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FRICE * CESTS

J. J. Kaulakis

M Vokietija.

AIRIJĄ PASISKELBS 
NEPRIKLAUSOMA.

LENKAI NEPERTOLIAŪ 
ŠIA NUO BERLYNO.

New York, sausio 3.—Vietos 
požeminių gelėtinkelių kom- 
panijn pranešt'*, kad žmonės ui 
važinėjimų tais geležinkeliai" 
privalų mokėti 8 centu*, arba 
kompanija turės rahankrutyti.

Taa pat c*ų ir nu viršutiniais 
gHežinkdiai".

Bus pasiusti atstovai taikos 
kongresanX

šiandie 
keliauja 

Xi*a*

N«r Trak. raunio 3.—Suv. 
Valstijų transportas Northern 
Paeifie ra 2.481 kareiviu, tarp 
kurių 1/171 jrra sergantis ir 
sužeistas, anų dienų, pakilus 
baisiai audrai Amerikon pak
raščiuose, 'užplaukė ant seklu
mos netoli Fire Island.
' Tuojau* pasiųsta pagelba. 
Bet kareiviam." negrumojo 
□oks pavoju*. Nortliern Pa- 
<Vic plaukė ii Europon.

Naujų Metų dienoje sufragic- 
tėn mėgino deginti pn*z. Wil- 
sono kalbas imnakytiukEuro- 
poje. Tai įvyko l-afsyvttAoiar- 
ke. Tečiau žmonių minin\<* 
leido joms tų tlaryti. Pnkir\ 
riauitK. Kelios rafragiet*** »u- 
nreštnotos.

Vakarų Europai

Londonas, *au*io 3.—Angli 
jos naujan pnrlamentan išrink- 
fa viena moteris atstovė. Tai 
grafienė Markievicz. Apie 
tni jnu tikrai žinoma. Bet 
Kcnsinglono rinkimų npskri- 

dyj Imitavimų pawkmės da 
tikrai nežinomos. Tenai kai 
tlidnvo pulk. Lavas. Prie# p* 
rinkimus jia mirt'-. Tad rinl 
mnosedo vietų užėmė jo mo 
ri*-nn*l<\ Rasi, jinai ir bus 
rinkta ntklovu parlamen*.. 
Tuomet Anglijo* poriamsril 
butų dvi motekj.

Parlamentas,Vturbūt, nori 
rinka šio sausio pabaigoje. —

laa. Aptikėta yžinios, 
toj Vilni«us\/><rnijoj 
tų agentai karštų 
indų nu tikJu pnkuuk- 

puaėn La-tuvo* vuls- 
I Jalui r/ tas daroma 

U. Sjg-ijnliMui Itolše^ 
valstiAT-iums meluoja, 
uuk/o kalnus. Gi pas- 
|udy* valstiečiai Itolše- 
inr Ims verčiami prie- 
finasinėmia skerdynė-

čionai vieši prezidentas 
Wilk>nas.

Konstantinopolis, sausio 2. 
— šiandie talkininkai kontro
liuoja Juodųsias jūres ir tų 
jūrių pakraščiu*.

Tad anglai dnluir išnaujo 
užėmė Baku, žibalo versmių 
centru.

tro ir Povylo parapijoje gruo-
džio 29 d. įvyko prakalbos *"•* l”^*"l‘‘,rt* w -vakar 
Lietuvos reikalais. Kalbėo Pn'vnz'n.'“
gerb. kun. F. Remeris ir p j. T,n:" Jl' l’™",«»’J
Karosas. Taros Fondan su- ’,l*c,j«|i traukinį ir inėjp it... 
rinkta apie 1300 doL • |h} k,,ra,i;kun traukinį

Platesnis prakalbų M^^t" “

mas ir aukotojų vardai kiek zid<.n11J luudldcti
paskiau bus padėto “Drau- smlorius I
fe". • sndorius

‘ ;------------  Įfas Mari
11 MITŲ MKRŲAITt NU- ne prfbn 

•OVt URPUOLIKĄ.

u.in ir jo 
lodant* pn*- 
. V. Antim- 

Italijos iitnlta- 
tfitv. Valstijose gra
li, de Ccllcre ir l'di- 
u Jie risi drangnn- 

lentui kelionėje Ily- 
rp£n. Vdine princas atstovau
ja italų karalių.

Pnkeliuje kai-knrinose mie
stuose traukinis sustoja. Gy- 
ventojų krikštavima* ncapsn- 

nemoraliais tikslais nesant kon,n’1- 
namie jos tėvams. Į Aiandio po pietų įvyks čia

Po nulinio margaitė nuėjo “ " 
policijds nuovadonSr ten pn- 
sispgė. kų jinai atlikii^k.

uficijali* prezidento prieini 
nias. Paskui VHimoas konfr 
ruoš su iiiigėt'iniisiais Italijo* 

Į valdininkui*.
Rytoj prvzid«-nta< njtsilun 

|>a> Hventnjį Tėvų. Pa 
.lira. |x>|M-žiaii* darbu, ir ide- 
alus hJtriėtu* mi imsauliia* tai
ka. \

IBARUCH PASITRAUKĖ H
, INDUSTRIJOS TARYBOS.

' McAdoo apleis vietų ieitadienj

Washingion. sausio 2.—Pa
sibaigus 18)8 metams dauge
lis valdininku pasitraukė U prakalbų matu nuo vietos Ue- 
užjaumų vietų, kokios buvo 

įteigta karės metu. Kai-ku-l 
rios tos vietos su Naujais Me-. 
tais visai panaikintos. Kitose' 
[mrnninyta valdininkai.

I Pasitraukė iš užimamo, vie
tos nameli. Jis buvo karės 

i industrijos taryboje pirminin-1 
ku.

Paliko savo vietas ir pini- 
gyno sekretoriaus asistentas 
Love ir geležinkelių adminis
tracijos valdininkas Lovett.

Gcneralis geležinkelių di
rektorius McAdoo apleis už
imamų vietų ateinantį šešta-

Dublinas, sausio i—STisos -
Airijos nkvs šiandie atkrbip- .,. L. . - • X stiptto* į Smn l emerių orgnmsaK 

rijų, kori savo rankose turi 
ristu* Airijos reikalus. Iš tos 
organizacijos 73 nariai išrink- 
ti atstovais Anglijos peria- * 
mentan. šiamlie tie atstovai m,.w 
tvirtina, knd jie neisią Angli- .. 
jo* fmrlamontan. •.

Tni kngi jie veiksiu?
į šitų klausimų niekas ne- , , 

gali atsakyti ir todėl *u žin- ' 
gvidumu lukeriuoja. kų tie!f ' 
nauji atstovai pradės. j__

Sjs jnum. kati jie neužilgo ,B 
paskelbsiu airių tautos |Mili-i>n.*’ 
tiku. Yra žinynui, knd jie nu*- 
kiršių atstovu* tnikos konfc-' " . 

itencijon. Tnipimt žinomu, kad "B’*1 
jei jie,neiMų Anglijo* |mrla 
tiK’Utnn. tni įsteigsiu nuosavų *l(* 
Įiorlniiuiitn. kurs veiks Airi- — 
jo* vardu.

.Irtu šinmlie tie sinn-fein<*riar 
praneša, kad jei Anglipt |»ra- y , 
dėsianti juo* pervkioti, tuo- ■ 
met visoj Airijoj bustus ]>akrl- 
tas gcncralis <larbininkų strei- Co 
kas. Sustreikuosiu ir žemdir- Skai 
biai. Nuo to streiko įlaugiau- tmul 
šia nukentėsianti |utti Angli- Aust 
ja. šamu
Sinn-Feineriai reikalauja ka i mari* 

Anglija pnliuosuotų iš knlėji- 
inų visu* airius, suimtus kai '/ Ik 

(sditikos prasižengėlius.'jei p 
Iriu kuriuo* Anglija jau pa- bjaii* 
liu<Xavo. t uotu

T.TJOJE DTDFLtS I§ 
\ KILMYBRS.

PITTSTON, PA., sausio 3. 
■Dr. Bielskio ir p. desnulio

A. f A.
KUN. M. ŠEDVYDIS

Vakar • 'Draugui'^XPhiladelphia, Pa., prisiųsto tokia 
telegrama:

"Mirė kun. M. ftedvydis. Laidotuvės ivyks trečiadienį 
sausio 7 d.

sanaikinta viaa bolševikų Ar- kai-kur jau terorizuoja gyven- 
\toija Siberijos fronte. ' tojus. Paskui save palieka 

X*aimta nelaisvėn 31,000 Imi- tik žmonių kraujų ir namų 
ievihn kareivių ir šarvuotas nuodėgulius.
traukiniu, kuriame- buvo pats, 18 Copenltageno gauta žinių,
bolševikų\galva laminas. Jis kad maršalas Fodi Berlyno 
tačiau susp^o ]Mutprųsti. Jia valdžiai pasiuntu perspėjimų, 
buvo į Penu įmylinke* nuke- idant ta valdžia nepavestų 
liavųa sustiprintNaavo karei-, Vokieti jos valdymo bolševi- 
vių dvasių. X. į karna, ty. radikaliems vokie
te. Gaida - " *- «U aorijalistanu. Nea tuo-į—
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Nrpboov klcKtaler «IH
iHiimiuitiiHiHiiim

!jr.?»i Lietuvių Socijall'tų Sų- 
i junga, kad ji netrumpino žodį 
“Ketvirto* ". ** savu veidų pa 

| -Ispė |*u trimis laidomi-.
Iii pastebėję* aš |*ukluusiuu 

. -luviitus *lalinusi«* vyrelio: 

.**Ar tumistii šinmlivn ’-vilpi i 
|i*-l piidiall**!-‘".šiuri 

!atsake jisai. Tud:i a- klausiau 
toliau: "'Ai si*** l;*i**p*i vai
du tomistu 1.1 dniei."” šilam 
klausimui .|l*U ti*'l**'Z**li* 1 tuip 

laiški. >s ir atviro atsakymo, 
i. iip pll II*UiIUis.

K* Iv lt tosios Surljalislų Sų- 
Įjungi** ku*«|**»> agentas tik *•- 

nė* girti latvius, dainavusius 
ii* vakarų, -u nuitmurt ir m- 

į teisingu (■•*."u |*uniekiuli abu- 
| du Ii* l -iv 19 elioru.

Z*....... 'ii' .z .111*I |ej| tilo-,

km t* "i ,1 mikli- l.ictuvu' 
!iii-v*i Į*aly- ja- dnugiislaiii" 
-av** m* I* litu.-, žiu**'**'-

D-ras V. Gaigalaitis

Lietuva ir Vilnius

DIEVAS VALDYS.LONDONO IŠKILMIŲ 
KALBOS. Jėzus, gimęs dcl žmonijos, 

Jautė vargu*.
Kad atpirktų iš vergijos. 
Vargdienius mų*. v

Kiek Jis sviete nukentėju: 
Varge gimė, kraujų liejo. 
Gelbėdamas.
Musų sielas.

M*** užgimimo dienoje 
Viešpačio mus.
Rasim linksmybę sieloje,- 
Viltis atbus.

Kuomet uuodemes ]muik-*uii. 
Dorų gyvenimų vesim, 
Dievas saldys
Mu»ų širdis.

injHiisiuduma* jis išgelbėja 
porų ]K>u.ų, kad miiiuhiu* Ne
muno vanduo ne)tagriebtų jų 
gilyn j vagų. Ekskursija, žmo- 
tnn. neįvyko: šlapi keliauninkai 
-ugrįžo i Kriauėiuuu*. liet di
li* -ii*- nelaimės iš to nebuvo.

yrių V.
iiuterių baž- 
vienujv lie- 
gungreit fti- 
Žydkieniyje.

Telvgi..uiu- pranašė, kad 
Mažoje Lietuvoje, t. y. tėvy- 

•nės dalyje, kuri būvu po Fru 
-ai*, sukilo revoliucija visai 
netokin. kaip Vokietijoje. Vo- 
kictijo.H* revuliiiciju dauginu 
ekonominė -orijalistai ima 
viršų: *1 mažoj*- Lietuvoj*- 1* 
voliuciju tautinė — lietuviui 
ui mietu mm vokiečių ii vie
nijasi mi Didžiųjų l.i*-)uva. Tos 
tautinė* revoliucija* vadns 
yru D-ras Viliu* Guigulaili*. 
Tai-gi npie jį keletu žodžių 
yra iK-proštdi tarus.

Viena* iš ""Brang**” n**luk- 
eijos |«nėi**je )*ulmig«ij<- *|cvy- 
nioliktoįo :imlm* ėi** yra «n*ė 
jęs *11 (tuigulalėiii l’l**kM-iui».-M- 
lu*- u. a. Petrų Kriauviuiių, 
kuri- dauginusiai prisidėjo 
pri*1 Inuty Im-.» -iikėiioio Suval
kijoje ir visoje Lietuvoje. Tų 
žinodama* žandarų viršininką* 

'VauM-rkis Kriauėie.bų paštep- 
■lamus vadini* l.ietuv*** ka- 
ralittu. Ir Gaiinilnitis ir minė 
tari* imi-- r*-*lakeij*«s ilnrbiiiin- 
luts pinu dvidešimties metų 
luivo studentai: vienas Kara
liaučiuje. kita* l,«*tiograd<*. 
Abudu llioklllii-i leologij't.-: 
vienas protestonų. kitas kn 
tulikų.

Vilius Gaigalaiti* tiioinet 
Imi.* v i-iii jaunas, augštaa vy
ra.*. šviesaus ir gražaus gymio, 
.-u raiidonnis žydinčių avrika- 
li.i n-iskiiinėiuis veiiiais. Tarp 

1 ki.ii,_ii K,||<;fl|jy veikėjų, kaip Kriuu-

M ii

ui:iu- svetimiems. ii<- zusmės 
<|ri-:.i «n imli dnrliiiHiikli UŽ- 
t ■’j.u-! \■ .u i tu iui< *ju. 
kad lietui' •larld.iiiiku- ;.m 
dii-n 1 lii<T"<ijc irdp įnami i- 
m:, !■' ' * ik* - pIKIIII ■ h

z‘> *•«*
Lavvrcncc’o Neza- 

ležninkai.

Kuliu viri liiikeiitiiia-i >■ 
litui kitiems išreiškia vi»** u*- 
r*i geismus, lygini |M-r |*.tė*ti.- 
Naitjus M<-iiix, lietuviams i<: 
m'-jo subiusti ir |*asakyti km 
‘lynams lenkams, kad minu 

•tų grieMi Vilniaus.
Nvgiiiiniii žilinti, kas ten 
visi IJetitvus mistinėje. Vie

ta Icb’irranui sk*-ll*in, ka*l l*-u 
els-sų v«>ki<M-mi,kita • ■ kad Itol 
rvikai u»-nię. trečių, kad h-n- 
ai nori užiuiti. Aitą ttvėiriji 
k-na tėra n<*al*-jotina. Neži- 
’a. *- lenkai kada mirs Vii- 

.m* nr neužims. Imt SuB 
.o<l ji<* senui jo nori.* 
bitinai išlaikė užėmę Vii 

..tisus trejus įlietus, rusų 
••ševikai gal išlaikys |**rų' 

im-m-sių isiskiii atiduo* ntų*| 
|mėių Inilžrvikaius. N*n> tat 
skaudžios ir sunkios uelriiiiH-s. 
liet vis-gi numanu jų ,*nl>:iign. 
Jei lenkui Vilnių užimtų, tai 
ityktų m-biini*-. kuriu** |mlmi- 
,4W< ‘bematyt. I*. St. Mitukus 
pirmųjų m-lnimę prilyginti 
žcarft ligei. ant ny ja — vėžiui, i

Per Naujus Melus lietuviai 
‘bit-aguje išpildė savu už*ln 

Vinį, nes imrtslė (••11^1111* ir 
imsauliui. jog Vilnių užėmus 
lenktinis negali Imti kaliais 
pi** taikų tarp jų ir lietuvių, 
J«*i Versali** k**nr«-i*-ii*-ijtii ru 
pi Euro|«N> talka, tai r 
knd imti |<i«*tuv*is nel*utų 
skirtu j*u* sostinė-.

/--» • Z* />'• 
Lietuva, Vilnius 

Socijalistai.

r.-ifcm
at

ir

Naujų M< tn .-ii-.i iukilil* 
lestai Ilsinti*** p* i. . l.-nki 
lailieviklts, i*i< iit-iii ip 
X il'iių. ku<*met ■ ' Imti' 
Niuirkmi Įiln,jo rai'l>**n*i* 
iltimi knllH-ioj. , i -t,->'\tt- 
Įirut.-ln. Imti, -_it*|.-li- -t 
liuis. Stipru- miiiie- pi i 
mn- nu-telliė š*. ilpitim. I 
•lito. Mintijau, bud įn
ikus turėjo lupi lenką**. 
i***|ė*. k n* I klydlilt.
•Imi prieš ru-iriūkimų 

. kas svetainėje (kiliu**
žiu Lokiu- hi|M-iiiis. I’u susi 
rinkimo žucmėius Ih -i-kii-luiii 
Mėlius llslllll** *11 poĮiel galių 

pluoštu pyiH-si juo duriu ir 
dalino juos išeinantiems. I*aė 
tniau ir aš vienų. Pasirodė r-

Tikį* li*-*ti\ ii Ihiv** |*:*i4nr 
si ji » Ntani J«**.!s lt. .M:< kie- 
ivii-zii.-. at tatyiits i*- katalikų 
semitini i j**- si. Pi*nl. N*-g;i 
l»-d. ,in- I: Į.li kn'; ’**.' 
*1 I —1 ix- iiiol.-.* • 1* d**r *.*, •• • i— . ... .... ritina* ir D-rns \ incas Kudir- 
jis t:i|Mi ii*-7.ii|i-7.iiiii|:ų dvasi*, 

kiu ir lųisiuarrimi ^įų vyskupu 
l«a»r**m*e. Mass. 1917 metais-',lebėtillaj karšu

Netikimieji j Dievų h|*1u 1 m**ilė. 
vilti. y|Miė iš lilM-rnlii tiiuūiiiii- 
kų |uirtij*is. ]irn|ėj«i Nieki'*- 
niežuli darliti tltrliti.-juikražtį 
įsikurti, jį redaguoti ir prira
šyti. I.ila<ralų-tuu*.iiiitikii ur- 
gniiizneijus. pi*,v. Slii-liuygnp*** 
U is.. Mjeki**Mi* ziaus Inikiaė- 
tį apsirink** savu organu.

Mivkii-wi**ziits savo atskalų ni-^tas piram laiko paleido pa
imliu** lietuvių 1 uiti-kn kata- rų. Garlaivio ratas alave vai- 
likų Imžtiyvin. Tas vardas iš-iriai per gulų, jų iipvuž*'*. visus 
tisai Imvo melagingas. .Ii joje Inivurius keliauninkus iš
buvo katalikų uy<-i:i. ties vertė- j viin*l«-uį. Gnigalaieiui 
11* i ji |Hi|M*ž.iati *. m-i, |Hipcžius skaudžiai niininš*- rankų. To 
jos m*pi’i|Nižiou, l’žlnt Nieki**-, 
uiezius girdavosi savo 1 
los 111-priglllliiy l*e hj<* rV«-tiui-Į 
taurių. D*-t ir tat buvo na-lns.

ka, jis mažai kalbėjo, ls-t iš 
. nedaugelio žialžių laivu matyt 

lietuvo*

(•ražu* keliolikos 
lietuvių tėvynainių

iirtiivnu 
pulkelis, 

susirinkęs įkiš Kriauė-iunų, 
rengėsi |*a**ivėiinti Nemunu. 
Susėdę i valtį jie įrėši prie 
at<-inanėio garlaiviu. Atvyko 
••Perkūnas”. Valtis prisiarti
no prie jo. Neatsargus maži-

t

k.-»;
kn- i

i

niska Mokilo Stoka.
Kesonui tajai apgarsinta vi

dujinių dalykų sekretoriauK 
Izinr metini* a|»yakai tu. Iš jos 
pasirodo, kati mes 1) dusyk 
tiek pinigų |*rapcrkunie kram
tomom* gumoms, kaip moky
klų knygoms. 2) kati daug 
dMiigiiui išleidžiame automobi
liams pirkti, negu visoms j*ra- 
tliiiė-ni* ir nugšU-sni'-in* moky
ki* mis aprūpinti ir .*<) kad 
nink|N«lny*- |iudieniui dirlala- 
11111- gauna daug daugiau |s*1- 
m* negu mokintojas.

Aitu |>nskutinė tiesu yra lu
tai aiški, ftv. Kazimiero Kc-| 
*«*iys dirlm už 2**» *l«l. į iihiu- 
.-į ir <!u im-neriu negauna ni**-i 
ko. kiioiiici grindų pluvėjnl 
Im Ihi* netoli 2** iloiierių į aa- 
vait*. <• slaugotoja (niūri*) 
ima .*• tlolieriii* dienai. *

PiiM-kmės guliu liudm**: I***- 
e .*!•*!:i*wi*"'<.ių,g|||;„ ..nionių Ucmokn nei rn- 
~ i; k*:i*igy- šyfj (l,j .kaityti: didis skait
lį- piilH-eo j ėjus piliečių nemoka tuigiiškiu 
ii t* i> cm* *uk susišnekėti.

įteikia |*ri|m/.inti vieim klai- 
uiležnin-į (|q Amerikos mokyklų siete- 

s*ctiniuiuli* ”į-|nioj** ir *!n gi jo* pamate. Ta 
teip :i ■ k-klivrikų mokyklų sisti-niu įieprisilcii 

i Ninni-lovų. tik *lauc kiu |ni** z.mouių. o žmones ne- 
• -"'•‘•‘i- prisil<-iikiiinčiiis prie jos np

________ > Jei vie- 
tT-ati* i., pri*. He/jil* zuinkijos. š***i<>sinokykl<>sbiiti,ikrikri'i<»- 
11**1 keistai išrisi** litaralų tau i ainis krikri-ionišku*. žyibum- 
liniukų partija, kuri*** veikė žydiško*, betlieviamn bedieviš- 
jai taip daug «larta |*n«l<-ju|imi*. tai jus veiklaus susilauk- 
dirlrti Mickivivicziiii l-arareu-ltu u. taute Įsuk ■»*■*.mo**.. dn«-

taurių. Ik-t ir tat Imvo us-lns. 
nes Mii-k’u-uirzius laivo pri- 
giilmingnr nuo svr-tinitiiuėi**. 
-u Iii Imi ilga |>nvurde. Imtetit: 
dr tati*dn-»-l Jergtas «*t dr 
llorln*. kini- vadinasi‘seniui- 
tnlik-ų M-klos arkivyskupu A- 
merikoji-.

T:** {Minas, matomai, 
luanifino nei mok-do. nei *io- 

ė*i jisai Miekieuirzii! 
piiimz.iii*. “vy kupli”. Mes 
u* -.inlėjom**, kad Mirkieni- 
iv.ius. tn|s*i« u*-mli*.’.iiiitkų vys- 
kapu. Imtų dar istlorinus ė- 
u • apsieiti lut-ti pirma, ts-l I 
Iii.-, ne-.tuviu*-, ot ji- io.unM«ė-| 
Ju ii iih-1 im «vi.|t||itiiit<-uii fa|. j 

dėtas taksa-.
i* giitisUiu. I'»l> m. d(. Lmii-; 

•lt • Hrrgbcs *t ii. •••><-li*- 
>.n*i p.it-ellii uiikii t'iiriiv l II.. 
t’iirfori*. ntius-tė 
iui<i vy s!;.i; a r tė
tė-.. Mit-kii Aviczi 
■»* I ;tll1**lt‘;J 1*41. i 

ti -aivo virvę taip n--zaležiiin- 
ki'. o I.av> reiM-.-'ii iii-k 
kum miuria.- 
si .-utini* 
ir 1nip-k 
jaunesnį.

(•uiti* tamsių -i i*i-.e|ių pusi- kniiiju mokesčiai*.

lu-1

Tarp tuščių pleškaių tuš- 
ė;nll.-l**< skaitosi |K*ky1ių pra
kalbus. Bet toli nrtokios yra 
kolbos *:.komo- karalių ir pr* - 
zidentų susivažiavimuose. Jos 
vk-iionicl būva ilgai rengtos, 
giliai upiuin'ytus ir dideliai 

I turiningo-, nors jų išvaizda 
mažai kuomi skiriu*! uuu pr

iprastų pietinių prakalbų. Ne
ganu yra pažinti raides, kad 
norima tas kultas suprasti.

Ku*la kokis tarptautinis 
klausimas yra neaiškus, arta 
novirnnip aiškinama* dviejose 

’ visUjiatijoM*, kndn I- daugelio 
aviigMiių karaimu* nr prezi- 
>lvnt<* inlin išrenka 1 enų. taL 
iti» laivo i:t*juė*u*iii* |*u-lisyia 
iškiluiiugoje pietų prakalboje.

Anglijo-- karalius, priimda
ma* TVilsonų. gražiai imminė- 
jo Amerikos nvprigulmybę. 
Tui pirmus toksai atsitikimas. 
Toliau* visu Jurgio V kalta 
primena Anglijos ir Ameriko* 
virnyls ; vienybę knita.-, vie
nybę raštijos, vienybę idealų, 
ypač laisvėm ir taikos T* i savy 
.aklo.-, vienyta n>"t ir giminė.-, 
varaliu^ priminė mečiui Vil
ūnui. kad tn giminė, iš ku

rion jis yra kilę-*, kitados gy- 
v«*n<> Anglijoj*-.

Karalius pagerbė preziden
to ir Amerikos norų paltuos ui
ti visas tautas ir užbaigė sa-, 
šydamas. kad nnierikn-eini ir' 
ingiui yrn broliai. Jie Imvo 
troliai kovoje, dabar yra bro-. 

■iai pergalėjime.
Y|Mttingai svarbų* yrn kąra-i 

liaus žodžiai: “Nay tin* samcl 
hrollierly spirit inapire and* 
glude unr united effurts to sc- 
3urš for tbc vorid the kles
tinąs of un ordered frcedom 
rad au enduring peno**”. Tat 
reiškia: “T«-ga ta brolybė* < 
Ivasia įkvepia ir veda mus ra- 
iungtu* imstnngns, kad užtik- 
.-iatuiuc pasauliui sutvarkytos 1 
laisvės ir |*astovios taikos pa
minu)”.

Truni|>ai sakant, karuliu* 
■Jurgis V kviečia Amcrikų, 
<ad sn Anglija butų viena j 
tauta, ir kad tokia budu ra-: 
«i vienijus dovanotų pasauliui | 
sutvarkytų laisvę.

Nuo Amerikos priklauso ar 
iriimti lų karaliaus paaiuly- 
■ų ar nepriimti. Amerika 
šiandien sfori ant kryžkelių ir 
turi išsirinkti vienų U dviejų 
kelių. Ji gali taip kaip Ang
lija trokšta, susikabinti su jų 
brolyliėa ryšiai* skersai At
lantiko. Bet Amerika gali taip
gi pasistatyti sau kitų uždavi
nį: |>alikti Angliji/ Anglijai, o 
Ainerikų jaisiskirti Amerikai, 
nesiekdama per vandenynus, 
tik plėtodama*! į šiaurias ir į 
pietų*.

Jeigu Wilson<> kaltaje Ang
lijus ir Aiiierik*!* brolybė lui
tų buvusi metmenimis ir ntau*

BlUgęs teulogijus 
Gaigalaitis lupo 
iiyėios dvusiškili 
tuvių |*itrapijojc. 
luknrėiiimoje. nr
Bet neilgai ten buvo. Liuteriu 
Bažnyčios ilvasiškija visa šir
dimi grnnunizavo lietuvius. 
Gaigalaitis tavo svetimas. 
N<*>utikimai )*a*i*lnr>- taip vli- 
*|.-1i. į*.*/ Gnignlaičiul prisėjo' 
]u*sitiiiukli iš įkas lėki jus ta. 
I*,*. Tada ji* grįžo i Karaliau
čių ir univvisit,-**- įgijo filoso
fijų- *!-d.*,*ro laipsnį. Teko 
*7:1*1* ii |*u-kalos, nežinia kiek 
teisingos, kn*l D-ras Gaigalai
tis t engė: i tapti profesorium 
universitet**.

Tiiotn tnrpu imsirislė. kad 
gv-nnauizuojami lietuviui mo
ku rnyl*'*ti tuos, kurie myli .ių 
li*-iitvyi»ę. D-ras Gaigalaitis 
tupi* išrinktas atstovu j Pru 
rijus Imiidiiigii. įlinkimai i n. 
t* t**lury.-tės • įstaiirų eina kc 
liris laipsniais ir taip stula 
tyli, knd vi-ų piriuenyl**.- duo
tų turtingvenicsicuu* gyvento
jam-. šie jau beveik viri sn- 
vokieteję Mažoj** l.ietuvujc 
kaip kad sulenkėję via dvar 
poniai Didžioje IJetuvojc. Tai
gi reikėjo nea|»stikmu<>* lietu
vių rinkėjų sutarties, kad savo 
kandidatų |*crvarius. Taig 
nea|*sakomai svarbi ta ITuri- 
jos lietuvnii nutartis įveikn 
ri ji**ms priešingas jiegaa.

Prūsų luindtage arta Seimo 
Gaigalaitis apsėjo labai pro
tingai. Jis žinojo, kad vienas 
lnuiamn* tegali būti naudin
ga* tiktai atsaęgiu protingu. 
miL Todėl jis m-erzino vokiečių 
didžiumos betiksliu pasiprie
šinimu jiems maloniuose daly
kuose. nepnlivė-iančiuoM- Lietu
vos. \i*o* jo post angos Imvo 
sunaudotos imis tautybei.ap 
ginti. Tame jis turėjo drųaoa 
imsipriešinti |»atiems galiu 
git-sivms. m-žiuri-damas jv 
skaitlingnnm. I'ž tų jo protin
gumų jį geria- ir tie, kurie 
nekentė jo lietuvystės.

Tos dvasios pilna yra tr jo 
knyga, parašyta vokiečių kal
boje ir atsjiausta karės metu. 
Jos vardas: Litauen. <laa Ite- 
setzte Gebiet. aein Volk und 
dtouuii gviatigi* Ktraemungen 
Erankfurt. af M. 1918. Amlai 
mes raštine apie tų knygų.

Žinodami Mažosios Lietuves 
širdžių pritarimų Gaigalaičiui 
suprantame koJel jtriarju* jai 
visai Miritelkti apie vienų ua- 
inenį di (žiųjų perversmių lai
ku. visi, kaip bitė* apie bitinų, 
siisit«*lkė api** Gaigalaiti.

Jo |sivanlės oficijale iėvaiz- 
*1:: y ra Gaigalatt. Tat nėra vo- 
ki*ėinvim«» ženklas. Mažosios dui*. kaip karaliau* kalboje.- 

'Lietuvos gyventojai trumpina tai jnu žinotum**, kc Amerika{ 
dvitalsvs pi -gnitlmni*. 12 . 
m<-> sakom** jautis, jie tarė ja- 
tis; kur m*-s sakome skepetai
tė. jie tari skepetatė. Todvl ir 
]Miv*ai>lžių gnhiose uitis virto į 
nlis. išskiriant ta* i*avanb*s 
kurių pri*-gni*ln yra pradžioje žiingo* 1’ri-zidcntn* jmžyini A- 
D**lto jie taria Jokutaitis, sn menko* tautos savutybę. Pas- 
i. ir Nteputatis, be i. Dėlto ir kni ji* uriiuiuęs. kad lidkiiiiu. 
Gnigalali.* y ni virtoje Gaiga
laiti*.

Jeigu na** lupsime urprigul- 
mingi. ir Mažoji ldetuvii bus 
mus vie*]*ati.ios dalis, tui. I>e- 
alM-j<HM*s. ji turi* puriluikyti 
autonomijų. Tai autonominei 
mų* tėvynė** daliai mes uetu-

I

Pranas.

taip IVilsooo visa kalba apie 'mtp Prezidentas pirm visko 
raikalit išpildyti angštvs pri- žiūrės Amerikos-naudos.

1 RM). ATSAKYMAI.

fc. Vyėių -15 Ap. VoMybsi (Vest 
l*ti]lm»T><-. 1UJ Pranešimų gavome 
|>ervclai. lodei uetilpo.

. T. F. Mj/lilrffu (i\'«t<rbury, 
Coa.) F. F. 47 *tg. tcltr. (Melronr 

ĮFarit. III.). J. GribriMSKi (IlMne- 
ivtc*»dc. Pa.). Lirtuviu (Serautnne. 
Pa.) HilMtai (t'hicagoje) — Ko- 
mpomlcneijm ravoinr. Ačiū. 
Til|m K-kmičiutts- "Draugo” nu- 
iiu-riuo**- •

Iš tos Prezidento kalbos 
nenunutun, kad jis. atmeta 
Anglijos pasiūlymų, bet dar 
mažiau yra ženklų sakyti, kad 

, jin jį priima. Nenorime nei mes 
! dary ti pergreitų išvadžiojimų, 
j kad nouklaiilytuinc skaityto
jų. Geriau palaukti k* litis die- 
na> ilginus, negu mainyti žo- 
džius. Mes vis gi tikim***, knd

I GERS. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS.
SVARBUS PRANEŠIMAS.

I’rudrju* 1919 metai* "Draugo” Adniiuialracija dienrai- 
riu skaitytnjama, kurie atnaujina už dienrašti prenumeratų ar- 
ba naujai jį užminko. įveda naujų pakvitavimui metodų, apie’ II 
ki: čia ]>aai&in*dnie. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Adniintmnicijni antanpys daug laiko ir nemažai pinigų, ku- Ji 
rie šiandie SJenlžiatni knutaženldiamk siunčiant skaitytojam* II 
pakvitavimu*. Nuo to ntlilųa laika* bu* panaudota* rrarbe*- II 

nicm* datbatu*. gi pinigai — patic* dienraščio pagerinimui.
Čia a|H-ina tik tuo* skaitytoju*, kuriom* "Dranga*” aūan- 

čiama* per pačtų. Nauja metodą ve kokia t •
Kickvu-naa skaitytoja*, kurą gauna “Draugų” l«r paėtų, 

ant dienraščiu a t rauda prilipintų spalvuoto* poperoa ruoželį, 
ant kurio yra juidėtai skaitytojo vardai, pavardė ir admaa. B* 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligfid tam 
reikalingi lik vienai Adadniatroeijai. Tie ženklai yra, pav, 
tokie: 4-3—8; 2—26—9; 7—13-4; 1-23-20 ir t. t.

Kų toa skaitlinė* reiškia T Jo* reiškia: ptraoriea paediat 
mrne^t mtronicai mėnesio d^rniCa. gi ItrAosios — metus. Ir 
Uip: 4-3-K (rcifld*: baUadfio 3 diena 1913 Mtoi); 
2-26-9 (tviskia: vaaario 26 A 1919 tn.): 7—13-9: (raUkia: 
liepo* 13 A 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sauaio 22 diena 
1920) ir L L

Taigi nuo šiol šitai* ant adresų -fenIriai* skaitytojai bu* 
pakvituojami už užsimokėjimų už laikražtį.

Kas, pav^ atnaujina už dieuraitj prenumeratų riaiesaa 
metam* pradėjus *au*io 2 a, 1919 m., tasai gana laikražt] ir 
žale įdreso Ims pažymėta': ,1-2-20. Tas reiki, kad ji* p^ 
kvituojama* ligi: sausio 2 <L. 1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsisaky. dienraštį su vasario 19 dm*. 1919 ai. ir ■HiaiHi . 
pusei metų, 9M adreso atras: 9—19—9, taigi: BuvjaHa 
19 4. 1919 m.

fiilie ženklai Ima (kaiiytojaina ne tik aiBtua pakvitarisaag 
bet dar jie burody*, kada baigiasi prenumerata. Tai paiku* 
bus psrankuinaa ue (ik Administneijai, bet ir patiems rimt- 
tytojsma. j

Kitokie jMss-novei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems, 
skaitytojam*, katrie butini takių reikalaut.

Kartai* tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti I 
klaidų. Tnd grrh. skaitytojai yra prsšuoii pranešti mums api* H 
užlėui.vht* klaida*, ar kukiui iteaiškutuii*. Tada mo* pataisy- I 
aime arba )>er dienraštį

IŠMINTIES KNYGOS
talpina savyje daug 
įvairių teorijų. Bet 
teorijos tankinusiai ir 
l*a*tili**ko teorijomis. Gi 
gyvenimas eina savu 
keliu. Delio visados 

Tmoi iht: ■*. fciur‘‘,i > lp<>-
*•5 - rijų, bet į praktikų.CaJ***ul RISCMIC** ' '

Jeigu jus kenčiate il**l gnlvo skaudėjimo, neturite ape
tito, įmitę užkietėjusius vidurius imi to. kaip jnms gydytojas 
išrašė* vaistus vis <lelto pmMė mintį keleto tūkstančių žmo
nių. kurie vartojo kraujo ėystytoju* ir vidurių valytojų* Par- 

....................... toki saldainius. Ir jeigu po vartojimui jus pasijauėiate at- 
kii jionltkų tikrini vicimmIi ka- naujintais žuamė-tuis. tui jau užtenka 1o fakto, kad Partola 
rėš imtaugtijr. suko toliau. jog;(<vo g«*riiniu gali atkreipti j save jūsų domų, 
korės laiku talkiuinkui vuriu..................... »**•»***»***«
jo kilnių žodžių, ir knd *bj<ir KALENDuniuS 
reikia tuip npseiti. kaip tie žo- gyr jpįg METŲ

Km į laikysis, tai neabejotume, jog 
įvyks kaskart smarkesni’ 
dviejų viešpatijų susijungi
mas. B.*t tVilsano kalioje to 
nėra.

Po trinius*- niuiiiiagnnm į-

reikia tuip ap***ili. kaip tie že
Dabar jau kožim* pažįsta 

dėžutę fu jmtentuota marke 
Partolus, luitra randasi bedžint n-iškė. Totu ūkalm rei- ulųti kalendorių siun- kožnuosc lietuvių.

kės dvanos stiprybea, bet ir ė-ūma: kožnani prisiuntusiam 
pruinga iiulitika išmintis tu užsukyiuų «n I «loL *14 IJnrU-

muose.
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Lietuviai Amerikoje.
WESTVILLE, ILL.

.ūkia naujo kunigo
We*tVillliečiai sužinoję, kad 

Jo Malonybė vyskupas posky
ri* naujai \->iš ventilius j į kuni 

 

gu* Luurdų?S. Biigmatių 
tVentrillėif. lieka ntruuiu
laukia jo atvaduojant.

Kun. L. K. B ima- aiva-
žinos ėionai da tie. aklei-
Ūžiant ilicriškųjį į, sausio 
4 d. ir laikys pi 
rapijm ftft. Petro ir 
bažnyčioje iškilminga# 
tas iiuniun, uudėlioj, nuuaid 
<L 1919 >n.

Tikinumi. knd prisirink** 
Imnyėiuii išklaunyti pirmųjų 
iškilmingi; šventų mišių kuo- 
skaitlingiuusiai.

Parapix>nas.

MILV/AUKEE. Wl£.

■8

RENGIA DIDELES

Po 10 doL: J. Kesminas, P. kviečium būtinai susirinkti.

ALEI. MASALSKIS 
aKAM****ii«KOLONIJŲ.

------------ ------------------------------ j
[rodė vo» 42 asmeny s. Yru šie: j
D. Jackevičiau.............$50.<nj
•I. taadauakas
I*. Atkočiūnas
St. Jurgaitis .
O. Sėža ........
V. Milėius ...
J. Tučinskas .

25.00
25.00
25.00
20.00
20.00
11.50

L VYČIŲ CHICAGOS/AP- 
SKRIČIO CHORISTU

DOMAI.
■■■■■■

šiiiudie .Mark.’iVhite tSųuu 
re iNirkucio sybtainėje atsibus 
L V. Ch. Ąp.kr. ciiu.o veika
lo “Karipivilio Varpai” repe
ticija. z Visi dainininkai yra

i ■ -išmimtas, .1.

AKR0N, HI0

inil-

Kaip kitose kolonijos**, taip 
ir Milvurukcr’ėje lietuviai dar- 
Imoj-uū, rinkdami tiuku- I. **tu 
v<*s lai-vė>« reikidain:-. K*> 
lektoriui vuikstu jhi ntuiiii 
renka aukas Uetuvu- Ine 
Po Naujų Metų uidami 
rengti Mihvnuk* • vukar/s.

lutiniingu pasisektu 
vuukieeiiims.

Sausiu 4 draugija Av. 
Stanislovo. /Zigler svetainėj 
rengia Sulos /veikalų
ir žada rginti programų 
daine r prakalInNnis. 

akroniečiai laukia lo 
Mat dr-ja fiv. N tani** 

turi sakas, kuriose prisi
glaudžia ir dainoriai, “Biru
taa”, choras ir tanas. Dr-ja 
duoda vritui svetainę, apmoka 

Dr-ja šv. Btanis- 
rupinasi kiek gnlėdnmn 
įmu apšvirios tarpe vie

tinių Rietuvių. Už tai j jų 
i rašosi lietuviui.

msioje ricilikiško- 
jnamis pradėjo 

" Imk

ai-

11) (‘M

v:

Vienoje 
je šeiinvn 
rugot ant sa 
toji 
oai ilgui gulint

vyro parėmė 
■lo ir ddei 
ties, kad butų 
davė keletu kumščių 
tarei. Bet motrižkė 
nėdino kumštimis savo 
bet apskundė (mlirijai. I1 
aekmos buvo tokios: vynu už
simokėjo keletu desėlkų dollc- 
rių bausmės, u įnamis kiek 
amižiau. -Mal ir jo teismas ne
aplenkė. Alai kur eina pinigai 
artėto lygintojų. Pnknlbink. 
Lietuvos reikalams jiaaukoli 
nors centų, tai išjuoks, išdergs 
ir nieko meluos, o |s>licijai, 
teismams, girtuokliavimui, tai 
phiign nesigaili ir noriai du<s 
da. Tai. kur tamsiutm*.

Maudia.

mėsos ir. rnė

RAGINE WIS.

Simanavičius, A. \ruinntis, A. 
A. Gudžiūnas, A. Simona vi! 
eitis. T. Romunuuskas, M.; 
Linudanskni*, K. tapsiąs, 
GnbL-, A. Tvirbutas, B. V
Utis. T. Eizminsloi*. B. 
ėius.

po .» dul.: K. Tel

PRANEŠIMAS.

c-l

Choro Valdyba.

iėienė. J.

••ink
Po: 

kinti*.
tt

e|K*nns. .1. 
nn, O. Šoke- 
aitė, A. Vai-

1: P. Juška, J. D*-r-

B. Itoževiėienė.
Ižovičios, .1. 

J.
P. Žutan-
.Suiuiliu- 
NtllUlkių 
Viso lu-

./i:k'-ln. J. V*ninalii>nis, 
u*-. S. l'rl 

. -I. Zutaut A
i . A. Uudžium*
i l-ų buvo go.tlTi.

Visi tie pinigai 
skyrimai iždininkui 
mitiskiii pen*itmtimni į 
te.- Fi-ndų. Tuom taqiu 
Dar žadama daugiau veikti.

Skyriaus raštininkas.
J. Lasdauskas.

u

lail>darių 4 kuo|m turit* nu
virink imu ne jmncdėlyj. liet 
nerudoj, K d. buiisiu 1919 iii.. 
it priežasties, knd, panedėlyj 
ir iitnmiuk** valdyta iru už 
imta kitais svarbiais n-iku 
tais. Malonėkit ui-įkinkyti 
kuoskaitiingiansiai. ne# bus 
daug svarbių svarstymų.

S. Juccvicrus.

PRANEŠIMAS.

l\r*iuoti

la malti

Druliai lietuviai, kuri*- iryie 
nm*- i'bieaguj ir aplink ('Iii- 
eagų, kurs nois susispietę j 
kti**)m- ir kuopeles, ktidn p*> 
taliolikų y|mtų. mnluiiėkit su
klusti. sušaukit vieiu- kitų ir 
upmųsiykit mų- tautos reika
lus. Mus tėvy nė šaukia visus 
ta skirtumo kaip vyrus, taip 
ir moteris j tandrų darbų už 
Li**tuvos luisvę. kurios taip 
situti laukėm. Mnlonėkil j*u- 
\i. kultini!, saukit susirinki-

>s ir praiuškit uum nors per. 
į laikįcų. o aš visados galavnr 
, tl«-l lęvvnės ir tautos luta paLAIŠKAS LETDVIŲ 

KAREIVIŲ.

Camp 8herman,'Ohio.

Jau praėjo keli mėnesiai lai
ko. kaip tarnaujame. Dėdė* 
Sumo kariuomenėje , atakirti 
nuo brangių giminių, drangų, 
draugijų ir jaunimo — L. Vy- 
eit), au kuriai* buvo mums 
linksma darbuotis* ir taikti 
laimi savo tėvynė* Lietuvos. 
Bet, dabar būdami kariuome 
nėjo negalime sykiu darbuo
tus. nes aplinkybė* neleidžia. 
IJuknai bėga laika*. Tik tada 
tanu linksmesnės valando*. 
kada gauname “Vytį” ar 
dienraštį “Draugų”, D karių 
sužinomo ka* yra veikiama lte 
tuvių kolonijom*.

Štai snlauktair kačių vaka
ro. Kalėdų, šventės užgimnue 
Kristau*. Nerami iirdi* pra
dėjo plakti, kaip tų žveutę vei
kė* praleisti. Galime eiti j 
bažnyčių išklausyti Iv. mišių, 
Icnip kad ka* šventadienis ei

me, M nėra taip raalon 
’Vjm* svetimtaučių, kaip 

j savųjų būdavo.
ę visas minti* j šaįjC pra- 

rengti kūčių

S.Vooeričxuz, 
So. Stiing St, 

Ohtago, m.
UBTVVOS ▼YCTų’ 44a 

KUOPA

PRAKALBAI
IR KONCERTĄ

|a* vadovyste vnrg.-Jono Jakaičio

Ned., Sausio-Jan. 5 1919
TAMOHAI SKO SVE1\ 
5sii| (’uiiiiiu-rvinl Aveliu,.

i'rarliin 2 vai. )«> piet. (žangu visiems veltui.į

Tautus I <»)>'><> -kyiiua rengiu «lidcles prakalbas, kuriose 
kali s-s vi*-iii š r* 'iru-ių kidls-tojii >**•!•- Lietuvos lu-prinubny. 
b*. K*i*.-ii ■ visli* vietos ir npicli 'kių k<**diiijų Ii* tuviu# 
kmmkaitiingi.Tiisini nt-ilanky Ii.

KVIEČIA KOMITETAS.

jųXa'*|*iĮ. I< i kliubi.' sii-rvi* 
nijiiuus po i . iu: S'i-ivinjji 
ma \*lu>. kl • Mli'ui* ijų 
ant ion\ <4 laike. Trie mi
ni <i »usivV- jiuio prikbiuso 
JI *4lIlUglJll.\

Nansio 3,d.?Vių metų, J. J. 
Kilu- MvHuinvjvAminėtiis susi- 
vieuijiiuas l.".*y. \isirinkinių. >lnrlua>tiv- 

 

kurtume i>u> r.-ukatai 
šiems 1919 iiKlnuis i.-\lyliu.

IS NORTH SIDES.

PUSPADŽIAM!* SKUBA.
Mm Mulom. ernauMa arhiol* 

Autm padama Smotcliua nuo stc ik) 
»U. ui por». cvtinuMo ariuol. aku 
r.lM Bu. t*c iki tl.M ui miu 
nnu. rUa. tumiau. Mpi-acal pi.k

• lukkk npu.uiu. mUI*. maukai a 
kitokio, relknlium. UI U. ui !al« 
«nu kaina, ateikite ir perauk 
'Inkilu

Lcather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ava.
Tetufoaaa T»rt< Ui!

I

rtę. Vi
rmm/ų

m tauri) 
siuntė n

Nedėliojo, 22 <1. gruodžio, 
1918 mM rupesniu vietai Tau* 
ton Fondu 79 skyrii'ii* įvy 
prakalbus nu tikslu ati 
Laisvės Navaiti*, rinki i au
kų tėvyne# Lietui u>/ reika
lam*. Kalbėtojai. uto |ki- 
kvietli in Cliie advokatą* 
p. V. W. Kutkayfckon ir “V’y 
<3o” reduktori 
Noru abu k 
nuptaė L

(MA5TEB5Y5TEfr*
Mokykla Kln*lmn * Ueatffatet t 
VralAku Ir MotenU.il kprMal

Musu aisa-ou Ir j panikas n. 
m., padai,. ,ua l.noru | Irt 
laika

Me. turinrt d.ilUaua.ua Ir r> 
alui k.rpii ■•dm<niar Ir #1. 
•kir.ua kur n.u .uteikum. pnk. 
k* |u.l)ruM kuvruat jva utokjsH

Kirk*r. tarotnoa m.Aioo. mi 
Pilimi. MyrtuoM.

Mat, ulkneTiatn1 aplankyti 
— --iaų mokyki* bite laiku
«wa« ir t atarai* ir (auti apociJalU 
kai pinui kam,.

Itetrenoa daromo, pasai Joau MM 
te — **Uo muite arta dydlta. M M 
le mai1<, kantm.

M.V>Ti:il 11MG81MG KCMOOIa
J. r. Ka.Mrka, rradMata

11» K la Sali, ra t-. prM Clty f 
Alaitauklt aat i-lo auatta.

Dr. G. M. GLASEH
ritAKTIKI IMA 8* METAI 

<S> retumas u utim.
51 10 K M..rxan M. h<rU M M.| 

I CHU .MMI. UJ-

• MtMt-rlikp. VirtUdte kr Valka , 
Taipct IkranUku įdek

OF1MO VAl-AMUOm
Iki » r>i". nn« U iki J po pl.t 
ir nuo : Iki ».M »ak. NedHtoa

l lul.iui. tdmi. u .'-du rytaa. 
T<4<don*« Tani- M..

C- — -■--- —. - ■ i . ■ .a—<

I
y įsi i ingai minu* liHuvnitėiiis 
ii- «IuihIii. ant kiek jis musų 
■Kasią ir musų vardų |*ukė|ė 
ir nnt kiek ji* nUutyje pak<-l». 
opi** tai buity gali nu* prirašyti 
■ i**lų luikruHl-

t žlat. ' gerbiamos!**-, mes 
yjHilinudi turim prisidėti ir 

<l**l jmliiikymo t*** 
liauja brangiausios iiiu.-ii įstaigos.

Taigi ir noriu priminti, tai 
gabiai ir geri durnai sumany
tojai. kuri taip puikini sumn- 
nimų išgalvojo, kad tas su- 
įiintiyiuns m-jmsiliktų sumany-i 
nu. tat butų kiKigri-iėiaiiMiii 

k*iinlas.
lomy butų išgirsti užkvic- 

arti draugijos n-ilui- 
B. Tarnaitė.

I

F. P BRACHULIS, 
Lietum Ado*, ak&tai

Attomey at Tau
ini **" i.oMto.-. <or. eteri. m 
Koun. ,a»:. Trl t. nl.au km> 

*lll<A«el. til.ianlk

(afV.i Bll> 9 < Alau t a)
lrwffa«M

4te«o. ■ - ------------- --

I

«

uenza. I

lūs.

K’-i|» kitur, taip ir mus 
l*M>ij.>- mitru kaitų nuuflaiik* 
ta Imisioji isjauiiska i 
Tuo tarpu irgi buvo <lnug su^ 
sirgimų. Užėjus tai taisini Ii- timų

•a'

ll*
•v

• VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
SARGENA8

S Sauj aMUUutr 4a*yu aBi <u 
X Mkyn-n Mi tai je oivkoUl 
S •*< aut •>« iki (U. tei«r 
S* Muoda o- ilk lt 
g Mauj 4.1,1 cai*». •« 
t iki II; a>Ma* ir eetmi 
Br» m a* tu

rua- ,«hnn> ium U-l . pa 
rfiaS" aruatk.

Vlaai metai fart.v aa. u 
•vartota- trina, au.1 »li iki 
•M Im*«i ti u auaaeuti kali 
ate aue-UAt iki H.M. Vaiki 
mm mm im arae

I

Ncdėlioj, gruodžio 22 <L, 
1918 u*. L. Vyčių 4-ta kuopa, 
Dievo Apvi-izdos parap. nau
dai surengė puikų valu 
Susirinku geroka* bunėlis 
žmonių, taip kad 
sėdynių tuliku. , 
dėjo p-lė -L Petį 
kambindaiiui ant pj 
gerb. klebonas, 
virius pasakė

ai Įmonių 
kimų.

kotujfana užteko J dingos dekli-nuici^*. Vyčio

ugui ii 
tų. ku

pru- 
, ]«»- 

no. Po to 
lg. Allia-

1 >raku 1-
nadėka 
atsilun- 

prukalbos. gerb. 
perstatė j*unų Kaupų 

r, kad ketverge. 26-tų 
jisai kulta** šios 

svetainėje, kaulink 
uto* laisvės.
Pirm pradėjimo ilrnino* 

“Butų Vainikas”, imnrlė A- 
nnstszija E 
Av. Karimi 
gana mn* su 
vo eilėmis “A 
Maskva”.

Po p-lės Kn*it\kuitės įapu-

Turtai gerti* Jdelmnas dang|4.|<M kiiopo* uuii.H \11<A* drn- 
jų dav ai. kad tie nesi-
luib jo ir k/tAivisms atsiųsti.
Ik t nelui iifie ėi Mtrcngto sta
lo. ant i valgy
ti I: vnknrienęXVi* dėlto

isėin šluby 
vakn rieti 

landų praleidome 
<buni apie praeitį. Besi 
praliėgumc mintimi* per
tuvų, įlatartiuiu* jo* va 
kuri šaukiasi 
musų. Patais 
ricnę, vi*i/K* 
uutarėiĄ 
to

sUsėdę
IAgU

p, Zujns. 
lŲk-lojai vaizdžiai 
Manai prikalus, 11

i Jx*g*?lta- prie 
•/ valgyti vnka- 
eturi vi<-utalsini 
ikoli norą po ma- 

j uuvnrgiutai Lietuvai, 
įjotu 20 <loL kuriuo* 
ir pusiuntėm j Tauto# 
Aukojo: Antanas Gri-

imi aut Siu’ ,,i H/irnymi#, nit'- 
ktu* ueiėgi.lė.i.ypiigydyti.

Štai 12 d. Z rodžiu vu> pu- 
nirgv# <* ‘lietum |. ‘-rinkyrė nu 
niuo paZiiuliu SuCua, at>- 
laukfs 25 metų, ivgyvenęn A- 
merjkoj neptiTiir metu*. Pa
ėjo U Suvalkų gulu. Naumir* 
ėio p|uikr.. Ilguvon imrapijos. 

 

Sutiki kninm. loiidotuvėn at- 
14 <1. gruotlžio >u taž- 

iivtinfyiiii* ti|>vigoiidn. l'nluidu- 

 

tan un\šv. Kuzūniem kapinių.

1‘alikL didelmtiiv uuliudiniv 
nergiinė 
dviejų 
taipgi du\l>roliu: Jonų 

 

Prancinki.i. \Umdu veŲp. 
iionie , 
Ccvilijon dnuiVij 
3 kuopos, 
ktt Būvu j 
ti j Lū’tnvn.

loti būna jutu 
tiuui žemelė.

e

muterj Mūrijimų iri 
tų dukrelę Eleniitę.

ir
Ve- 

ie Nveuto* 
prie Vyčių 

įlar iždinin- 
ę* vafiuo-

t
gva ta avė-

gerb.

A. 8.

IŠ NORTH 8

Impkri.-H* pradžioje 
kun. Kemėšis uplruikė

i DR. M. HERZBIAN
t* Ht’HIMNl

i *l.r»l li.tųvuau iuotiai s*
• :4»U K> pc* k*t. r<, miytojaa, 0*»J 
( raryn. Ir AKI AKRU. fc?
> Ufium ir 1-imroueUn ĮSU W,| :»te su hm-m Ftek Ml
{ Nik !•—11 •
< ir <—i Tuam* Trta 
J <tea.l tn»

arVEMUlA*; *41* &

VALAMVOS: S—• rytaA.
JURGIS JUCIUS

Mirt (radlio S d. m» M. 
po palaidotai 10 A gruodžio. 
Velionio kūnas galėjo maino 
se po num. 4021 Brigthon PI. 
Ii ten išlydėtas į Nekalto Fr. 
šv. Marijos bažnyčių j šv. 
Karimiero kapine*. Paėjo iš 
Suvalkų <ub., Naomiesčio op., 
Lėkščių par. ir kaimo. 34 me
tų amtiaas Amerikoje išgy
veno 6 SM 

t PaUio
VfamenM, 
kų Janttns ir bmiioaė Kairi 
na Jančioriaaų.

imnelė 
it*-, mukiu*- 
Vienuolyno, 

ridinu ,n m- 
inl*i koiii tirs • **l"iiijų. ti ikdnp>.is uulut. 

j Knziinivri* ><-x*rų vienuolyi
Du viJcnrti buvom susiri 

k<; * |M,ta,.n.itmę .velninę, kui 
gerb. svi iys rodė kratomus 
l*a*. ik-lits i-St.ž jn1,. Ir tarpi 
vi.ų mškiuimų :ų>: - ši. Koai- 
lilivro Nesrit) \ ieuuulėm* ii i- 
kliil ... iLiug kų indomau* jau) 
Mile’-. |b-t, l.um. kuni, o mums' 
li*'tuvui|*,iii- tnn'ju Imti imtai 
m u.

Nik**, ii tu** jmėiu reikalą 
' liMiknnl kolonija* teku 
|l«Ai su vienu li'-lnvnili* 
kų Ji išreiškė. Naku, nš inu- 
imu.V:.| n ikia pdeigti tokių 
drnugivt iš vienų li*4nvaiėių 
iiuo1.Ttiim.ni su»vlj>iiuui iiiin*'- 
lu vietiiildy im, .n mnžn imi- 
kiltimi. j\>šnraj l(ie„ ir knd 
jo# darhudrou tum tikslui 
į vairiais birnai#. Gerliinmo- 
►ioe, kų Av. Hozimiero Nenorų

m.; “Hutų Vniuikrt\”. ėi 
drauui dar pirrių kuf*Įų pie- 

 

tulytn aut nceuo.- Chi\ p»jt*. 
Veiknln-* buiu taip geru\ nu- 
lošUu*. kad itnanėe iidmi\ il
gai i- pn-ig-r. iiiiio mnkoidį. 
plojo.

2ymiau»io. ypatų*, kurios 
Žmonės nunti'liiue ir jmikini 
atliko savo n<l<*s buvo rržioks 
riu» p. J. Balsi., p. N. Matas.

ui M. Bal.ii-nė ir p-|ė X 
■itikoitė.

teatro žmonės puikiai ir 
i aplcitki svetainę, norė

dami 'parodyti oavo dėkų ir 
uži-igaiiėduūiuų.

Koreap. J. R. M.

(attikau trtiaa ILųtltutm .tuk*
im\ i* dtei»M4 > š «• l«4tUA.

i*«i vyrai urttaati. Ji f»«*«ttiš 
[> \ K.lUDr* CultttB Vo»r|tiiŲ Paš*.

"TAgbin’i l'.rrbf* AnšHkiVo* M**)'**. 
Turtų o'jrhu rv-iMla. Ji r*oll
ar%j k-*o aps«* Ja nuMštų «<•

IMU 4ardotMlMl<« 
I*** vyrui iMmald'tt' 

ItMia n. WHI« Mr. Oihvim, III.

I** iMliMlAA >ym ftpnfitf tulley 
rnriHiiNkua Ittnk^P
trąši th<in, •»!•><» ifalJTA* gšhltta »u« 
tmoti per laiAKa aekšiš/ii AdroMj: 

Hobi. N. n>Mr*š«
M. tuši- <Tšurrtš *•!•*•>. UL

VARGONININKAS
Dėl tūlų priežasčių norėčiau 

permainyt vietų. Muzika baž
nytinę ir paaaulinę pažįstu ge
rai Turiu gerų išlavintų bal
au. Blaivus. Malonėkite at
sišaukti ant «*ic*nAin antrašo: 

J. Būdvytis,
806 North 8th 81, 

tataflaML DL

t

r

Dr. M. Sti’pnicki
3109 So. Morgan Street 

CHJl AGO, ItJJVOIS
i im i? h rrt»: 

k po pMtv » valu K.Jai.v. 
1<-h-r<au* Vania MU1.

■u. nuo 1 Iki • vai. talkia.

Į

is-w

MotenU.il
d.ilUaua.ua
%25e2%2580%25a2kir.ua
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iATA

InuHaod

COFFEE
ATDARA SUBATOS VAKARAIS IKI 9:15

OJA D2IANIT0

icago- 
hmtai

Norint atkreipti opcratorkos atydą, reikia pa 

maželi judinti bakliuką j virių ir j apačia.

BRANGIAI ATSIEJO PARĮ 
LINKSMINIMAS..

NIEKO BE PRIEŽASTIES"

Niekuomet nejudinkite ku smarkumu kabliuką 

j Žaną ir j virių, kuomet nori pasišaukti 
operatorių;. Kuomet pradedi kabliuką ju
dinti j viršų ir apačią smarkiai, tuomet 
o|H-iatorkn nepntėmija šviesos ir negali 
jums atsakyti.

T*<ny*h« p •■•linų Sabe- 
te* Ii knityj apie anuų

Žalius Tikietus
iraampoltnlu apatiniu tiparda 
nmt karia pratUet PauaMyj

PRANYKO “OVERKOTIS

AŠOVV 2
DINO i E!

Nieko I* pricžaėtes y m vieno veikimo juokinga komediją užims 
tiktai trumpą laiką bet visiems bus įdomu i*amatvti. Tikimės, kad 
bu- intei. «inga senam, jaunam, ir mažam. Kiekvienas pamatęs ne- 
sienih-s. Po programų seks pasilinksminimai iki vėlumos.

Kviečia visus nuoširdžiai.

ir crepe de chitt? už žemiausias kainas šiame sezone. Di
deli krautuve turėjo jas parduoti už pi- au
gesne kaina. Dabar gera proga šutau 
pyti piningus, šilkines Georgette Ore- 
pe ir Crepe de Chine.

<• A
Jekutės už Mažiau Negu 
Pusė Kainos Materijolo /’

Moteris! Tiktai ]*anui.itykite puikios /L; » ? '* ų Ą 
silkines georgette crepe ir crepe de ehi- l > j’ '
nr jekutes tiktai $2 Ateikite ir patna- \ 
tykite šias puikiai jekutes, matcnjolas agjSffįjyJ j 
yra puikus kurio negalima priliginti. jt

1,600 Jeku&ų—30 Stilių
Labai gražiu sytyliu su dideliais kalnieria*,—aftavotos ri- 
mileiciais gražiai aprėdyto* ir kitokiu gražiu styliu.

DAUG VIEŠBUČIŲ PRASI 
ZFNGt. :

Bell (a) System

l’cr Naujus Metilo ’ 
h- sustreikavo keli 
ižinnitorių ii|«HrtaiiM-ntiniuose 
immuuec.

oiM-lit. Knm|oioM* «iti paiai-u:, 
■ uiglišlui.- ir lietuviškai. iš- 
io-eiškė tą Imti, lik trumpinu.

ASveiniit" buvo papuoštu ,\- 
mrAik"* vėliavomis. tarp ku-i 

irių litavo ir trys lietuviškos. | 
PihIĄHo susii inkimą vedė 

adv. Itrhriuli-- Pirmiausiai 
tn|Mi atgrotos Suvienytų 
Valstijų ir Dirtuvo* tautinės 
giesmės. Pnskur>ngliškai kai- 
liejo adv. Kml i k. Np jo taip-gi 
indiškai kalliėjo teisėjas Mc- 
Goorthy. Gaila, kaline vi- 
denis teko girdėti jųdviejų 
žodžius, nes inilžiniškojoVilė. 
įr reikia ne vien iškalbos,lx-t 
ir stiprins krutinės. \

Abidvi, lie aliejų, turi p. St> 
šimku/. .lis buvo trecias kal
bėtojas. Pradžioje žybtelėjo 
Tražiu įmetišku paveiksiu, 
tankui priminė lietuvių ir len

kų kovą Imudžiavos k laikais, 
uit gnlo tvirtino. kad lenkų 
Kisikėsinimas Lietuvai yra 
-Mivojium-suis iiž Imlševikus, 
. h iH.lM-vikų ligą pasaulis 

eit p*i/ ig/. lenkybė tie- 
tydoiiia.
M lž.ii«i*-kn.i p. Pociaus vc-z 

I. litas rliomi gražiai padai- 
i.ivodvi rinitas, tiiriuinkns lie- 
'viekas dainas.
Tada pųpirodė Kuvieuytų 

.’.tMijų kareivis. Jonas K. 
Karosas. Ir jo kalini Imvo'ra- 
irantamni girdėti net ir pas- I 
Mitinėm* klnusytojų eilėse. Jis 
sakė. ka<l lietuviai flavicaųrtų 
,’als’iją kariuomenėje nesigai- 
‘•jo kraujo ir |msišvciitimo ke

rodami už tautų laisvę ir Lie- 
ttvos laisve. Tos laisvės prie-* 

‘ar — vokietis tajio pergalė- 
ns. I*et at-irnudn kitas, kuris 
ivsin rankas ant svetimos Se
nės lai lenkai. Jau yra at- 
(NUistas žeiulapis. sulig kurio 

prie Is-nkijos priskirtas ne 
ien Vilnius, liet ir Kaunas. Į
Visas susirinkimas smarkiai 

•loju rankomis, kuomet kalis'-- 
tojai išsitardavo. knd neduo
siu lenkam*. nei iMilM-vikmns' 
Vilniaus. Tik iš vieno kani|>o I 
buio midelis nesmarkus švil-Į 
pilnas.

Po to p. Kinikniis vedamas 
••Birutės” choras sudainavo 
tris linksmas daineles.

Tada tapo perskaitytas 
projektas telegramos prezi
dentui IVilsonui. Ir taip-gi 
gaila, knd neužtektinai gar
siai-

Susirinkimas sugiedojęs 
“Lietuva Tėvynė musų” sta- 
'•ias išklausė latvių gieamės ir 
/•iskirstė 15 minučių po pen

kių. • y *-

...
 —

*-

■- ■ **DSA mikiai
d ii p • -r'iv vv

• •• • ' -F «’ .. r .t« f V £?.*** EK
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