
šėlis buvo "mestas. 

Jojo tasai laiškas man buvo 
lyg nauju inkvėpimu. Greitai 
įsitikinau, kaip teisingai buvo 
jojo rašyta; maineriai, labiau 
suvarginti ir išnaudojami negu 
kitokie darbininkai, tečiau 
Hv. Kazimiero vienuolijos rei
kalus nei Icielc neprasčiau rė-
mė, kaip i r viršiiiių darbų 
darbininkai. 

A. a. kun. Staniukynas troš
ko, geidė, pienavo ateinančių 
vasarų jau matyti pastatytų 
antrų pusę Šv. Kazimiero vie
nuolijos mūrų, o ta ip pa t su 
l.ąij5u matyti seseris kazimie-
rietes įsikūrusias laisvoje Lie
tuvoje. Lietuvos laisvė ta ip 
jam art i širdies buvo, kad a-
pie jų iki paskutinės dienos 

kimis į šimtų naudingiausių 
tautos darbininkų. 

Mes taip apsipratome su 
ta minčia, kad mes galime ir 
padykauti ir pasilinksminti, 
o kun. Staniukynas lai darbų 
dirba. O už tų darbų dar mn-\ 
nėme, kad galime jį pakriti
kuoti. 

Bet eikime dabar šen prie jo 
^ral )o v i s i v e l i o n i e s k r i t i k a i ir 
visi jo gerbėjai paklauskime 
savęs: Kas dirbs to-
liau jo darbų? Kas gamins 
vadovėlius? Kas steigs mo
kyklas? Kas mūsų vaidelytes 
aprūpins? 

Netekome kun. A. Staniu
kyno ir, rodos, kad nebetekome 
širdies mūsų išeivijos. Nete
kome milžino. J a m lygaus čia 
neturime. 

Garsių kalbėtojų, trukšmin-
gų puKlicistų, autoritetingi] j gyvai rūpinosi, ir rodžiai kal-

rinktus pinigus savo "fon
d a n " nugabena. Šiuomi ma
tome reikalingu pranešti lie
tuvių visuomenei, kad apsi
saugotų nuo tokių "agentė
l ių" ir užrašius jų pravardės 
tuojaus reikia Tautos Fondo 
valdybai pranešti. Tautos 
Fondas yra čarteriuota orga
nizacija, yra po valdžios prie
žiūra ir visus tokius "agen
tė l ius" gali, ir turėtu, teisman 
patraukti . 

Tikimės, kad Tautos Fondo 
Centro valdyba piačiaus apie 
tai paaiškins. 

«= # # 

Norime', atkreipti visuome
nės domų, ,kad kreipiantis į 

V 

mokslavyrių, berods, pradeda 
rasties t a rp mūsų. Bet antro 
Staniukyno dar nesimato. 

Kas Staniukynų dideliu pa
darė? Gal jo mokslas? ( Jo tu
rėjo daug) . Gal jo knygos? 
(Jų prirašė daug) . Gal vie
nuolijos murai? Bet kas jį stū
mė ir prie mokslo, ir prie 
knygų rašymo, ir prie mfo-
kvklu steigimo? • 

Buvo tai jo didelė meilė 
Dievo ir artimo. Ruošėsi rim
tai ir, tikėkime pasekmingai į 
Dangaus Karali jos piliečius, 
l>et savo dvasioje buvo ištiki
miausiu savo žemiškos tėvy
nės piliečiu. Skelbė Dievo mei
lę, bet aš nežinau, ar kas my
lėjo taip savo brolius lietu
vius, kaip a. a. kun. Staniuky
nas. Juk lietuviams, Lietuvai 
pašventė visas savo pajėgas, 

bėjo. Gausios aukos Tautos 
Fondan plaukiančios jį nuo
širdžiai džiugino. Gerasis Die
vas neleido jam sulaukti jo 
svajonėms įvykstant . . 

Mes, kurie likome, turėsim*? 
pasistengti padžuginti dvasiif 
to didžiojo Lietuvos patri jo
to, įvykinti jo troškimus ir 
pagal išgalių padėti stumti 
jojo darbų pirmyn. 

Kun. F. Kemėšis. 

• ^ — 

Wasbingtonų Lietuvos ir lie
tuvių reikaluose, meldžiame 
visuomet adresuoti t ik : Litli-
uanian Information Bureau, 
703 — 15tb St., N. W. Wash-
ington, D. C. 

Lietuvių Inform. Biuras. 

^W** 

• 
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DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Mainieriai, mechanikai, audėjai, fabrikos ir siap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauka, yra amžini draugai 

i V ' A 
• 

-

PAIN-EXPELLER 
Jau anviri pankioi-dašimtyi matu 
kaip aitą ploki gyduole yra var-
tuojama su geriautioma pasak-
mema, išgydymai rnmitlzmo, 
skausmu krutinę ja, aoaoie ir rau
menyse, neuralgijos, etrenu die
gimą, ialčio ir kosulio. 

F. AD- RICHTER * CO., 74-80 WMblaftOa'St,, 

ge. 
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DRIDBIS 

SPRIN0 VALLEY, ILL. 

Nedėlioj, gruodžio 22 d. 
vietos Tautos Fondo skyrius 
buvo surengęs prakalbas, ku
riose Lietuvos laisvės reika
lams suaukota 306 dol. Pa
žymėti reikia, kad tą sumą 
suaukojo nedidelis būrelis (a-
pie 30) žmonių. Tai tik pra
džia. 

Valio springvalliečiai! 
Platesnis aprašymas tilps 

vėliau. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Gruodžio 1 d. išpuolė susi
rinkimas Tautos Fondo sky
riaus. Vietinis klebonas pa
garsinęs iš sakyklos ragino 

. žmones prie duosnumo tėvy
nės labui. Susirinkimas Įvy
ko 1 vai., po pietų. Susirin
kus žmonėms, tapo pakviesta-
ir klebonas. Pasibaigus ko-
lektai, mėnesinėms duoklėms, 
pirmininkas paprašė klebono 
pasakyti nors keletą žodžių. 
Kun. Židanaviėius užkvietimą 
veikiai priėmė. Tarp kitkg 
šftii kokį kalbėtojas panaudo
jo prilyginimą: 

44Žiauriai išrodo mums žie
ma, kada šaltis viską suspau
džia. Žmonės suspausti šalčio 
— jaučiasi lig sustingę, lyg 
kokias retežiais suvaržyti. 

Visai kitonišką įspūdį daro 
ant žmogaus pavasaris, kada 
giedroji saulutė pradeda kai
tinti, kada sniegas ir ledai 
tirpsta, kada sprogti pradeda 
medžiai, kada gryžta iš tolimu 
kraštų numylėti paukšteliai, 
lizdelius pradeda pinti auklė
jimui savo vaikelių. 

Žiemos laikas, tai laikas 
mUsų belaisvės, mūsų politiš
ko gyvenimo, nes mūsų prie
šų lyg didžiuoju žiemos šalčiu 
suvaržyti tapome beveik bejė
giais. 

Bet štai žiema jau pasibai
gė. Laisvės saulutė ir mums 
užtekėjo. Rodosi pavasaris. 
Su pavasariu gryžta mūsų 
tautai nauja gyvybė!... Mūsų 
politiškas gyvenimas, mūsų 
tauta, mūsų pramonė, mūsų 
viltis pradeda sprogti. Ne 
trukus pasirodys lapeliai, 
pumpurėliai ir kvietkų žiedai. 

Lietuva keliasi iš numku-
sių! It pavasarį paukštei 
taip beabėjo, Lietuvos sunai 
dukterys trauks iš visų pusių" 
į tėvynę, idant ten lizdelius 
pinti ateinančioms savo kar
toms! Ir užkukuos pramo
nės gegutė, ir uždainuos žem
dirbys vieversėlis, ir užgiedos 
lakštutė spauda, ragindama 
visus prie darbštumo. 

Kaip pavasaryj šaltas oras 
stabdo išsivystimą visko gam
toje; taip ir šaltos širdys lie
tuvių stabdys išsivystimą pa
vasario tėvynėje. 

Negali pavasaryj ilgai sto
vėti sniegas ir ledai, jei' švie
čia giedri saulutė, jeigu šil
tas lietukas kaskart ant žemės 
iš debesių krinta. 

Negalės neišsivystyti mūsų 
tėvynėj*; pavasaris politiško 
gyvenimo, jeigu širdyse mūsų 
degs prie tėvynės kuoka rš-
čiausia meilė ir plaukiančios 
aukos! Mūsų aukos! — tai it 
šilčiausias lietus panaikins le
dus . visokias kliūtis, priešin
gas atgavimui pilnos mųs tė
vynei neprigulmybės! 

* laikraščiai rašo, kad mums 
reiks 500 tūkstančių dolierht. 
Ta suma išrodo didelė, bet 
sulyginus su skaitlium čia e-
sančių lietuvių, tai yra niekas. 
Jeigu teisybė, jog mųs čion y-

ra 500,000 žmonių, tai tik 
kiekvienam išpultų duoti vos 
po dolierį. Jeigu mųs yra tik 
250,000, tai tik išpultų mokė
ti po 2 dol. Tą sumą mes ga
lėtume į pusvalandį sumesti. 
Vargas mums, kad mes iškri
kę, kad kiekvieno negalima 
rasti. Tai-gi del tos priežas
ties mes, kurie esame, sutvar
kyti, kurie gerai suprantame 
dalykų stovį, turime aukuoti 
daug daugiau". 

Prakalba padarė didelį įspū
dį, nes neperėjo ir pusvalan
dis kaip tapo sumesta apie 
1,200 dol. Po namus surink
ta suvirs 800 dol. Ant foru 
suvirs 1,300 dol., tai-gi turi
me jau viso tėvynės labui dau
giau kaip 3,200 dol. Tikimės 
padaryti nors iki 5000 dol. 

Pagal skaitlio žmonių (yra 
apie 1000 dirbančių) dar ne
atsirado Amerikoj kolonija, 
kuri 4*subitytų" amsterdamie-
čius. Jeigu toks duosnumas 
butų chieagiečių, tai anie pa
tys be kitų kolonijų turėtų 
surinkti ir tai lengvai apie po- j 
ra šimtų tūkstančių dolierių, I 
jeigu ne daugiau. 

Chicagiečiai ir kitos koloni
jos nepasiduokite mažutėliam 
amsterdamui! 
Amsterdamui! 

1 • * ' , • • 
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Bell System 

Kuomet telefono šniūrelis dagauna drėgnu
mo, tuomet telefonas ant trumpo laiko 
sugenda. I 

Visuomet reikia žiuirėti, kad telefono šniu-
neris uedasilitėtų vandens palieto ant 
deskos arbo nebūtų padėtas ant šlapios 
vietos arba įkištas į atramentą; nedėki-
te telefoną ar t i šlapio lietsargio arba 

nepalikite prie a tdaro lango, kur lietus 

gali užlyti. 
i ' 

LIETUVIO KRAUTUVĖ 
Užlaikau didelį pasirinkimą • 

LAIKRODĖLIŲ, ZlEDŲ, BRANZALETĮI IR KITOKIU AUKSINIU MIRTĮ) 
Kainos ant tavorų pas mane nėra pabrangintos, nes 

tavoras nupirktas tada, kada buvo pigus laikai 
VISUS GERBIAMUS VIEtfGEJT6IU8 UŽPRAŠOME PIRKTI KALĖDI/ IKHVISAS PAS LIETUVI 

O UŽTTORINAM. KAD GAUSITE TEISINGA TAVORA UŽ SAVO PINIGUS. 

. 

CniCAdO TELEPHONE COMPANY 

CICERO, ILL. 

Iš sąjungiečių veikimo. 
Mot. Sa-gos .< kp. priešme-

tinis Misi rinkimas atsibuvo 
gruodžio & <L bažnytinėje 
svetainėj*'. Susirinkime pla
čiai apkalbėta rengiamas va
karėlis sausio 1 d., 1919 m. 
Pasirodė, kad komisija, savo 
užduoti pilnai atliko. Bus 
suloštas veikalas "Ne mirtis, 
,b«*t pinigai". Prie to dar bus 
ir muzikaiiškų šmotelių, kaip 
tai: dainelių/ solo smuiko, pi-
jano ir k. t. (Jeistina, kad il
ki tų kolonijų sajungietės atsi-
lankvtu. 

Raginta narės, skaitlingai 
lankyti vakarinius kursus, ku
rie atsiburia kiekvieną ketvir
tadienį, bažnytinėje svetainėje 
ir atsivesti savo pažįstamas. 
Kursai visoms dykai. Aps
varsčius .bėgančius kuopos 
reikaliis buvo perskaitytas 
laiškas — atsišaukimas iš vie
tinio Tautos Fondo skyriaus, 
kuriame rengi narna prisidėti 
prie Lasvės Savaitės. Ar ma-

tsišauki-
atmetėl fNė>v (lai nie-
kitam\tiek daug n£apei-

mote-
etuvos 

laisvė, suteTk^^h/joms lygias 
tiesas ir tada labiaus galės 
parodyti meilę savo tėvynei. 
Susirinkime aukojo sekančios: 

S. Laurinaitienė 10 dol. 
Po 5 dol.: V. Globaitė, B. 

Balčiūnienė, B. Polubinskienė, 
A. Jakavičiutė, M. Meironie-
nė. K^ Račkienė 4 dol. 

Po 2 doh: Kun. Vaičiūnas, 
E. Siriunienė, O. Narbutienė, 
A. Laiškonienė. 

Po l d o l . : J . Balčienė, M. 
Mozerienė, A.' Zanspnienė, O. 
Deveikienė, B. Liutkienė, K. 
Lazdauskienė, M. Jąsienė, O. 

NAPALEONAS 
Pasakė, kad "kariuomenė ju

da ant skilvio* \. 
Jeigu kariuomenė aprūpinta 

valgymu ir soti, ji gali eiti pir
myn ir būti pilnan mušiu prisi-
miirusi Jis šitą ir suprajp. 

šita karė buvo 1812 metuose, 
kada jis ėjo priešais Rusijj). Jis 
bėgyj dviejų metų paliko sumuš
tas, suareštuotas ir pasiųstas ant 
saios s v. Elenos. 

Bet svarbiu čia tas, kad nežiū
rint ant savo jaunystės (jis tada 
teturėjo vos 30.metų) jis jau tada 
suprato kokiu svarbia, rolę lošia 
skilvis. ' 

Skilvis pervirškiuą valgį ir vi-
sn naudingi! maiste paverčia į 
kraują, kuris duoda mums spėkas 
ir galy. labai aišku kad maisto 
virškinimo* turi būti normai iškas 
ir reguleriškas, sykiu su užkietė
jimu skilvio genda taipgi ir 
kraujas, o tas gamina liudnias 
pasekmes. 

Visiems žinoma, kad panašiuose 
atsitikimuose nieko nelaukiant 
reikia suvalgyti tris saldainius 
Partola, kuri valo kraują ir iš
valo skilvį. Dėlto dėžutį Partolos 
reikia visados namie turėti po 
ranka. 

Dėžutė kainuoja tiktai 1 dol. ir 
gaut j v galima ypatiskai arba per 
paeta. (160) 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second A ve., 

New York, N. Y., Dept. L 4. 

Hiušienė, B. Vaišnorienė, K. 
Čekanauskienė. Smulkių au
kų f) dol. Iš kasos 8 dol. Vi
so 70 dol. 

.A. Jakaičiutė įgaliota įteik
ti aukų per Laisvės Savaitės 
vakarų. Kaip minėjau, jog 
susirinkimas buvo priešmeti-
nis, taigi tapo rinkta valdyba 
ateinantiems metams. Reika
laujant susirinkimui pirminin
kė pasiliko ta pati, ty. A. Ja
kavičiutė, pagl. — O. Šiušieriė, 
ir rast. — B. Polubinskienė, 
fin. rast. — B. Jurgelaitė, ižd. 
— O. Laiškonienė, ižd. glob. 
— M. Meironienė ir E. Čeką-
* » 

nauskienė, maršalka J . Balčie
nė, korespondentė B. Balčiū
nienė. Linksmutė. 

ANT PARDAVIMO BARGENAS 
puikus murinus namas ant 3 pagy
venimu, randos atneša* j mėnesi be 
krautuvės $8F>.O0. .Vainas yra »TI 
stiim.i ir elektriką, arti lietuvių baž
nyčios Roselamie. Aš išmainyčiau 
ant namo ' del pagyvenimo beštoro. 
Norint daugiau informacijų kreipki
tės sekančių adresu: 

T. M. Jogminas, 
11212 Michigan Ave., 

Roseland', J11. 
Telefonas Pullman 4 39. 

^OTYOŪR STOK £»f.M • 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina vu »s nesmagumus 
suvirškinimo, o tas rti.'kia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

Į 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Halsted St* Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. 

Valandos: i 0—12 rytą; • — 9 
vakare. Tol. Ganai 48*7 

Telefonas: McKlnley S7M 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAI 

<S46I Boatk Weatem Boulevard 
Kam pas W. 15-tos Gatves 

» « ^ — — — — n — — — — — — i r* 
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g A. A. 8LAKI8, Š 

Lietuvis Advokatas 
LAWYE* 

Ofisas mieste: 
18-tą lubą — Kambarls 1808 

Association BIdg. 
18 So. LaSalle St. 

Chicago, UI. 
Telefonas P.andolph 2898 

Utarninko ir Fėtnyčios v aka 
rala nuo 7 iki • vai. 

8256 So. Halsted Street* 
Tel. Tards 6498 
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GRAFONOLA-G. 
Šitas grafonolas yra daugiausiai reikalau

jamas kaipo instrumentas muzikos kož-
nam bute Amerikoniškos šeimynos. Užlai
ko savyje tvirtą ir gryną balsą, išduodan
tį tikrą artisto balsą, tokj koks buvo jam 
datuojant arba kalbant. Jos vidurinė ma
šinerija yra tvirta ir pagerinta pagal nau
jausio išdirbinio. KAINA $05.00. 

i n i i i 

KITII GRAMOFONU KAINOS N TO 
$10.00 IKI $250.00. 

GRAFONOLiA-A 
Colunibia Grafono** 

augrščiau parodyta ant 
paveikslėlio yra pigiu-
sia kainoje. Columbi-
jos išdirbtų instrumen
tu. Turi aiškų ir švel

nų balsą ir grajlna 10 ir 1? colinius re
kordus. KAINA $20.00 

LAIKRODĖLIU SKYRIUS. 
Moteriškų branzaletinių laikrodėlių ir vi

sokių kitų daiktų, yra labai didelis pasirin
kimas. 

Taipgi ir vyriškų visokios rųšies ir įvai
rių kainų. 

Gramafonas padarytas sulyg: naujausios 
r^etodos, išduoda aiškų balsą, grasina gar
siai visokius rekordus. Išgrajina 2 rekordu 
vienu užsuk i m u, padarytas labai drūtai. 
Spceijaliai nežeminta kaina su dubeltavais 
rekordais ir 800 adatų, $18.50 su prisiuu-
timu. 

tm&. 

AUKSINIAI ŽIEDAI 
su puikiais akmenais, 
geriausios rųšies, labai 
didelis pasirinkimas. 

Geriausi Lietuviški Rekordai 

I 
žemiaus surašyti rekor
dai patiks kiekvienam ir 
tikrai manysite kada jū
sų namuose dainuoja p. 
M. Petrauskas, p-nai či-
žauskai, p. S. Šimkus, Dr. 
Vincas Kudirka ir kiti 
žymus artistai. 

Kiekvienas rekordas gra-
jina ant abiejų pusių, ty. 
dvi dainas. Kaina 

85c 
už kiekvieną -

— ~ — 
Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0E 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 
Iki 2 po pietų — 6:30 iki 8:SO 
vakare. Nedėliomte nuo l t 

iki 11 išryto. 

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS 
TENORAS. 

E 8348—Suktinis. Valia, Valužė 
( iš Operos "šienapiutė"). 

E 3796—Bernužėli Nesvoliok. Ei
siu mamai pasakysiu. 

E 3349—Prirodino Seni žmonės. 
Kur Tas šaltinėlis. 

E 3623—Ugrų, ilgru man ant Svie
to. Mano Skarbas. Val-
cas. 

E 3797—Jau kad Aš Augau, Šią 
nedelėlę. 

E 3840—Ant Kalno Karklai siū
bavo, ŠĮft Naktelę per 
Naktelę. v, 

E 3841—Atėjo Žiemelė. Vai, kad 
Aš Išjojau. 

E 2*356—Lietuva, Tėvynė mūsų, 
Tykiai Nemunėlis teka. 

E 2358—Darbininkų Marselietė. 
Sukeikime kovą. 

E 2392—Sveiki Broliai Daininin
kai. Ko Liūdit'Sveteliai. 

E 2393—Saulelė Raudona. Jojau 
Dieną. 

E 2394—Už šilingėlj, šių Nak-
čialy, (Dz i ūkiška daina). 

ĮDAINAVO 31 ARĖ KARUŽIUTĖ, 
SOPRANO. 

E 3625—Miškas ūžia. Sudiev Lie
tuva. 

E 3842—Sveika Marija, ir Ave Ma
rija, 

• 

ĮDAINAVO M A R t IR JONAS 
e l2 .USK.YI. 

E 3190—Trjs berneliai, 
daina. 

E 3244—Skambančios Stygos. Tu-
mano motinėle. 

E 3191—Ant marių krantelio, Sau
lelė tekėjo. 

E 3245—Gimtinė šalis, 
venti. 

E 3192—Giedu dainelę, 
daina. 

E 3291—Plaukia sau laivelis. Lop 
šinė. 

. 
•» 

ĮDAINAVO ST. ŠIMKAUS 
CHORAS 

E 3905—Ant Tėvelio Dvaro, 
Ncsigraudink, Mergele. 

E 3906—Bijūnėli žalias, ir Važia 
vau Dieną. 

ĮDAINAVO A. KVEDARAS, * 
BARITONAS. 

E 2223—Famylėjau vakar (Liau
dies daina). Draugė. I'ot-
ka-mazur.ka. 

E 2224—Mano laivas, daina. Į 
sveikatą, maršas, tOrkes-
tra. 

ARMONIKA SOLO IR DUETAI. 
E 2651—Viluiaus niūraus. Audra, 

mazurka. 
Vakarine E 2652—Raseinių polka. Kazokas, 

. • valcas. 
E 3316—Stumbriškių polka. 2Jur

giuko kozakas. 
E 3316—Polka nuto Rudos. Maž-

rusiška polka. 
E 2580—Šalies grožybė, Valcas, 

Žuvininkų valcaa. 
E 2581—Gražioji polka. Pavasario 

rytas, polka. 
E 2 582—Kalnų au&štumas, valcaa. 

Kariškas maršas. 
E 2706—Žemaičių polka. Gudri 

. mazurka. 
E 2397—Klumpakojis. Kokietka, 

polka. 
E 3798—Kur vėjai pučia. Esu gar

bingas vyras. 
. E 2705—Visur litfksma. šok j ratą. 

E 4021—Victoria, Mazurka ir Val
cas. Lilibio. Igrajino klar
netų Benas. 

j E 2360—Varpeli3-Valcas ir^.Jdano 
mielas. Polka. Dr. V. 
Kudirka. 

Sunku gy-

Ge&užinės 

Ir 

MONOLOGAI. 
K 1248—Velnias Ne Boba, 2 dalys. 
E 1170—Kur Bakūžė Samanota ir 

Baltrus su Antanu. 
E 1249—Mano Palvis ir Antanas. 
E 2342—Siuvėja ir po Dvigalviu 

Ereliu, maršas. 
E 2343—Ant Vienos Galvos ir Žu-

Kataliogas Knygų, Rekordų, Grama/onų, Auksinių daiktų visiems ant pareikalavimo pasiunčiamo dykai, 
visokius tavoms prisiunčiamo į kitus miestus už prisiimtinu^ nieko nerokuojame. 

3 3 4 S l s r " JUOZAPAS F. BUDRIKAS 3 3 4 S ' r ' 
i — » » » < • i mąm mm • • » » » » » » » » » , 

Stocka Ir Bonds Perkami Ir Parduo
dami veikliu darbas. Andrews&Go., 
108 So. La Salto B t , nidėta 1900 m 

WMIIIIIIIIIIiHHIUIHHIMimiHmiimUHIlll»«iiIIMIIM 

1 Aš, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI RAAAU 
AS labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjes pilvelis buya. 

virinimą 
• ų ir abelftas spėk 

DU-
Kraujo, inkšti]. Nsr-

nustojlmas viso kūno. Ir buvau nustojfs rUtiea, 
popsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. 

' eAas spėkų nustojimas viso kūno, 
kad begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų* Citterio, Kraujo valy
tojo, Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 

S minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigaTo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų*. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį SalutaraB, Bitteria, ir po 8 mėn. sava paveikslą pa
mačiau tok) skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas Ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų f a 
radėjui ir linkiu visiems savo draugams ** pažystamiems su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: i 

SALUTARAS i 
' CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrsnaa Prbf. 

1707 So, Halsted St., Telepboos Canal 1417, Okdoago, J0L | 

l l l l l l l iui l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iui l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iui l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iv 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Valandos:—8 iki 11 19 ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-

Telefonaa Varde 5033. 

= 

1 i 

Tel. Drover 7948 

Dr.C.Z.Vezeli$ 
LIETUVIS DEKTISTAS 

Valandos: nuo 8 ryto Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarime. 

4718J SO. ASHLAND AVENLE 
arti 47-tos Gatvės. 

MBS PERKAM 

LIBERTY BONDS 
UŽ (DASH. 

4517 80 . ASHLAND AVE. 

JilIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlflilIlflIlKiSIHIl 
I JOSEPH G. W0L0N | 

Lietuvis Advokatas i 
M SO. LA SALLE STREET \ 

z\ Gyvenimo Tel. Humboldt «87 S 
S Vakarais f t l l W. SSnd St*e«t g 
E Tai. Rockwell 6999. 
- CEflOAOO, DULu 
iHlllllllllllllilIlIlIlilIlIIIIIIIIIIIilIHIlIiHir 

Resld. §33 S. Ashland Blv. Ohlaagr 
Telefonas Haymarket 2514 

DB. A. A. R0THf 
Rasas gydytojas Ir chirurgas 

Specljallsas Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8854 So. Halsted St., Ohlcago 
Telefonas Drover 9491 

VALANDOS: 19—11 ryto i — t po 
pietų, 7—8 vak. Nedėlioms 10—11 d 

DR. M. HERZMAN 
UI RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labarotorija: 1016 W. 
18th St., netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir 6—8 vakarais. • Telefonas 
Canal 8110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted 
Street. 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

s e 
i m m * • i ! • • • • • • ! 

Telefonas Boulevard 7179 
DB. P. ŽILVĮTI8 

DAKTARAB 
IR 

CHIRURGAS 
9816 South Halsted Gaiva 

CHIOACO, ILL. 
» • • '• ' mmm 

• ' f , 
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LIBERTY BONDS 
Jei jųs priversti e^ate parduoti, mes mokame N. Y. Eiehange kai
nas, be komiso. 
Bondsus galima siųsti regis*- EDWAItD P. GARR1TY OO., 

Bankerg 
108 So. La Salle St. 

truota krasa — 
\ C-o Litbuanian Dept. Atdara Nedėliom 10—12 diena* 
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CHlCAGOJfE. 
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Antradienis, Gruod. 24 d. Adomas ir Jiova. Irm. Pelfin. 
Trečiadienis. Gruod. 25 d. Kalėdos—Jea. Pr. L'žg. 

CHICAGOS AIRIAI DAR 
BUOJASI U2 AIRIJOS 

LAISVE. 

PIRMOSIOS ŠV. MIŠIOS. 

Chicagos airiai ir jų priete-
liai darbuojasi už A iri JOK h\h-
vc ir ttepriklaasomybę. V /.va
kar ii\ vėl jie turo jo susirin
kime. Šv. Onos parapijos au-
ditornuno, 55-t©ji ir La Salle 
gat. Kaip kitus kartus, taip ir 
dabar jie pasiuntė preziden
tui Wilsonui prašymo, kau 
Airijos laisvės klausimas bu
tų rimtai aptartas taikos kon
grese, ir kad Airijai butu duo
ta nepriklausomybė. 

Kalbėjo keli kunigai, teisė
jai ir kiti žymesnieji Chicagos 
piliečiai. 

Tai ne paskutinis tuo tikslą 
airių susirinkimas. Ateityje 
jų bus daugiau. Nes nelengva 
pavergtai tautai atgauti lais
vę ir nepriklausomybę. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
K0L0NUU. 

IŠ NORTH SIDE. 

Aukos Tautos Fondui. 

t y. Kalėdų diena, 
gruodžio 1̂ 5, Sv. Mykolo para
pijos bažnyčioje, 1(>44 Waban-
sia a ve. (North Side) gorb. 
Icun. Lanrinas £>. Rviginanas 
t mes pirmąsias iškilmingas 
šv. mišias, arba primieija. 
Prasidės 10;fK) ryto. Tai pirmu 
kartu šitoj bažnyčioj įvyks 
tokia reta iškilmybė. 

Kitose lietuvių parapijose 
dažniau pasitaiko primicijų. 
Bet ėia ligsiol dar nebuvo. To
dėl pasitikima, kad vietos ir 
iš aplinkinių vietų lietuviai 
k uoskaitlingia tįsiai susirinks 
ton iškilnivbėn. 

PRAŽUVO JAUNA LEITE
NANTO ŽMONA. 

Leitenantas Startford Gol-
ditz praeita, gegužės mėnesį 
apsivedė su jaiina mergina 
Margareta ir pats iškeliavo 
karėn, Prancuzijon. Jo žmona 
neturėjo tėvų, tad gyveno pas 
savo močiutę Mrs. George 
Lehman. 

Karininkas parkeliavo ir 
nerado savo žmonos. Mrs. Leh
man tvirtina, kad jinai jau 
kelinta diena išėjus iš namų 
ir nesugrvžus. 

(lolditz kuone kasdien, jai-
rašinėjęs laiškus iš Prancūzi
jos. Išpradžių jo žmona jam 
kuone į kiekviena laišką atsa
kinėjusi. Bet paskui jau nera
šiusi atsakvmu. 

Mrs. Lehman tvirtina, jog 
vienų kart?) Margareta pora 
parų nebuvusi namie. T r po to 
jai, močiutei, neišaiškinusi, 
kame ji buvus buvusi. 

GAL ŠALTIS SULAIKYS 
INFLUENZĄ. 

Tai}> lient mano Chicagos 
sveikumo komisųonierius I)r. 
Robertson. Tik visas vargas, 
kad salėm nėra. 

Praeitą savaitę CJiieagoje 
buvo 2,722 susirgimu mm in-
fluenzos. Mirė 337 žmonės. Gi 
užpraeitų savaitę buvo mirę 
2(j() žmonių. 

Be to 159 žmonės mirę nuo 
plaučių uždegimo praeitų sa
vaitę. 

DU ITALU BOLŠEVIKU 
BUSIĄ DEPORTUOTU. 

GruodžiB 17 d. pas Kazimio-
ra Krneių apsilankė svečiai 
nuo Town of Lake. Bešne
kant visų vakarų, nepamiršta 
ir apie Lietuvų. Besikalbėda
mi toliau užsiminė apie au
kas Lietuvos laisvei ir apie 
tautos reikalus. Viena ypa-
•ta inešė, kad gerai butų pa
aukoti kejeta, centų Lietuvos 
laisvės reikalams. Niekas 
tam nebuvo priešingas. Visi 
pritarė ir prasidėjo aukojimas. 
Aukojo Krūčiai 5 dol., J. Lau
žikas 5 dol., L. Dapšis 5 dol. 
Viso labo $15.00. Aukas pri
ėmė. Juozas Vilimas kaipo T. 
F. įgaliotinis ir žadėjo per
duoti Tautos fondo iždinin
kui. Buvo kelios ypatos, ku
rios ir neaukojo, nes jie jau 
buvo aukoje* o kurie nebuvo 
aukoję, tai žadėjo toliau pa
remti tautos reikalus. 

Tai gražus pavyzdis, kad 
savo liuosose nuo darbo va
landose nepamiršta 'ir tėvy
nės reikalų. 

Broliaf ir seserys, nepraleis
kite nei viena susirinkimo, nei 
vestuvių, nei krikštynų neuž
siminę apie Lietuvos reikalus 
ir ne paaukoję savo Kalėdinės 
dovanos tėvynei Lietuvai. 

J. J. Vilimas. 

yatajrėlis, tai ji visados daly
vaudavo veikime. 

Vytis. 

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Labdaringos Saigos 4 kp. pro
tokolas iš priešmetinio 

susirinkimo. 
1) Pirmininkas A. Bruožis 

atidarė susirinkimą su malda. 
2) Protokolas buvo perskai

tytas ir vienbalsiai priimtas. 
• 3) Ls Centro prisiųstas laiš

kas perskaitytas ir vienbalsiai 
priimtas. 

4) Iš Centro raportų išdavė 
A. Bislis. Raportas priimtas 
ir nuodugniai išvildentas. 
Parduota loto tikietų už $110. 
Rinkti aukas del prieglaudos 
einant per namus liko užgir-
tas ir primtas. Centrui rei
kalaujantį kad sas paaukotų 
gerų daigtų del išlaimėjimo 
piknike 1919 m., tai 4-tos kp. 
narys p. A. Mozeris paaukojo 
brangų žiedų. Už jo, aukų L. 
Sąjungos 4 kuopa išreiškė 
širdingų padėkų delnų ploji
mu. 

Raportas komitetų nuo 

HARRISON KANDIDATU Į 
MAJORUS. 

Xesenai Chieagoje lankėsi 
Italijos darbo misija. Tai mi
sijai buvo surengta susirinki
mas Hodcarriers salėje. 

Prakalbu metu susirinkę 
italai socijalistai bolševikai 
sukėlė trukšmų ir kuone visai 
suardė susirinkimą. 

4 . 

Šitan reikalan Įsimaišė fe-
deralė vyresnybe. Du svar
biausiuoju trukšmo sukėlėju 
suėmė ir nusprendė abudu 

i deportuoti. Jiedu vra: dr. 
°: Ahnenco Molinari ir Girolano 
Valenti. 

.Vuo abiejų bus atimta š:os 
šalies pilietybė. 

IŠ BRIDGĖPORTO. 

GAL DUONA BUS PIGESNĖ 

Carter H. Harrison, kurs 
penkis kartus laivo Chicagos 
majoras, šiandie yra Prancū
zijoje. Jis tarnauja prie Rau
donojo Kryžiaus. 

J o prieteliai Chieagoje pas
kelbė, kad Harrison išnaujo 
sutinka but kandidatu i mies-
to majorus ateinančiais pava
sarį rinkimais. 

Visoj šalyj panaikinta karės 
meto visokie suvaržymai miltų 
malime ir duonos gaminime. 
Xebus daugiau nei miltuose, 
nei duonoje visokiu priemai-
su. 

Tad dabar plačiai kalbama, 

Lietuvos Vyčių 16 kuopos, 
priešmetinis susirinkimas įvy
ko, 19 d. gruodžio, 1918 m. 

Sekančiam metui valdyba 
beveik ta pati paliko, ty.: dva
siškas vadovas, gerb. kun. J . 
Svirskas, pirm.—p-lė E. Ged
gaudaitė, viee-pirm. —• P. J . 
Baubki^ nutar. rast. — p-lė 
A. Jovaišaitė, fin. rast. — p-lė 
K. Volteraitė, ižd. — p-lė 
Stambrutė, iždo globėjas — 
P. K. Tvarkunas. 

Pasirodė,kad valdyba per 
praeitus metus dirbo kiek ji 
galėjo del kuopos labo ir ant 
sekančių metų pasižadėjo visų 
^ielą įdėti darban del vyčių 
.•audos, Tai-gi linkime L. V. 16 
kp. valdybai nenuilstančiai dar 
buotis, kad per sekančius mjL*-
his L. Vyčių 16 kuopa augtų 
ir bujotų. 

Nutarta taip-gi surengti 
kyti kiekviena; seredos vaka
rę, ty.: pirmų seredų turėti 

o se-

POLICIJA APMUŠUSI. 

Kareivis Frank Pike andai 
sugryžo iš karės stovyklos 
Sevier, So. Carolina. 

Užvakar jis iš namų, 501 
Campbell ave., išėjo miestan. 
Paskui sugryžo visas kruvi
nas, su sukapota galva. 

J is pasakoja, kad jį polic-
monai apdaužę Warren ave. 
nuovadoje. Nuskriaustojo tė
vas reikalauja tardymų. 

ir visokiam maistui, kurio 
brangenybė užtektinai prikan
kino žmones. 

NEREIKIA JAI ADVOKATO 

SUŽEISTAS LEITENANTAS 

Peter George Ralhf, 4155 
West 25 gat., automobiliu va
žiuodamas sužeidė leitenantą, 

*karės laivyno gydytojų, Harry 
W. Moore. Sužeistas lengvai. 

Ralhf po nelaimingo atsiti
kimo pasileido smarkiau va
žiuoti, norėdamas pasprųsti. 
Bet buvo suimtas. 

GĖLIŲ PARODA. 
,—... 

Žieminių gėlių paroda Gar-
field parke prasidėjo gruodžio 
22 d. ir tęsis ligi-sausio 5 d. 

kad gal atpigsiu miltai ir pa 
"Ir>tamsta nebūtum geresnis m^esinį susirinkimą, 
O Juk butų laikas atpigti ******* *™ seredac turėti 

ne tik miltams ir duonai, bet P r o £ r a m e t l * 
"Nutarta, taig-gi surengti 

.vakarėlį 31 d. gruodžio, lau
kiant Naujų Metų. Geistina, 
kad iš Chicagos ir apylinkės 
vyčių atsilankyti] į minėtų va
karėlį, kad visi drauge besi
linksmindami sulauktume 
Naujų Metų. 

Taippat L. Vyčių 16 kuopa 
rengia puikų vakarėlį-, 5 d. 
sausio, 1919 m., su perstaty
mu, "Nieko be priežasties'\ 
Geistina, kad gerb. visuomenė 
kuoskaitlingiausiai atsilanky
tų į šį vakarėlį. Veikalėlis 
yra labai juokingas, o įžanga 
visai pigi. Taippat mūsų kuo
pos viena narė — p-lė M. Bu-
jauskaitė apleidžia mūsų kuo
pų, bet ne ant visados. Išva
žiuoja £as "tėvus į M t. Carmel 
Pa. Linkime p-lei_ Bujaus-
kaiteKlaimingos kelionės i r už 
trumpo laiko sugryžti į Chi-
cagų drauge su savo tėve
liais. ) 

Panelė įBujauskaitė L. Vy
čių 16 kuopoj išbuvo apie du 
metu. Buvo labai darbšti ir 
pavyzdinga mergaitė. Kada 
tik būdavo rengiamas koks 

"Tamsta esi tokia nerami 
moteris, kad net čionai, teis
me, keli trukšmų , ,

r pasakė tei
sėjas į Mrs. Laura Keiser, ku
ri patraukta teisman už neda
vimų ramvbės savo kaimv-
nams. 

Moteris teisėjui tuo jaus at
rėžė : 
" I r tamsta nebūtum geresnis, 
jei būtum devynių vaikų mo
tina/* 

Teisme jai nereikėjo advo
kato. Jinai visus ir patį teisė
jų užrėkė, perkalbėjo. Ir, ant 
sralo, sulig jos pačios reikala
vimo, byla atidėta į gruodžio 
26 dienų. f 

Tai bent moteris! 

surengto Jvakaro. Pasirodė, 
kad liko aar nemažai pelno 
del našlaičių, už kų L. Sų-gos 
4 kuopos nariai ištarė širdin
gų ačių visiems vakaro ren
gėjams, darbininkams ir visai 
publikai, kuri atsilankė ir pa
rėmė labdarius, o labiausiai 
dėkoja lošėjams, ty. Lietuvos 
Vyčių 13-tai kuopai, kuri su
lošė gražų veikalų, be jokio 
atlyginimo. / 

6) Rinkimas valdybos se
kantiems 1919 m.: pirmininku 
liko išrinktas Š. Jncevičia, 
vice-pirm. — A. Grisus, nut. 
rast. — E. Misius, fin. rast. — 
A.' Bislis, ižd. -1- J. Šmukšta, 
iždo globėjai:'—' Z« Bartkaity 
ir V. Stankevičių, Komisija: 
M. Luorancas, M. Šaulienė, G. 
Malinskienė ir A. Grisius, 
maršalka — A. Mozeris. 

7) Komisija peržiūrėjimui 
knygų: V. Stankevičia, A. Ci-
bulskaitė, 

8) Įplaukė tų takarų: 
Mėnesinių . . . . ." $7.90 
Pelnas nuo vakaro . . 38.10 

Garbės nariai sumokėjo: 
Moterių Sų-gos 3 kp... $75.00 
E. Jezitė . . . . ; . . 50.00 
J. M. Šmukštas 25.00 

Knygų Peržiufėjimo. Komi
sija: 

V. Stankevičia, 
A. Cibulskaitė, 
L. Gutautas, 
A. Bislis. 

Del tūlų priežasčių norėčiau 
permainyt vieta.. Muzika baž
nytinę ir pasaulinę pažįstu ge
rai. Turiu gerų išlavintų bal
sų. Blaivus. Malonėkite at
sišaukti ant sekančio antrašo: 

J. Būdvytis, 
806 North 8th St., 

Springfield. 111. 
c-o Rev. J. čiuberkis. 

1 
Mergina paieško kambario ant N. 

Sides prie mažos šeimynos, geistina, 
kad butų nors kiek apšildomas, su 
išlygomis sutiksime. Kas turite to
kią vietą, meldžiu kreiptis sekančiu 
adresu: A. L. M. M., 
310*6 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Paieškau brolio Antano Stankau* 
Jis gyveno Kensingtone 5 metai at
gal. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Kvedainės parapijos. Turiu 
labai svarbų reikalą pas j j . Prigel-
bėkite man j] surasti. 

Jieva Brazaitienė, " -
4600 So. Wells St., Chlcago, 111. 

Pirkite naudingą Kalėdų dovaną! 
Tiktai $200 iškalno ir $10 mokama į 
menes), taip kaip randą. Gali nu
sipirkti puikiausia namą ir busi sa
vininkas,* Atsišaukite tuojaus! 

Joe Koncevlcz, barberis, 
4356 So. Mozart St. 

Paieškau pažįstamų Petro ir Jono 
Kamarauskų, jie gyvena Scranton, 
Penna ir Juozo Grigaliūno, kuris gy
veno Philadelphia, i 'enna. 

Meldžiu jų pačių ar kitų, kurie 
juos pažjsta atsišaukti sekančiu ad
resu : 

, JonaS Siretis, 
S703 S. Mason Ave, Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO, geras namas, 
i Visas užrandavotas. Tikras barge-

nas. Turi būti parduotas tuojaus. 
Atsišaukite tuojaus. Kambaris: 615-
139 North Clark St. 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros padams šmotelius nuo 20c iki 
S5c, už porą, geriausio aržuole ska
reles nuo 70c iki $1.00 už svarą 
vinis, ylas, guminiai apcacal plak
tukai, apeacams peilis, guzikai Ir 
kitokios reikalingos tulšis u i labai 
ėemas kainas ateikite ir persitik
rinkite. X 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Tards 840* 

KAPITALAS' 
$200,000.00 

PERVIRŠIUS 
$25,000.00 

J *"•*? FT^m 

LIETUVIŲ 

VALSTIJINIS BANKAS 
mWmMamMmmmmW^mmmmMmmmmWmmmWmmmmmm mmmWmmWmmmWmW^m^mm^^mmM 

žengia pirmyn sparčiai ir kas
dien auga SĮtipryn ir stipryn 

Banko Turtas Jau Siekia 
$1,172.560.13 

DEPOZITO AUGUMAS. v 

Kovo 3,1917 (atidarymo dienoj)..- $ 16,754.95 
Rugpjūčio 4, 1917 28&,556.89 
Gruodžio 31, 1917 410,ą61.63 
liepos 2, 1918 600,079.07 
Lapkričio 2, 1918 765,523.56 
Gruodžio 3^ 1918 875,105.05 
Visas turtas siekia i.: $1,172,560.05 

Banko Valdyba ir Direktoriai 
linki visiem kostumeriam ir 
šiaip lietuviam laimingų ir 

* linksmų Kalėdų švenčių. 

Viso įplaukė $196.00 
Nesant daugiau svarbių nu

tarimų, pirm. A. B. uždaro su
sirinkimą su^malda. 

, A. B. 
# • # 

Po peržiūrėjimui L. Sę-gos 
4-tos kuopos knygų, pasirodė 
sekančios įplaukos per 1918 
metus: 
Garbės nariai sumokė

jo $2592.05 
Kapinių Dienos auko^.. 86.07 
Šv. Antano dienos aukos 50.00 
Už surengtus vakarus, 

pelnas. «.. . x/o.rtU 
Aukų ir mėnesines mo-

kestys * 218.15 

Palikta ant Ashland gatve-
kario apie 3 savaitės atgal 
krepšiukas su rožančiais ir a-
pie $230. Gausus atlyginimas 
už sugrąžinimą. 

K. S., 10806 S. Wabash Ave. 

Iš viso per metus 
įplaukė. . . . , . . . . $3121.67 

Išlaidos: 
Garbės narių sumokėti pi

nigai visi yra pasiųsti 
Centrui $2592.05 

Kapinių dienos ir a§v. An
tano dienos surinktos 

aukos yra pasiųstos 
Centrui . . . . . . . . . . $136.07 

Kuopis trečdalis išmokė
tas Centrui' 131,18 

Viso pasiųsta Centrui 2859.30 
Našlaičiams išmokėjo.. 195.00 
Už konstitucijas 5.00 
Viso išmokėta . . . . . . 3059.30 
Liko pas iždininką 62.37 
Nuo 1917 metų buvo likę 

ižde ., .83 
Viso yra pas Iždininką 63.20 

«* .. mm 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORIUS 

lietuvis grabo-
•ius. Atiteks 
visokias laido 
turės koplflfi.jp 
ilsi. Turiu as 
*o karabonus ir 
automobilius. 

Taipgi dides
nę dali grabų 
pst}s dirbame. 

3307 Aubura Ave. 
Telepbonas Drover 413t 

Universal State Bank 
3252 So. Halsted St, Chicago, Illinois 

BANKO VALANDOS: Kasdien .nuo t vai. ryto ikJ 5 vai. 
po pietų. Sulįstoj nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų, l tarninko ir 
Subatos vakarais iki 8:30 valandai. 

Or. A. R. Blonentliil D. 0. 
AKIŲ BPEOI/AIilSTAS 

FaSastanas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 i i lyto ik. 
9 vai. vakars NedėUomls i iki 1 
4449 B. Ashland Ave. kamp. 47 M 

Telefonas Yards 4M11 
Telefonas Boulevara 948V . 

V, W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS -

Veda Bilas Visuose 
Ofisas Dtdmlestyj! 

• 9 W. WASHDtCKTOV f R U T 

Te. Central 1479 
Ofisas ant Brldgeportot 

4906 SO. MORGAJT STRKaTf 
Tel. Tards 794 

su w. tf»# ai 

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

Septyni tūkstančiai kiekviena metą, 
yra paguldomi su certifikatais pažy
mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
tat kad neprisifciurėjo save kaip rei
kia. Ka tudarai šiandiena. Ar ir 
tu neatkreipi domos j tai ir neužsi
žiurai save. Ar gal geriausia nešioji 
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš griū
vančia siena. Tas suveržimas ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti 
ir tavo muskulos silpnėja. 

Bet yra kitas dalykas, kur j tapo 
nesenai išrastas, kuristave PALIUO-
SUOS ir kuri tu gali turėti savo na
muose. Tai yra PLAPO metodą, ku-
ritau pagelbės tuojaus. 

PLAPOA PADUŠKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenusus 
vo vietoj. 

Išmokite kaip vartoti gamtos įtai
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo. 
Prisiuskite savo vardą j . P l a p o a Co., 
Block 3090 St. Louis Mo., _o Įgrausi 
DYKAI ant išmėginimo Plapea ir vi
sas pilnas informacijas. 

KALĖDŲ DOVANŲ 
Didelis Išpardavimas 

Mūsų auksiniu daiktų krautuvė yra puikiausia ir 
didžiausia ant West Sidės, kur salit sau pasirink
ti, ką tik norėsit iš auksinių bei sidabrinių daik
tų; kaip tai: . 

vV\ttjf£^ žiedu, deimantu, laikrodėlių h* 
įvairių kitokių daigtų; taip. kad 
katras aukso daigtą prašysit, tai 
tas aukso daigtą ir gausit; jeigu 
nebus auksas, tai mes pinigus su-
grąžinsim. 

Taipgi parduodu 5 šiokeisus, 1 seifą, S volt-
keisus, ir kitokių daigtų galite gauti pirkti ant 
to didelio išpardavimo. Katras ir nemanot pirk
ti, bet vistiek ateikit pažiūrėti, kaip mes pigiai 
parduodame. 

Visas išpardavimas tesis dabar 

•v 

•v 

Mes ir akinius priskiriam prie visokių akių 

Peter A. Miller 
Diamonds, Watches and up-to-date Jevrelry 

Graduate Optician 

2128 W. 22nd St , Chicago, 111. 
>»»»—. 

United States Food Administration Ldcenae Ho. MfOl 

Home Blend vežimų 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 8 5 c 

GERIAUSI8 
SVIESTAS 

68c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

32c 
COCOA 

Ošinusia Bankes 
sąlygine su Mį 

i 

: : 

DAIRY 
SVIESTAS 

53c 
18S6 Blue Island av 
1217 S. Halsted st. 
1832 S. Halsted st. 
1818 W. 12th st. 
3102 W. 92nd st. 
2830 W JMadisoa st. 

Geriausias Storage Sviestas, svaras a i 
WEST SIDE 1836 Blne Island av 1510 W 

1644 W.Ghicago av. 
1873 MJlwaukee av. 
2054 MiKvaukee av. 
1045 Milwaukee av. 
2612 W. North av. 

53c 

SOUTH SIDE 
3032 Wentbwortb a 
3427 S. Halsted st. 
4722 8. Ashland av. 

1TORTH SIDE 
406 W.Diviskm st. 
720 W. North av. 
2640 Llncom av. 
3413 N. Clark st. 
3244 Indiana av 

http://koplflfi.jp

