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Lietuvos Valdžia Persikelia Kaunan -

* \ 

rijos fronte 
Lenkų kariuomene tik už SO 

mylių nuo Berlyno 
31.000 RAUDONŲJŲ PAIM-; LENKAI NEPERTOLIAU-

TA NELAISVĖN. SIA NUO BERLYNO. 

jčekams-slovakams teko milži-1 Paėmę kelis miestus ir mar-
šuoja toliaus. niškas grobis. 

* > 
o . Vladivostokas, sausio 

Nesenai buvo trumpai praneš
ta, kad nuo bolševike atimta 
miestas Perm, Uralu kalnuo-
se, ir paimta nelaisvėn kelioli-
ka tūkstančių bolševiku karei-
V1Ų. 

i | tą žinią gal kas mažai do-
mos atkreipė. Bet štai dabar 
čekų-slovakų armijos vyriau
sias vadas, gen. Gaida, pra
neša, kad su Perm paėmimu 
sunaikinta visa bolševiku ar
mija Siberijos fronte. 

Paimta nelaisvėn o 1,000 bol
ševiku kareivių ir šarvuotas 
traukinis, kuriame buvo pats 
bolševikų galva Leninas. Jis 
tečiau suspėjo pasprųsti. .lis 
buvovį Perm apylinkes nuke
liavęs sustiprinti savo karei
vių dvasią. 

Gen. Gaida vadovauja ten 
ne tik čekams-slovakams, bet 
ir rusams, kariaujantiems 
prieš bolševikus. 
Be paminėtų bolševikų nelai-

svių gen. Gaida armija nuo 
bolševikų paėmė 5,000 gele
žinkelių vagonų, 120 lauko ar-
inotų, 1,000 kulkas valdžių, 20 
automobilh), kelis šarvuotus 
traukinius, kelis tūkstančius 
arklių ir daugelį visokios ka
rės medžiagos. 

Tarpe nelaisvių yra keli žy
mus bolševikų vadai, tos jų 
armijos sovieto nariai. 

Po šito smūgio šitam fronte 
bolševikai neatsitaisvs ir 
jiems tad veikiau prisiartins 
paskutinis galas.. 

BOLŠEVIKAI GIRIASI BAI-
| MĖJIMAIS. 

Londonas, sausio 3.—Bolše
vikai iš Maskvos praneša, kad 
jų kariuomenė yra paėmusi 
miestą Ufą, kur laikinai buvo 
apsistojusi priešbolševikiška 
rusų vyriausybė. 

BARUCH PASITRAUKĖ 16 
INDUSTRIJOS TARYBOS. 

.7 
McAdoo apieis^yfetą šeštadienį 

Washington, sausio 2.—Pa
sibaigus 1918 metams dauge
lis valdininkų pasitraukė iš 
užimamų vietų, kokios buvo 
įsteigta karės metu. Kai-ku-
rios tos vietos su Naujais Me
tais visai panaikintos. Kitose 
pamainyta valdininkai. 

Pasitraukė iš užimamos vie
tos Baruch. Jis buvo karės 
industrijos' taryboje pirminin
ku. 

• 

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

Generalis^geležinkelių di
rektorius MeAdoe apleis už
imamą vietą ateinantį šešta
dieni. Kaip šiandie ar rytoj 
bus paskirtas naujas direkto
rius. . 

BOLŠEVIKAI VILNIUJE IR RYGOJE. 
? 

LONDONAS, sausio 3. —Daily Express korespondentas 
iš Genevos praneša, kad rusų bolševikų kariuomenė inėjusi 
Vilniun ir Rygon. Korespondentas apie tai gavęs žinių iš 
Copenhageno. Kaip vienur, taip kitur vokiečiai bolševikams 
nepasipriešinę. 

Be to, niinėtas korespondentas pažymi, kad Lietuvos 
vyriausybė iš Vilniaus persikėlusi Kaunan. 

LINKAI EINA ANT BERLYNO. 

Geneva, sausio 2. — Apie 40,000 lenkų pėstininkų su 
stipria artilerija ir skaitlinga raitarija iš Poseno pasileido 
maršuoti ant vokiečių sostinės Berlyno. Tokių žinių gavusi 
lenkų naujai įsteigta žinių agentūra Lausannoj. 

Iš Poseno į Berlyną yra apie 145 mylios. Lenkai pasi
tiki pasiekti Berlyną ir tai trumpu laiku, nes, kiek žinoma, 
vokiečių kareiviai atsisaką ilgiaus kariauti. 

KUN. M. ŠEDVYDIS 
Vakar "Draugui" iš Philadelphia, Pa., prisiųsta tokia: 

telegrama: 
"Mirė kun. M. šedvydis. Laidotuvės įvyks trečiadienį 

sausio 7 d. 
' J. J. Kaulakis". 

Berlynas, sausio 3.— Lenkų 
stipri kariuomenė iš Pqseno 
provincijos išilgai geležinke-, . ,. . 
L k,; ,-n - • u i * TRYS ŽMONĖS PRAVESIĄ 
ho bnau.jasi ant Berlyno. A-' viiot apturėtų čia žinių, lenkai 
pakeliuj paėmę kelis vokiečių 
miestus. 

Lenkų smarkus veikimas 
čia pakėlė trukšmą. Vietos 
valdžia nusprendė imties visų 
galimų priemonių ir sulaikyti 
lenku žvgiavima. 

Lenkai paėmė miestą Frank-
l'ort ties upe Oder. Iš ten tik 
50 mylių į Berlyną. Visur jie 
sutinka silpną vokiečių pasi
priešinimą. 

Miestą Posen pagaliau užė
musi lenkų kariuomenė ir te
nai nuginklavusi 20,000 vokie
čių kareivių. 

ITALAI PASIRENGĘ INEI-
TI BAVARIJON. 

Norima pakenkti bolševikizmo 
siautimui. 

ARBA 8 CENTAI ARBA 
BANKRUTIJIMAS. 

New York, sausio 3.—Vietos 
požeminių geležinkelių kom
panija pranešė, kad žmonės* už 
važinėjimą tais geležinkeliais 
privalą mokėti 8 centus, arba 
kompanija turės subankrutyti. 

Tas pat esą ir su viršutiniais 
geležinkeliais. 

Copenhagen, sausio 3. — 
Skaitlinga italų armija su
traukiama priešais Innsbruck, 
Austrijoje. Iš Berlyno prane
šama, jog tas daroma su tikslu 
maršuoti ant Bavarijos sosti
nės Miinieho. 

Berlyne pasakojama, kad 
jei pietinėj Vokietijoj ims la-
bjaus siausti bolševikizmas, 
tuomet italai įsibriaus Bava
rijon. 

i 
GAL PATEKS DVI MOTERĮ 

PARLAMENT AN. 
Parlamentas susirinks 

nesį. 
s} me-

Londonas, sausio 3.—Angį i 
jos naujan parlamentan išrink
ta viena moteris atstovė. Tai 
grafienė Markiewicz. Apie 
tai jau tikrai žinoma. Bet 
Kensingtono rinkimų apskri-
tyj balsavimų pasekmės dar 
tikrai nežinomos. Tenai kalį-
didavo pulk. Lucas. Prieš pat 
rinkimus jis mirė. Tad rinki
muose jo vietą užėmė jo mote-
ris-našlė. Rasi, jinai ir bus iš
rinkta atstovu parlamentan. 
Tuomet Anglijos parlamente 
butų dvi moteri. 

Parlamentas, turbūt, susi
rinks šio sausio pabaigoje. 

TAIKĄ. 

Prancūzija turi žiūrėti savo 
reikalų. 

Paryžius, sausio 2.—Prancū
zų parlamentas pertraukė se
siją neapribuotam laikui. 

Iš parlamento debatų pa
aiškėjo, kad pasaulin taiką 
pravesią trys žmonės — pre
zidentas Wilsonas, Anglijos 
premjeras Lloyd George ir 
Prancūzijos premjeras Cle-
menceau. 

Tečiau kažkuriuose klausi* 
muose jie neturi vienodii pa
žiūrų. Iš Clemenceau kalbos 
suprantama, kad Prancūzija 
privalo stipriai apsidrausti iš 
rytų, kad ateityje neatsikar
totų klastingas vokiečių už
puolimas. 

WILS0NAS APLANKYS POPEŽIŲ. 

Rymas, sausio 2. — Ęytoj čionai atkeliauja S. Valstijų 
prezidentas AVilsonas. Miestas kuopuošniausiai parėdytas. 

Italijos karalius iškeliavo į parubeži pasitikti gerbia
mojo svečio. Karališku traukiniu prezidentas leisis per Ita
liją šiandie. Pakeliui sustos kaikuriuose miestuose. 

Šitą šeltadienį prezidentas aplankys Šventąjį Tėvą. Tuo-
jaus po jo atsilankymo Šv. Tėvas audijerutijon priims prezi
dento žmona ir dukterį. 

AIRIJA PASISKELBS 
NEPRIKLAUSOMA. 

Bus pasiųsti atstovai taikos 
kongresam 

POPEŽIUS SVEIKINA AMERIKĄ SU 
NAUJAIS METAIS. -

S. V. TRANSPORTAS UŽ
PLAUKĖ ANT SEKLUMOS. 

New York, sausio 3.—Suv. 
Valstijų transportas Nortbern 
Pacific su 2,481 kareiviu," tarp 
kurių 1,671 yra sergantis ir 
sužeistas, aną dieną, pakilus 
baisiai audrai Amerikos pak
raščiuose, užplaukė ant seklu
mos netoli Fire Island. 

Tuojaus pasiųsta pagelb,a. 
Bet kareiviams negrutiojo 
joks pavojus. Northern Fa^ 
cific plaukė iš Europos. 

s 
Rymas, sausio 1. — Šventasis Tėvas Benediktas XV per 

savo sekretorių vakar pasiuntė Amerikai savo pasveikinimą 
su Naujais Metais ir Apaštališką palaiminimą. 

Šv. Tėvas išreiškė viltį> kad būsimasis taikos kongre
sas praves naują tvarką pasaulyje panaikins priverstiną" ka
reiviavimą, įsteigs tautų sąjungą ir tarptautinį tribUnalą, 
kurs taikos keliu išrys tarptautinius nesutikimus. Tuomet 
pasaulyj klestės krikščioniškoji meilė. 

BOMBŲ MĖTYMAS — TAI 
BOLŠEVIKŲ DARBAS. 

Philadelphia, Pa., sausio. 3. 
Po pametimo kelių bombų ir 
apgriovimo kelių namų vietos 
policija dabar saugoja visus 
didesniuosius bustus. Federa-
liai agentai ieško piktadarių. 

Policijos viršininkas Mills 
tvirtina, kad tai bus bolševikų 
darbas. Cia jų privisę dauge

lis. Kaikurie pasivadinę rusų 
bolševikų sovietų komitetnin-
kais. 
'" Visi socijalistai agitatoriai 
papuolė policijos priežiūrom 
Jie paeiliui bus šaukiami po
licijos ofisan ir turės pasisa
kyti, kur jie yra buvę ir ką 
veikę tą naktį, kuomet buvo 
pamesta kelios bombos 4vai-
rios$ miesto dajyse. 

RIAUŠĖS YYAŠHINGTONE. 

Washington, sausio 3. — 
Naujų Metų dienoje sufragie-
tės mėgino deginti prez. Wil-
sono kalbas, pasakytas Euro
poje. Tai įvyko Lafayette par
ke. Tečiau žmonių minia ne
leido joms tą daryti. Pakilo 
riaušės. Kelios sufragietės su
areštuotos. 

KININKŲ RANKOSE. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

• Konstantinopolis, sausio 2. 
—Šiandie .talkininkai kontro
liuoja Juodąsias jūres ir tų 
jūrių pakraščius. 

Tad anglai dabar išnaujo 
užėmė Baku, žibalo versmių 
centrą. 

, y 
Rymas, sausio 2.— Vyriau* 

šioji italų armijos komanda 
paskelbė, kad karėje viso žu
vo 460,000 italų kareivių."* Ta
me skaitliuje yra suvirs 16,000 
oficįerių. 

Kaikurie taikos kongreso atstovai po konferencijos privačiai pasikalba VersaiHes ramų 
vieloj salėj. 

Dublinas, sausio 2.— Visos 
Airijos akys šiandie atkreip

tos į Sinn Feinerių organiza
ciją, kuri savo rankose turi 
visus Airijos reikalus. Iš tos 
organizacijos 73 nariai išrink
ti atstovais Anglijos parla
mentan. Šiandie tie atstovai 
tvirtina, kad jie neisią Angli
jos parlamentan. 

Tai kągi jie veiksią? 
] šitą klausimą niekas ne

gali atsakyti ir todėl su žin
geidumu lukeriuoja, ką tie 
nauji atstovai pradės. 

Spėjama, kad jie neuz 
paskelbsią airių tautos poli
tiką. Yra žinoma, kad jie mis-
kirsią atstovus taikos konfe
rencijom Taippat žinoma, kad 
jei jie neisią Anglijos parla
mentan, tai įsteigsią nuosavą 
parlamenta, kurs veiks Airi
jos vardu. 

Jau šiandie tie sinn-feineriai 
praneša, kad jei Anglija pra
dėsianti juos persekioti, tuo
met visoj Airijoj busiąs pakel
tas generalis darbininkų strei
kas. Sustreikuosią ir žemdir
biai. Nuo to streiko daugiau
sia nukentėsianti pati Angli
ja. 
Sinn-Feineriai reikalauja kad 

Anglija paliuosuotų iš kalėji
mų Visus airius, suimtus kai
po politikos prasižengėlius. 
Kai kuriuos Anglija jau pa-
liuosavo. 

Anglijos vyriausybė į tą ai
rių veikimą kol-kas ramiai žiu 
ri. Negali Airijos spausti 
Anglija sutiko su prezidente 
Wilsono visais taikos princi 
pais. Gi tuose principuose pa 
žymėta, kad po karės kiekvie 
na atskiri tauta turi gaut 
laisvę ir apsisprendimą savai* 
reikalais. , 

Taigi sulig tij principų ai 
riai elgiasi ir Anglija atsidu 
rusi keblan padėjiman tu( 
žvilgsniu. 

AUKOS TAUTOS FONDAM. 
(Telegrama "Draugui").Z 

PITTSTON, PA., sausio 3. 
—Dr. Bielskio ir p. česnulio 
prakalbų metu nuo vietos lie
tuvių surinkta 2,000 dol. Tau
tos Fondan. Ateityje bus su
rinkta daugiau. 

Kun. Kasakaitis. 

KRUVINOS RIAUŠĖS :. 
. VARŠAVOJE. 

w 

47.žmonės užmušta gatvėse. 
Londonas, sausio 2. — Aną 

dieną Valšavoje pakilo lenkų-
bolševikai, sukurstyti rusų 

,-, ^HboT-evJku agentu. Gatv;V»- suvilgo - o 
kėlė riaušes. Pareikalavo pa-
liuosuoti iš kalėjimo suimtus 
kelis rusų bolševikų agentus 
propagandistus. Prieš juos 
pasiųsta ledukų kariuomene. 
Susirėmimuose žuvo 47 žmo
nės. T e r dvi dieni gatvėse 
šaudytasi. 

Dabar Varšavoje tai tikra 
karės stovykla. Gatvėmis nar
do raitarija, važinėja lengvąjį 
artilerija. Visos svarbesnės 
gatvės patronuojamos. 

Varšavon, kaip pranešama, 
atkeliavęs lenkų tautos veikė
jas Paderewski, kurs, sakoma, 
nužiūrėtas kaipo pirmutinis 
Lenkijos respublikos prezL 
dejntas. Su atkeliavimu tad ir 
prasidėjusios neramybės. 

Nuo dabar lenkai tad 
nusprendė pakelti mirtiną ko-" 
vą prieš rusų bolševikus. 

PRANCŪZAI EINA ANT 
KIJEVO. 

Londonas, sausio 2. — Ru 
munų ir ukrainų laisvanori\ 
irmija ir praneuzį kariuome 
nė iš Rumunijos maršuojr 
ant Kijevo, Ukrainos sosfr 
aės. 'Eina tiesiog per Besara 
^ja

is Odesos pranešama, kac1 

prancūzų tikslas paimti aave 
'tontrolėn geležinkelį, jumjian 
tį Odessą su Kijevu. 

PRIEŠ LENINĄ PAKILO 
VALSTIEČIAI. 

šimtai valstiečių išžudyta.: 

Londonas,, sautio 2. — Mas 
'tvos apksrityj, kaip praneši
na, bolševikams, darosi labat 
caršta, nes prieš Lenino vaj 
ižąą pakilo rusai valstiečiai. 
Praeito gruodžio pradžioj 
valstiečiai pradėjo nerimauti. 
Paskui pakėlė maištus prieS 
savo skriaudėjus ir išnaudote 
jus — bolševikus. 

Bolševikų valdžia prieš s& 
'dlusius valstiečius tuojau? 
pasiuntė raudonąją gvardifr 
su artmotomis ir kųlkasvaa 
džiais. Šita atliko tą, kas Įjai 
buvo įsakyta. Šimtus valstie
čių išskerdė. Daugelį sodžių 
sudegino ir viską sulygino su 
žeme. 

Šiandie tad rusai valstiečiai 
?ali pasidžiaugti socijalii 
"rojumi". Tuo tarpu 
no valdžia save vadina f4Ii 

es" valdžia. 



i 

i • 

4 * 

m 

• -

• • 
1 «• 

f* I P" 

t 

-

IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

DRAUGAS" 44 

LĮgmOĖMUM D A t t T 
rOMifcTfl Dmily S s c c r t Bandža by 

DRAUGAS PCBLISHING CO., Inc., 
Mk St.f CUicago, Uliaoto. 

OMO TcttV . . A . . > . . . . . . . . • <£«•» .Po.0© 
U i Moatbs . .1 $3.00 
Ebursuay's u K o $2.00 

At !TEWįČsTAN DS 2c A COFT 
rates on appl icattoa 

V~" I J E T I V U KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyras nečėldlcains. 

PRENUMERATOS KAINA: 
$5.00 

»1 metų . . . . $3.00 
Prenumerata mokasi iškalno. • Lai

kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permal-
•y t i adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba {dedant pinigus 
t registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telephoae McKtoler ««'* 
•ll l l l l l l l l iuill l lfl l l l l l l l l iuili l l l l l l l l l l l l l l l l 

o 

drąsi Lietuvių Socijalistų Sa-
junga, kad ji ne tnuupino žodį 
** K e t v i r t o s " , o savo veidą pa* 
slėpė po t r imis raidėmis. 

Tą pastebėjęs aš paklausiau 
šmeižtus dalinusio vyrel io: 
" A r tamista šiaVidien švilpei 
per p r a k a l b a s ? " — " Š i u r ! " 
atsakė jisai. Tada aš klausiau 
tol iau: k i Ar savo kuopos var
du tamista tą darei f" Šitam 
klausimui j au nebegavau ta ip 
aiškaus i r a tvi ro atsakymo, 
kaip pirmutinis. • 

Ketvirtosios Socijalistų/Są-
jungos kuopos agentas tik ė-
mė girti latvius, dainavusius 
tą vakarą, su matomu ir ne
teisingu noru paniekinti abu
du lietuviu choru. 

Žmonės šmeižiantieji tuos, 
kurie r>nka aukas Lietuvos 
laisvei patys j a s daugindami 
savo indeliais, žmonės švil
piantieji, kuomet keli tūkstan
čiai lietuviu darbininku pro
testuoju prieš atidavimą Vii-
maus svetimiems, tie žmonės 
dr is ta vadintis darbininku už-
tarėjais,! Nejaugi jie mintija, 
kad lietuvis darbininkas šian-

•dien Chicagoje taip mažai iš
mano, jca«į yfikės tokiais* 

Lietuva ir Vilnius, 
Kada visi linksminasi ir 

vieni kitiems išreiškia viso ge
ro geismus, lygiai per pačius 
Naujus Metus, lietuviams at
sėjo suhrusti ir pasakyti kai-
m y į m i n s l e n k a m s , k a d uetmit-
dytų griebti Vilniaus. . 

Negalima žinoti, kas ten 
darosi Lietuvos sostinėje. Vie
na telegrama skelbia, kati ten 
tebesą vokiečiai,kita - - k a d bol 
ševikai užėmę, trečią, kati len-
kAii nori u/itnfi. Hitą trečioji 
viena tėra Vieabejotina. Neži
nia a r lenkai kada nocs Vil-
irrc*tiŽims a r neužims, bef̂  ži
nia, kad j ie senai jo nori. 

Vokiečiai išlaikė užėifte Vil
nių J š t i s u s t rejus metHS, rusu 
bolševikai gal išlaikys porą 
mėnesiu paskui atiduos mus 
pačią bolševikams. Nors ta t 
skaudžios ir sunkios nelaimės, 
bet vis-gi numanu ją pabaiga. 
Je i lenkai Vilnią užimtą, tai 
įvyktą nelaimė, kurios palmi-
gos nematyt. P. St. Šimkus 
pirmąją nelaime prilygino 
karštligei, antrąja —. vėžiui. 

•r 

P e r Naujus Metus lietuviai 
Chicagojė išpildė savo užda
vinį, nes parodė lenkams ir 
pasauliui, jog Vilnią užėmus 
lenkaibs negali būti kainos a-
pie taiką t a rp ją ir*lietuvių. 
J e i Versalio konferencijai ru
pi Europos taika, tai reikia, 
kad -nuo Lietuvos nebūtą at
skir ta jos sostinė. 

» 
» 

Lietuva, Viinius ir 
Socijalistai. 

* » • * — i — 

Nauju Mėtį susirinkime pro 
testavusiame prieš lenkus ir 
bolševikus, norinčius užimti 
Vilnią, kuomet visi buvusieji 
smarkiai plojo rankomis gir
dami kalbėtoją, išreiškus] tą 
protestą, buvo girdėtis švilpi
mas. S t iprus minios pr i tar i 
mas nustelbė švilpinai, bet j is 
buvo. Mintijau, kad tas švil
pikas turėjo- būti lenkas. Pa
šilo* lė, kad klydau. ) 

J a u prieš susirinkimą kas 
žin kas svetainėje dalino kas 
žin kokius lapelius. Po tmsi-
ainkiino žmonėms besiskirstant 
vienas asmuo su pope įgalių 
pluošta pynėsi p a s duris ir 
dalino juos išeinantiems. Paė
miau i r aš vieną. Pas i rodė c-
sąs šmeižtas pr ieš fondus gei
bi nčius Lietuvą, po Šmeižtu bu 
ivo paraisas: L. S. S. Ketvirto* 
Kp. Komititas. T urbus n«p*iv 

Lawreiipe,o N 
ležniiikai. 

Tarpt lietuvių buvo pragar
sėjęs Stanislovas B. Alickie-
vviezius, a ts ta ty tas iš kataliką 
seminarijos St. Paul. Nega 
lodamas tapti kate'it;ų kunigu 
del stokus moks! ; ir doros, 
"jis t a p o !H'zal«'zniiikŲ t l v a s i š -
kiu ir apsigarsino ją vyskupu 
Lavvrence, Mass. 1917 metais. 

Netikintieji i Dievą lietu-
via i, ypač iš Ii bėra tų-tauti n in
kų , parti jos, padėjo Miekic-
vvieziui darbą dirbti, laikraštį 
įsikurti, ji redaguoti ir prira
šyti. Liberab'-taulininku or-
gaUizaeijos, pav. NheboyganV 
VVis.% MjckieNvicziaus laikraš
tį a*psirinko savo organu. 

• Miekievviczius savo atskala 
vadino lietuviu tautiška kata-
iikų bažnyčia. Tas vardas iš
tisai buvo melagingas. J i ne
buvo kataliku bažnveia. nes 
nei ji popežiaus, nei popežius 
jos nepripažino. l 'žtat Aliekie-
w i ežius girdavosi savo atska
los neprigulmybe nuo svetim
taučiu, liet ir tat buvo melas, 
nes Mickie\\ iczius buvo pri-
^ulmingas nuo svetimtaučio, 
su" labai i lga 'pavarde , būtent : 
de Landres-lJerghes et de 
Rocne, kuris vadinasi senka-
talikių sektos arkivyskupu A-
merikoje. 

Tas ponas, matomai, I H -
braugino nei mokslo, nei do-
ros, ji'i jisai ^lickie\vicziu 
pripažino 4 *vys iupu" . Mes 
negirdėjome, kad Mickiewi-
czius, ta]>ęs nezaležninką vys
kupu, butą da r nedoriaus ė-
tnęs apsieiti negu pirma, bet 
mes nešinome, a r j is užmokė
jo minėtam svetimtaučiui ža
dėtas taksas. 

o gruodžio, 1918 m. de Um-
dres-Berghes et de Roche Si: 
savo pagelbininku Carmel \L 
Carforar numetė Mickievviczių 
nuo vyskupystės ir kunigys-
tės.1* Miekiew iczius pabėgo į 
Scrantoi^ą Pa. ir ten ėmė suk 
ti savo virvę t a r p nezaležuin-
kų, o l iawrence'o nezaležnin
kams minėtas svetimtautis ^į-
švcmtino" t a i p g i eksklieriką 
ir t a i p g i Stanislovą, tik daug 
jaunesnį, Slėnį. 

Gaila tamsią žmonelių ]>risi-
rašančiu prie nezitležninkijos. 
Bet keistai išrwlo liberalų-tau-
tiniuku ]>artija, kurios veikė
jai ta ip daug darbo fmdėjo 
dirbti Mickie\vicziui La\vien-
ee? nors kaikuriė jų laikraš
čiai viešiii skelbė neprijilučią 
ne^aležninkiims. Dora libera
lams nerupi. i 

D-rae Y. Gailaitis. 
—m m*** 

Telegramos pranešė, kad 
Mažej* Littavdjg, t. y..tA?y-
»ės dalyįe, ka r i buvo po Prū 
sais, sukilo revoliucija visai 
netokia, ka ip Vokietijoje. Vo
kietijoje revoliucija daugiau 
ekonominė — socijalistai ima 
viršų; o mažoje Lietuvoje re
voliucija taut inė — lietuviai 
ats imeta nuo vokiečių ir vie
nijasi su Didžiąja Lietuva. Tos 
takt inės revoliucijos vadas 
yra D-ras Vilius Gaigalaitis. 
Tai-gi apie jį keletą žodžių 
y ra neprošalį t a rus . 

Vienas iš " D r a u g o " redak
cijos pačioje pabaigoje devy
nioliktojo šimtmečio y ra susė
jęs su Gaigalaičiu Plokščiuose 
pas a. a. Pe t rą Kriaučiūną, 
kuris daugiausiai prisidėjo 
prie tautybės sukėlimo Suval
kijoje ir visoje Lietuvoje. Tą 
žinodamas žandarų viršininkas 
Vauscckis Kriaučiūną pašiep
damas vadino Lietuvos ka
ralium. I r Gaigalaitis i r minė
tasis mųs redakcijos darbinin
kas pirm dvidešimties metų 
buvo s tudenta i : vienas Kara 
liaučiuje, kitas Pet rograde . 
Abudu mokinosi teologijos: 
vienas protestonų, ki tas ka
talikų. 

Vilius (iaigalaitis tuomet 
buvo visai jaunas , augštas vy
ras, šviesaus ir gražaus gymio, 
su raudonais žydinčią sveika
tą reiškiančiais veidais. Ta rp 

čiunas ir D-ras *TSncas Kudir
ka, j is mažai kalbėjo, bet iš 
nedaugelio žodžių buvo matyt 
stebėtinai karš ta Lietuvos 
meilė. 

Gražus keliolikos asmenų 
lietuvių tėvynainių pulkelis, 
susirinkęs pas Kriaučiūną, 
rengėsi i>asivėžinti Nemunu. 
Susėdę į valtį jie įrėši prie. 
ateinančio garlaivio. Atvyko 
'• 'Perkūnas"' . \ al t is pr is iar t i 
no prie jo. Neatsargus maši
nistas pirma laiko paleido* ga
rą. Garlaivio ra tas davė val
čiai per galą, ją apvožė, visus 
joje buvusius keliauninkus iš
vertė į vandenį, Gaigalaičiai 
skaudžiai numušė ranką. To 
i-j—. ,. r .: i r "i" •• w - „sa-'gjgL 

Mokslo Stoka. 
• 

Nesenai tapo apgars inta vi
dų jin iii dalykų sekretoriaus 
Lnnc metinė apyskai ta . Iš jos 
pasirodo, kad mes 1) dusyk 
tiek pinigų praperkame kram
tomoms gumoms, kaip moky
klų knygoms, 2) kad daug 
daugiau išleidžiame automobi
liams pirkti,* negu visoms pra
dinėms ir augštesnėms moky
kloms aprūpint i ir 3) kad 
rankpelnys padieniui dirbda
mas gauna daug d a u g i a u pel
no negu mokintojas. 

Aitą paskutinė tiesa yra la
bai aiški. Šv. Kazimiero Se
serys ilirha už 25 dol. į mėne
sį ir du mėnesiu negauna i\}^ 
ko, kuomet grindų plovėja 
pelno netoli 20 dolierių į sa
vaitę, o slaugotoja (uursė) 
ima 5 dolierius dienai. ' < 

Pasekmės gana liūdnos: be
galės žmonių nemoka nei ra
šyti nei skai tyt i ; didis skait
ei us piliečių nemoka angliškai 
susišnekėti. 

Reikia pripažinti vienį klai
di} x\merikos mokyklų siste
moje ir da-gi jos pamate. T a 
mokyklų sistema ne|risi leii-
kia prie žmonių, o žmones nę-
prisilenkiančlus prie jos ap 
kraują mokesčiais. . J e i ! vie
šosios mokyklos butų krikščio
nims krikščioniškos, žydams 
žydiškos, bedieviams bedieviš
kos, tai jos veikiauš susilauk
tų p. l^ane laukiamosios die
nos, kati visi Amerikos gyven
tojai mokėtų gražiai angliškai 
uevien kalbėti, bet da r skai
tyti ir rašyti 

aeparftįndamas j is išgelbėjo 
porą ponių, kad sr iaunus Ne
muno vanduo nepagriebtų jų 
gilyn į vagą. Ekskursi ja , žino
ma, neįvyko-Slapi keliauninkai 
sugrįžo į Kriaučiūnus, bet di
desnės nelaimės iš to nebuvo. 

Baigęs teologijos skyrių V. 
Gaigalaitis tapo liuterių baž
nyčios dvasiškiu vienoje lie
tuvių parapijoje, gangrei t Ši-
lokarčiamoje, a r Žydkiemyje. 
Bet neilgai ten buvo. Liuterių 
Bažnyčios dvasiŠkija visa šir
dimi germanizavo' lietuvius. 
Gaigalaitis buvo svetimas. 
Nesutikimai pasidarė ta ip di
deli, jog Gaigalaičiui prisėjo 
pasi t raukt i iš dvasiškijos tar
po. Tada jis grįžo i Karal iau
čių ir universitete įgijo filoso
fijos ' daktaro laipsnį. *Teko 
girdėti paskalos, nežinia kiek 
teisingos, kad D-ras Gaigalai
tis rengėsi tapt i profesorium 
universitete. r ' 

Tuom t a rpu pasirodė, kad 
gennanizuojan/i lietuviai mo
ka mylėti tucjs, kurie myli jų 
lietuvybę. D-ras Gaigalaitis 
tapo išr inktas atstovu į Prū
sijos Landtagą. Rinkimai į tą 
teisdarystės įstaigą eina ke
liais laipsniais i r ta ip susta
tyt i , kad visą pirmenybę duo
tų turtingesniesiems gyvento
j a i s . Šie jau beveik visi su-
vokietėję ^lažoje Lietuvoje, 
kai j) kad sulenkėję yra dvar-

senesnių veikėjų, ka ip Kriau-Jponiai Didžioje Lietuvoje. Tai 
gi reikėjo neapsakomos lietu
viu rinkėją sutart ies, kad savo 
kandidatą pervarius.v Taigi 
neapsakomai svarbi t̂ i Prūsi
jos lietuvių sutart is , į veiku 
si jiems priešingas jiegas. 

Prūsų Landtage* a rba Seime 
Gaigalaitis apsėjo labai pro
tingai. J i s žinojo, kad vienas 
būdamas tegali būti naudin
gas tiktai a tsargiu protingu
mu. Toiiel j is neerzino vokiečių 
didžiumos betiksliu pasiprie
šinimu jiems maloniuose daly
kuose, nepaliečiančiuose Lietu
vos. Visos jo pastangos buvo 
sunaudotos mųs t^r tybei ap
ginti. Tame jis turėjo drąsos 
pasipriešinti patiems galin
giesiems, nežiūrėdamas jų 
skaitlingumo. Už tą jo protin
gumą jį gerbė ir tie, kurie 
nekentė jo lietuvystės. 

Tos dvasios pilna y ra ir jo 
knyga, parašyta vokiečių kal-

r , , • i fKmmmssmmmm 
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' T a r p t t t & ų pleškalų tuš
čiausios skaitosi pokylių pra
kalbos., Bet toli netokios v ra 
kalbos sakomos karalių ir pre
zidentų susivažiavimuose. Jos 
visuomet būva ilgai rengtos, 
giltai apmintytos ir dideliai 
turiningos, nors' jų išvaizda 
mažai kupini skiriasi nuo pa
prastų pietinių prakalbų. Ne
gana y ra pažinti* raides, kad 
norima tas kalbas suprast i . 

Kada kokis tarptaut inis 
klausimas y ra neaiškus, arba 
nevienaip aiškinamas dviejose 
viešpatijose, kada iš daugelio 
žvilgsnių karal iaus a r prezi
dento valia išrenka vieną, tai 
tas būva nejučiomis j>asakyta 
iškilmingoje pietų prakalboje. 

Anglijos karalius, priimda
mas Wilsoną, gražiai paminė
jo Amerikos neprigulmybe. 
Tai pirmas toksai atsit ikimas. 
Toliaus visa Ju rg io V kalba 
primena Anglijos ir Amerikos 
vienybę: vienybę kalbos, vie
nybę raštijos, vienybę idealų, 
ypač laisvės ir taikos bei savy-
valdos, vienybę net i r giminės. 
Karal ius priminė sVečiui Wil-
sonui, kad ta giminė, iš ku
rios j is yra kilęs, kitados gy
veno Anglijoje. 

Kara l ius pagerbė preziden
to ir Amerikos norą paliuosuc-
t i visas tautas i r užbaigė sa
kydamas, kad amerikiečiai ir 
a n g l a i y f a b r o l i a i . J i e b u v o 
broliai koVoje, dabar v ra bro
liai pergalėjime. 

Ypatingai svarbus yra kara
liaus žodžiai: '*JV1av the šame 
brotherly spirit inspire and 
guide our united efforts to se-
civre for the world the bles-
sings oi' an ordered freedom 
and an eucluriug p e a c e ' \ Ta t 
reiškia: " T e g u ta Juo lybės 
dvasia įkvepia ir veda mųs vsu-
•juugtas pastangas, kad užtik
ti utume pasauliui sutvarkytos 
laisvės ir pastovios taikos pa
la UBU)". 

Trumpai sakant, karal ius 
Ju rg i s V kviečia Ameriką, 
k a d su Anglija butų viena 
tauta, ir kad tokiu būdu su
sivienijus dovanotų pasauliui 
sutvarkytą laisvę. / 

Nuo Amerikos priklauso ar 
pri imti tą karal iaus pasiūly
mą a r nepri imti . Amerika 

DIEVAS 
V . 

« • * 

Jėzus , gimęs del žmonijos, 
J a u t ė vargus. 
K a d atpirktų iš vergijos, 
Vargdienius rąųs. 

Kįek J i s sviete nukentė jo: 
Varge gimė, kraują liejo, 
Gelbėdamas, 

^ Mūsų siekui. 
Mes užgimimo dienoje 
Viešpačio mųs, 
Rasim linksmybę sieloje, 
Viltis atbus. 

Kuomet nuodėmes parnešim, 
Dorą gyvenimą vesim, 
Dievas valdys 
Mūsų širdis. 

v ^ 
Pranas. 

ta ip Wilsono visa kalba apie 
reikalą išpildyti augstus pr i 
žadus. 

Iš tos Prezidento kalbos 
nenumanti, kad j is a tmeta 
Anglijos pasiūlymą, bet da r 
mažiau yra ženklų sakyti , kad 
jis jį pri ima. Nenorime nei mes 
daryt i pergreitų išvadžiojimų, 
kad nesuklaidytume skaityto
jų. Geriau palaukti kelias die
nas ilgiaus, negu mainyt i žo
džius. Mes vis-gi t ikimės, k a d 

mųs Prezidentas . p i rm vi lko 
žiūrės Amerikos naudos . 

R E D . ATSAKYMAI . ( 

L. Vyčiij, 35 kp. Valdybai (West 
PuUinaae, 111.) Pranešimą gavome 
pervtiai, todėl netilpo. 

T. F. Mylėtojas (Waterburn, 
Con.) T. F. 47 sky. sekr. (Melrosi 
Park. Ilk), / • Gribliunui (Home-
steąde, Pa.), Lietuviu (Scrantone. 
Pa.) Gilmai (Chicago je) — Ko
respondencijas gavome. Ačiū. 
Tilps sekančiuose "Draugo" nu
meriuose 

l>oje ir atsj>austa karės metu. Į šiandien stovi ant kryžkelio ir 
J o s v a r d a s : Litauen, das be-
setzte Geb'iet, sein Volk und 
dessen geistigę Straemungon.' 
Frankfurt', a. M. 1918. Andai 
mes rašėme apie tą knygą. 

Žinodami Mažosios Lietuvos 
širdžių pri tar imą Gaigalaičiui 
suprantame kodėl prisėjus j a i 
visai susitelkti apie vieną as
menį didžiųjų perversmių lai
ku, visi, kaip bitės apie bitiną, 
susitelkė apie GMgalaitį. 

J o pavardės oficijalė išvaiz
da y ra Gaigalatt . Tat nėra Vo
kiečiavimo ženklas, kažos ios 
Lietuvos -gyventojai t rumpina 
dvibalses priegaidomis. K u r 
mes sakoiųe jaut is , jie tarė ja-
t is ; kur mes sakome skepetai
tė, j ie tarė skepetatė. Todėl įr 
pavardžių galuose aitis vir to į 
a t i s f išskiriant t as pavardes , 
kurių priegaida yra pradžioje. 
Dėlto jie t a r ia Jokūbai t is , su 
i, i r Bteputatis, be i. Dėlto ir 
Gaigalatis yra vietoje Gaiga
laitis. 

Je igu mes tapsime neprigul-
mingi, i r Mažoji Lietuva bus 
mųs viešpatijos dalis, tai , l>e-
abejonės, j i turės pasilaikyti 
autonomiją. Tai autonominei 
mųs tėvynės daliai mes netu
rėsime geresnio1 pirmininko už 
Vilių Gaigalaitį. 
*. Tik Dieve duok, kad jam 
pasisektų laimingai Užbaigti 
pradėtąjį &ii4*ą -

turi išsirinkti vieną is dviejų 
kelių. J i gali ta ip kaip Ang
lija t rokšta, susikabinti su ją 
brolybės rvšiais skersai At-
lantiko. Bet Amerika gali ta ip
gi pasistatyti sau kitą uždavi
nį : palikti Angliją Anglijai, o 
Ameriką pasiskirt i Amerikai , 
nesiekdama per vandenynus, 
tik plėtodamasi į š iaurius i r į 
pietus. 

Je igu AVilsono kalboje Ang
lijos i r Amerikos brolybė bu
tų buvusi metmenimis ir atau
dais, ka ip karal iaus kalboje, 
tai j au žinotume, ko Amerika 
laikysis, ta i neabejotume, jog 
įvyks kaskart smarkesnis 
dviejų vie.špatrfM susijungi
mas. Bet WilsoVio Kalboje to 
nėra. 

Po t rumpos mandagumo į-
žangos Prezidentas pažymį A-
merike* tautos savotybę. Pas
kui j is priminęs, kad talkinin
kų politikų tikslai vienodi ka
rės pabaigoje, sajko toliau, jog 
karės laiku talkininkai varto
jo kilnių žodžių, ir kad dabar 
reikia ta ip apseit i , kaip tie žo
džiai reiškė. Tam tikslui rei
kės dvasios stiprybės, bet i r 
prot inga politiko išmintis tą 
reikalauja, nes pasaulyje do
ros jiegos y r a labai stiprios 
ir daug reiŽkįb politikoje. 

Ka ip k ^ a l i a u s Jcaibėta, apie 
os ir Amerikos vienybę, 

GERS. "DRAUGO" SKAITTTŪJftMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda nauj$ pakvitavimui metodą, apie 
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nud to atlikęs laikas bus .panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimai. 

C'ia apeina lik tuos skaitytojus, kuriems '"Draugas" siun
čiamas per pačtą. Nauja metodą ve kokia: . 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per paetą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligsiol 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 reiškiat Jos reiškia: pirmosios paeilinį 
mėnesį, •antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. I r 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai) ; 

'2—26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
liepos 15 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 ui dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
šale 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 posenoyei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie btUimti tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb. skailytojai yr# prašomi pranešti mums apie 
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
sime arba per dienraštį paaiškinsime. 
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ta lpina savyje daug 
įvairių teorijų. Bet ^ 
teorijos tankiaus ia i ir 
pasil ieka teorijomis. Gi 
gyvenimas eina savu 
keliu. Dėlto visados 
reikia žiūrėti ne į teo
riją, bet į prakt iką. 

u . 
CABEFUL RESEARCH 

Je igu jųs kenčiate deP galvos skaudėjimo, ne tur i t e ape
tito, tur i te užkietėjusius vidurius po to, ka ip jums gydytraas 
išrašė vaistus vis dėlto pasiekė mintį keleto tūkstančių I J o -
nių, kurie vartojo kraujo eystytojus i r vidurių valytojas .Par-
tola saldainius. ^ I r jeigu po vartoj imui jus pasijaučia te a t 
naujintais 'žmonėmis, tai jau užtenka to fakto, kad Par to la 
savo gerumu gali a tkreipt i į save "jūsų domą. 

KAlENIflfiiUS -,'P***"- M MPM pažįsta 
AflT 1919 M E T Ų Partolos, k a t r a randas i be-

Labar gražų kalendorių siun- v e i k k a ž m i 0 j , e fcJĮSj £ _ 
eiame koznam prisiuntusiam nųiose. i 
užsakymą su 1 dol. del Par to- . *~ 
la. Laiškus ir pinigus siųs- ^ ^ ^ a y k i t ir jus . ^ į . 
kit į (152) Muškit v k n ą <loli^jgjrofe-Ar. 

A P T E B ^ FAJHKSĄ, »» «žė&it y p * t f r , E ^ ^ K ^ * 
160 fecond Ar*., dėžutė ^ v a r a n t 

Naw ar^fk,, IT. % , &tf t . L i - P u r e foed a n d J 
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Lietuviai Amerikoje. 
$ ; » - » - » » . - - - - , • •I » - • • » » W » - — — M , » M B -r * - * 

WESTVILLE, ILL. 

Laukia naujo kunigo. 
We>tvilllieciai sužinoję, ka t i 'P . Atkočiūnas 

rodė vos 42 asmenys. Yra šie: 
D. Jackevičius $50.00 

Lazdauskas 25.00 \i 
Jo Malonybė vyskupas pasky
rė naujai įsišventinusį į kuni
gu.̂  Laurina S. Brigmana 
West\*iUėn, su in*kaiitruiiiu 
laukia j i atvažiuojant. 

Kun. L. S. Bramanas atva
žiuos čionai darbuotis, sklei
džiant dieviškąjį žodį, sausio 
4 (L ir laikys pirmas tos pa
rapijos ŠŠ. Petro ir Povylo 
bažnyčioje iškilmingas šven
tas mišias, nedėlioj, sausio ii 
d., 1919 m. 

Tikimasi, kad prisirinks 
bažnyčion išklausyti pirmųjų. 
iškilmingu šventų mišįn kuo-
skaitlingiausiai. 

Parapįjonas. 

MILVVAUKEE. WIS. 

Kaip kitost* kolonijose, taip 
ir Mihvaukee'ėje lietuviai dar
buojasi, rinkdami aukas Lietu
vos laisvės reikalams. Ko
lektoriai vaikšto po namus ir 
renka aukas Lietuvos laisvei. 
Po Nauju Metu žadama su
rengti Mihvaukee vakaras. 

Laimingo pasisekimo mil-
Avaukiečiams. 

Milwaukietis. 

AKRON. OHIO. 

Sausio 4 d. draugija šv. 
Stanislovo, Zigler svetainėj 
rengia vakarą. Sulos veikalą 
ir žada pamarginti programą 
dainelėmis ir prakalbomis. 
Laimi akroniečiai laukia to 
vakaro. Mat dr-ja Šv. Stanis
lovo turi šalia-, kuiuoso prisi
glaudžia ir (laineriai, "b i ru 
tės" , choras ir benas. Dr-ja 
duoda veltui svetaine, apmoka 
mokytoją. Dr-ja Šv. Stanis
lovo rūpinasi k a k galėdama 
pakėlimu apsvietos tarpe vie
tinių lietuvių. Lž tai į ją 
skaitlingai rašosi lietuviai. 

Vienoje tamsioje eieilikiško-
jo šeimynoj*' Įnamis pradėjo 
rugot ant sav:> gaspadinės, buk 
toji nepasudanti mėsos ir, mė
sai ilgai gulint be druskos, at
siranda lAvvunu. .Moteries 
vyras parėmė pusę savo įna
mio ir dėlei geresnės 'atmin
ties, kad butų pasūdomą mėsa. 
davė keletą kumščiu savo mo-
terei. Bet motriškė neužsiga-
nėdijio kumštimis savo vyro, 
bet apskundė policijai: Pa
sekmės buvo tokios: vvras už-

e 

simbkėjo keletą desėtku dolie-
riu bausmės, o Įnamis kiek 
mažiau. Mat ir jo teismas ne
aplenkė. Štai kur eina pinigai 
svieto lygintoju. Pakalbink, 
Lietuvos reikalams paaukoti 
nors centą, tai išjuoks, išdergs 
ir iiiek& neduos, u policijai, 
teismams, girtuokliavimui, tai 
pinigu nesigaili ir noriai duo
da. Tai, kur tamsumas. 

Maudis. 

RACINE, WIS. 

Nedėlioję, 22 d. gruodžio, 
1918 m., rupesniu vietos Tau
tos Fondo 7D skyriaus įvyko 
prakalbos su tikslu atidarymo 
Laisvės Savaitės, rinkimui au
kų tėvynės Lietuvos reika
lam-. Kalbėtojais buvo pa-

<-. «.o.ui' 
St. Jurgaitis 25.00 
O. Sėža 20.00 
V. Milčius 20.00 
J . Tučinskas . . . . . \ 11.50 

Po 10 dol.: J . Kęsminas, P. 
Simanavičius, A. Vainutis, A. 
A. Gudžiūnas, A. Simanavi
čius, T. Romanauskas, .M. 
Liaudanskas, K. Šapalas, A. 
Cabis, A. Tvirbutas, B. Vaič
kus, T. Zizminskas, B. Televi-
v • 
C UIS. 

v 
Po.5 dol.: K. Televičienė, J . 

Kreismontas, J . Steponas, J. 
I genskas, T. Putna, O. Soke-
lienė, A. Zizminskaitė, A. Val
ei u kas, ,J. Zaleckis. 

IV>:2 dol.: P. Juška, J . Der-
kintis. 

* 
P o 1 d o l . : B . R o ž e v i č i e n ė , 

P . l v u i g i s , A . U u d ž e v i č i u s , J . 

Tauškela, J . Samalionis, J . 
Kežas, S. Urbonas, P. Žutau
tas, eJ. Žutautas, A. Samalio-
ni-, A. (Judžiunas. Smulkių 
aukų buvo $3.05. Yiso^tfa-
i>o $;U>9.05. 

Visi tie pinigai perduoti 
skyriaus iždininkui T. Zig-
;uinskui persiuntimui į Tau
tos Fondą- Tuom tarpu tiek. 
Dar žadama daugiau veikti. 

Skyriaus raštininkas, 
J. Lazdauskas. 

LAIŠKAS LIETUVIŲ 
KAREIVIŲ. 

JK 

kviesti iš Ciiieagos advokatas .ri«-n*> -visi keturi vienbalsiai 
p . V. W, Rutkauskas ir "Vy-
č i o " redaktorius p. Zujns. 
Nors abu kalbėtojai vaizdžiai 
nupiešė Lietuvos reikalus, 
iŠdestydanii kaip reikalingos 
yra aukos kovai už .fos laiave, 
Bet mušu soei.i;.)lizinu suklai
dintu brolių Širdžių neistengė 
sujudinti. IŠ suvirs poros*šim
tu publikos, su aukomis pasi-

Cainp Sherman, Ohio. 

Jau praėjo keli mėnesiai lai
ka Tp tarnaujame Dėdės 

Šamo kariuomenėje , atskirti 
nuo brangių giminiu, draugų, 
draugijų ir jaunimo — L. Vy
čiu, su kuriais buvo mums 
linksma darbuoties ir veikti 
labui savo tėvvnės Lietuvos. 
Bet, dabar būdami kariuome
nėje negajime sykiu darbuo
ties, nes aplinkybės neleidžia. 
Liaunai lx'ga laikas. Tik tada 
būna linksmesnės valandos. 
kada gauname " V y t į " ar 
dienraštį "Draugą" , iš kurių 
sužinome kas vra veikiama lie-

• 

tuvių kolonijose. 
Štai sulaukėme kūčių vaka

ro, Kalėdų, šventės užgimimo 
Kristaus. Naram) širdis pra
dėjo plakti, kaip tą šventę rei
kės praleisti. Galime eiti į 
bažnyčią išklausyti šv. mišių, 
kaip kad kas šventadienis ei
name, bet nėra taip malonu 
tarpe svetimtaučių, kaip kad 
tarpe savųjų būdavo. 

Metę visas mintis į šalį, pra
dėjome rengti kūčių vakarie
ne. Vienam mūsų draugui iš 
namų prisiuntė aplotkų, ku
riu mums keturiems užteko. 
Turbūt geras klebonas daug 
jų daVė šeimynai, kad tie nesi
gailėjo ir kareiviams atsiųsti. 
P>et neturime čia parengto sta
lo, ant kurio galėtume valgy
ti kūčių vakarienę. Vis dėlto 
pa šitai sėm stalą ir susėdę 
pradėjome vakarieniauti. Ilgą 
valandą praleidome besikalbė
dami apie praeitį. Besikalbant 
prabėgome mintimis per Lie
tuvą, dabartinius jos vargus, 
kuri saukiasi pagelbos prie 
mūsų. Pabaigė valgyti vaka-

nutarėm paaukoti nors po ma
žą auką nuvargintai Lietuvai. 
Suaukojom 20 dol., kuriuos 
tuojau ir pasiuntėm į Tauros 
Fondą. Aukojo: Antanas Gri
galius 5 dol., Vaclovas Kali
nauskas 5 dol., Juozapas Ba-
radas n dol., ir Antanas Pa
žėra 5 dol. Viso 20 dol. 

Kareivis. 

— » i 

D R A U G A S 

IS CmUABūS IftTuTfy 
KOUNIJĮĮ. 

L. VYČIŲ CHICAGOS AP
SKRIČIO o H o a i s r ę 

DOMAI. 

Šiandie Mark White 8qua-
re parkaičio svetainėje atsibus 
L. V%Ch. Apskr. choro veika
lo "Karnavil io Va rpa i " repe
ticija. Visi dainininkai yra 
kviečiami būtinai susirinkti. < 

Choro Valdyba. 

I»M*W—mamtSm 

•I : 

TAffltS f W 0 0 SKYRIUS S I . 
RENGIA D I D E L E S 

PRANEŠIMAS. 

Labdarių 4 kuopa turės su
sirinkimą ne panedėlyj, bet 
seredoj, 8 d. sausio 1919 m., 
iš priežasties, kad panedėlyj 
ir utarninke valdyba yra už
imta kitais svarbiais reika
lais. Malonėkit atsilankyti 
kuOskaitlingiausiai, nes bus 
daug svarbių svarstymų. . 

S. Jucevičius. 

PRAKALBAS 
• ; ĮR KONCERTĄ w 

po vadovyste varg. Jono Jakaičio 

Ned., Sausio -Jan. S 1919 
TAMOŠAUSKO SVET., s 
8801 Commercial Avenue « 

Įžanga visiems veltui. 

MASALSKIS 

l'radžia Ii vai. po piet 

r 

PRANEŠIMAS. 

Broliai lietuviai, kurie gyve
nate Chicagoj ir aplink Chi-
cagą, kurs nors susispietę į 
kuopas ir kuopeles, kadir po 
keliolika ypatųv malonėkit su
krusti, 'sušaukit viens kitą ir 
apmųstykit mųs tautos reika
lus. Mųs tėvynė šaukia visus 
be skirtumo kaip vyrus, taip 
ir nioteris^į bendrą darbą už 
Lietuvos laisve, kurios taip 
senai laukėm. Malonėkit pa
siskubinti, šaukit susirinki-, 
mus ir pranešk i t man nors per 
laišką, ©\ aš visados gatavas 
del tėvynės ir tautos labo pa
tarnauti. 

S. Jucevičius, 
1733 So. Strmg St., 

Chicago, UI. 

Tautos Fondo skyrius rengia dideles prakalbas, kuriose 
kalbės vieni iš geriausių kalbėtojų apie Lietuvos nepriguhny-
bę. Kviečiame visus vietos ir apielinkių kooluijų lietuvius 
kuoskaitliugiausiai atsilankyti. . 

K V I E Č I A K O M I T K T A S ' . -

t.- I Ą ' V g i.". ;' V 

jų kuopų, bei kliubų susivie
nijimas }K> vardu: Susivieniji
mas Lietuviškų organizacijų 
ant Town ot* Lake. Prie mi
nėto susivienijimo priklauso 
21 draugija. 

Sausip 3 d., šių metų, J . J . 
Eiias svetainėje minėtas susi
vienijimas laikys susirinkimą, 
kuriame bus renkama nauja 
šiems 1919 metams valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 

_ * 

LIETUVOS VYČIŲ 4-ta 
KUOPA. 

Nedėlioj, gruodžio 22 d., 
1918 m. L. Vyčių 4-ta kuopa, 
Pievo xVpveizdos parap. nau-
dai surengė puikų vakar.a. 
Susirinko gerokas būrelis 
žmonių, taip kad nelabai daug 
sėdynių teliko. Vakarą pra
dėjo p-lė A. Petkiutė,' pas
kambindama a.nt pijano. Po to 
gerb. klebonas, kun. Ig. Alba-
vičius pasakė trumpą prakal
bėję, įteikdamas savo padėkų 
už žmonių skaitlingą atsilan-
kimą. Po prakalbos, gerb. 
klebonas perstatė poną Kait}>ą 
ir pasakė, kad ketverge, 26-tą 
ii. gruodžio, jisai kalbės šios 
parapijos svetainėje, kaslink 
tautos laisvės. 

Pirm pradėjimo dramos 
"Kutų Vainikas", panelė A-
nastjįyaja. Freilittaitė, mokinė 
6v. Kaziiuiero Vienuolyno, 
gana mus sugraudino su sa
vo eilėmis *'Algirdo kova ties 
Maskva". 

l*o p-Hri Freitikaitės įspū
dingos deklemacijos, Vyčių 
4-tos kuopos nariai sulošė dra
mą "Eutų Vainikas". &i 
drama dar pirmų kartą pas
tatyta ant scenos Chicagoje. 
Veikalas buvo taip gerai su
loštas, kad žmonės labai il
gai iš pasigerėjimo rankomis 
plojo. 

Žymiausios ypatos, kurios 
žmonės nustebino ir puikiai 
atliko savo roles,buvo režisie
rius p. J . Balsis, p. S. Matas, 
p-ni M. Balsienė' ir p-lė A. 
Freitikaitė. 

Po teatro žmonės puikiai ir 
ramiai apleido svetainę, norė
dami parodyti savo dėką ir 
užsiganėdinimą. 

Koresp. J . R. M. 
. i 1 

Iš TOWN OF LAKE. 

To\vn ot' Lake lietuvių ko
lonijoj yra nuo seniau sutver
tas visų draugijų, organizaci-

Kaip kitur, taip ir mūsų ko-
ionij*£ antru kartu neaplankė 
ta baisioji ispaniška ini'luenza. 
Tuo tarpu irgi buvo daug su
sirgimų. T/ėjus tai baisiai li
gai ant Sutkų šeimynos, nie-
kas neišgalėjo pagydyti. 

Štai 12 d. gruodžio vos pa-
sirgęs (> <liena> p '-siskyrė su 
šiuo pasauliu SuUus, su
laukęs 25 metų, išgyvenęs A-
merikoj septynis metus. Pa
ėjo iš Suvalkų gid)., Naumies
čio apskr., Ilguvos parapijos, 
Sutkų kaimo. Laidotuvės at
sibuvo 14 d. gruodžio su baž-
u>tinėmis apeigomis. Palaido
tas ant Šv. Kazimiero kapinių-

Paliko didelianu* nuliūdinu' 
sergančią moterį Marijoną ir 
dviejų metų dukrelę Elenutę, 
taip-gi du broliu: Joną ir 
Pranciškų. Abudu vedę. Ve
lionis prigulėjo piie Šventos 
CeeiHjos draugijos, prie Vyčių 
į kuopos. Buvo dar iždinin
ku. Buvo pasirengęs važiuo
ti į Lietuvą, 

Lai būna jam lengva ta sve
tima žemelė. 

A. S, 

! ypatingai mums lietuvaitėms 
jis duoda, ant kiek jis mūsų 
dvasią ir mūsų vardą pakėlė 
ir ant kiek jis ateityje pakels, 
apie tai butų galima prirašyti 
čielą laikraštį. 

Užtat, gerbiamosios, mes 
ypatingai turim prisidėti ir 
darbuoties del palaikymo tos 
brangiausios mūsų įstaigos. 

Taigi ir noriu priminti, tai 
gabiai ir gerbiamai sumany
tojai, kuri tajp puikiai suma-
nimą išgalvojo, kad tas • su
manymas nepasiliktų sumany-
mu, bet butų kuogreičiausiai 
įvykdintas. 

Malonų butų išgirsti užkvie-
t imų'aptar t i draugijos reika
lus. B. Tumaitė. 

JURGIS JANČIUS 
Mirė gruodžio 5 d. 1918 ta

po palaidotas 10 d. gruodžio. 
Velionio kūnas gulėjo namuo

s e po num. 4021 Brigthon PI. 
Iš ten išlydėtas į Nekalto Pr. 
šv. Marijos bažnyčią, į šv. 
Kazimiero kapines. Paėjo iš 
Suvalkų gub., Naumiesčio ap.. 
Lekėčių par. ir kaimo. 34 me
tų amžiaus. Amerikoje išgy
veno 6 metus. 

Paliko nuliūdime brolius 
Vincentą, Antaną ir Pranciš
kų Jaučius' ir brolienė Katri-
na Jančiuvienę. 

Antanas Janeius. 

ętuvia grabo-
iu». Atlieka 

tla* laido 

Turitt n -
TO karaboniu ir 

)moblllUB. 
T»lp«l dld«a-

19 dali grabų 
dlrbMM. 

v • 

• 

3807 Auburo Aye. 
Telepbotuu Drover 41St 

= 

PUSPADŽ1AMS SKŪRA. 
Mes s iū lome gefiausio aržuolo 

akuros padams šmotel ius nuo 20c Iki 
1 5 a už porą, geriausio aržuole ska
reles nuo 70c iki $1.00 už svarą 
riaia, ylaa, guminiai apcaoai plak
tukai, apeacama peilis, guzikal ir 
kitokios reikal ingos tulšis už labą) 
ėemaa kainas ateikite ir persitik 
rinkite. į 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons ' 

4608 So. Ashland Ave. 
Tafefonas Yards 8414 

BJBSI BĮ 

m m > i 

IŠ NORTH SIDES. 

Lapkričio pra<lžioje gerb. 
kun. Kemėšis aplankė mūsų 
koloniją, r'mkdaiuas aukas Šv. 
Kazimiero seserų vienuolynui. 

Du vakaili buvom susirin
ko į pobažnytinę. svetainę, kur 
.gerb. svetys rodė krutumus 
paveikslus iš šv.Žemės. Ir tarp 
visų aiškinimų apie Šv. Kazi
miero Seserų Vienuolyno rei
kalus, daug ką indomaus pa
sakė. Bet, kam, kam, o mums 
lietuvaitėms turėjo būti indo-
mu. 

vSako, su tuo pačiu reikalu 
lankant kolonijas teko išsikal
bėti su viena lietuvaite, ir štai 
ką jį išreiškė. Sako, aš ma
nau, kad reikia įsteigti tokių 
draugijų iš vienų lietuvaičių 
nuolatiniam sušelpiami minė
to vienuolyno, su maža mo-
kestimi, i mėnesi 10c., ir kad 
jos darbuotųsi tam tikslui 
įvairiais budais. Gerbiamo
sios, kąN&y. Kazimiero Seserį 
Vienuolynas duoda mųm* vi
siems, abelnai, tai tų jau ži
nom gerai, nes nekartų , ir 
vienų kitų straipsnelį matėm 
laikraščiuose apie ta. Bet kų 

A. f A. 
JULIUS SRUOGIS 

HAfė spalio 30 d. 1918. 27 metų a m 
žiaus. Paėjo K K a u n o Gub. .šauliu 
Pavie to Žagarės parapijos. Pr igulėjo 
prie dviejų draugijų. Tapo palaido
ta- draugijų kaštais j šv. Kazimiero 
kapines. Del platesnių žinių kreipkitės 

Joseph Šamas — 
a»6 — 157 SI. Harvey, Hl. 

Paieškau savo tetos Barboros Auk-
sorikes, ji dabar yra vodus, jos pa
vardes po vyrai nežinau. Ji paeina 
iš Kauno Gubern. Raseinių Pav. 
Tenenių Parap. Aušbikavo Sodos. 
Turiu labai svarbų reikalą, ji pati 
arba kas apie ja žinotų meldžiu a t 
sišaukti sekančių adresų. 

Ona Gedmintaite 
po vyrui Diniskiene • 

46U« 8. Wells 81 r. Chicago, 111. 

• Reikal ingas yra Spring Val ley var
gonininkas nevedės, l ietuvys, m o k ą s 
vesti chorą, apie iš lygas gal ima Su
žinoti per Raiška sekančių adresų: 

Kun . S. Bystrais 
St. \ i ins Chureh Spring Valley, III. 

VARGONININKAS 
Del tūlų priežasčių norėčiau 

permainyt vietą.- Muzika baž
nytinę ir pasaulinę pažįstu ge
rai. Turiu getą išlavintą, bal
są. Blaivus. Malonėkite at
sišaukti ant sekančio antrašo: 

J. Būdvytis, 
866 North 8th St., 

Springfield, IU. 
c-o Rev. J. diuberkis. 

- * • • — " , i . i - . . . i . . , . _ , . i . 

Ant , pardavimo du lotai atit kam
po Talman Ave. ir 45-th, pločio 33 
per 125 ilgio. Turi būti parduoti dal 
savininko ligos. Atsišaukite 

• J o n a s ywiitfcajjpjtop 
1620 S. R o c k u e U Str. Chieągo, 111. 

F. P. BRAOHULIS, 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney at Law 
lOS W. Monro e, Oor. Clark St. ' 
B o o m 1207, Tel. Central 2 M ' 

CHICAGO, ILiLIMOIS 

G J T , : 3112 So. Halated Street 
Telefonas Yards 2 2 M 

< • • — • * • * • • • • • • » « > 
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i VYRIŠKŲ DRAPANŲ 

a
i BARGENAS 

h Nauji noaUmti, daryti ant už
sakymo plutai ir overkotal, ver-

M . t ė s nuo $80. iki $C0, dabar par 
į t iduoda po $15 ir $25. 

Nauji daryti aatavt nuo $15 
iki $35 siutai Ir crerkotai , nuo 
$7.M Iki $18. 

Piin»a> paalrinklinas kailiu pa
jausti, / srkotų . 

Vi ,«i mažai vartoti eiat&l Lr 
į overkotal vertės nuo $25 iki 

M »«»• Dabar $5 ir aug.šėiau. Kel<-
g nes nuo $1.50 iki $4.5S. Vaiky 

; siutai nuo $8.0* Iki $7.6# Ya-
U«os ir Kuporai. 

Mokykss Kirpimo lr P e s l a n t m 
Vyrl lkn Ir MoteHSkų Apredaln. 

Mūsų s istema ir ypat i ikas m*l 
mas padarys jus žinovu į tri 
laika. 

Mes turime didžiausius lr 
s ius kirpimo-dsaiffnin* ir „ 
skyrius, kur mes suteiksime pi 
ka patyrimą, kuomet Jus m o t 

Elektra varomos mnjtoes 
suvlmo skyriuose. 

J"MS esate užkviečiami aplankyti 
Pn«-.t^tjii r-usrj mokykla bile laiku-
diena ir vakarais ir gauti specijall 
kai pigia kaina. 

Petrenos daromos, pagal Jūsų mle< 
ta — bile stailės arba dydžio, i i k* 
le madų knygos. 

MASTER DE8IGNING SCHOOL 
J. F . Kasiricka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gat., prieš City 
Atsišaukit ant 4-to augšto. 

Dr. G. M. GLASE1 
PRAKTIKUOJA 26 M E T A I 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 S. Morgan St. Kertė 82 St. 

CHICAGO, TĮUL. 
Specijalistas 

Moterišku, \'yriškkiji ir Vaitu; 
Taipgi Chroniškų Lįgy 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto. nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 va k. Nedėlioj 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 687. 

DR. LEO AVYOTIN 
Gydytojas, Ohirurgas, 

1880 So. Halsted ftL, 
Kalba Uetuviskai, 

lr rusiškai. 
Valandos: 10—12 ryta; 

TeL Ganai 

i 

DR.M.HERZMAN 
U RUSIJOS • 

Gerai l ietuviams žinomas per 
metų kaipo patyręs gydytojas, ei) 
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labarotorija: 1625 W 
18th St., netoli F isk St. 

VALANDOS: Nuo 16—12 pietą 
ir e—8 vakarais. Telefc 
Canal 2116. 

GYVENIMAS: 1412 S. Halsted 
Street. 

• A I A N D O S : 8—8 ryto tiktai. 

ATDARA 

8. OORDONf4 
1646 K Halsted 9L, Caioago, DL 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 
Bilas Vieaoee Tetesncoe* 

f» 
Te. Central 1471 

ant Brldgepoztot 
8 J 8 i BO. MORGAJT STRKJU 

Tel. Yards 726 
828 IT. 28rd 16 

Y v d t *«S' 

r . . , HĮff "",»:. 
» » » 0 « W « » » » 3»» 

Telefonas: MeKinley 6764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAIS 

8487 Bontsi W M W ^ M *jue*e*a*i j 

-
— — — • — — 

JOSEPE C. Wf«L01l 
Lietaivig AdvqJcsU||| 

26 KO. LA f A L L E STriMSET 
Gyvenimo Tel. Humboldt !•" 
Vakarais 2911 W. 22nd Street 

Tel. Rockwel l 6692. 
CHICAGO, ILL. 

u 18 m n i m r i B 8 8 i 
Kesid. 6SS B. Asnland Blv. 

Telefonas Baymarket 8844 

DR. A, A« R0THf 
gydytojas 4r 

Specijalisas Moteriškų, Vyrtftkų» 
Vaikų lr visų cbronlfikų Ilgu 

Ofisas: 8854 So. Halsted 8 6 , 
Telefonas Drover 2S28 

VALANDOS: 16—11 ryto 2—8 
pietų, 7—8 vak Nedėl ioms 16—18 

a -

Dr. A. R. Biufiiaatha! D. D. 
A K i p UrmCUALlBT&ft 

m/m 
Ofiso valandos: a n o J UI ryto ik 
9 vai. vakare. Nedėliorals 6 iki i i 
4848 B. Askland Ave . k a m p . 47 86 

Telefonas Vards 6817 
Telefonas Boedeversl S4W7 

S 

D r . M . Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CB3CAGO, ILLINOIS 
Valandos:—.8 iki 12 iŠ ryte; 
5 po pietų iki 2 vak. Nedė l io -

Telcfonas Yards 5082. 
mi s nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

i » i » < • » » • mt) 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vęzdi* 
LIETUVIS, DKNTISTAS 

Valandos: nuo 9. ryto iki 9 vak. 
Nedė l iomis pagal sutarimą 
Kcdėl iomls pagal šutai U 

47|8 JO. Į 
SS3S5S 

ITeJefenas Reul^n^rd 7179 

CHTRLRGA8 

- ' »î l 

=s i ^ iliM 
Telefonas P u l l m a n 68 

DR. W. A. MAJOE 
GYDYTOJAS T A 

CHIRURGAS 
Ofisas 11718 267 

Adynos 8:26 lkl 9 išryto — 1 
iki 2 po pietų — «:86 fti fci6 
vakare. Nedėl ietnis nuo 16 

iki 11 Išryto. 

MUlHIlilUlllIUII 

A. A. 8LAKI8, 
Lietnvia Advototag 

LAW7EE 
Ofisas mieste: 

12-tų Inbų — 

18 So. LaSalle 84. 

>n^i^»^»«« p»m^<Aimfc 8868 
2, utarninko ir Fėtnycios 
7 rals a n o 7 iki 6 vai 

8886 So. Halsted 
z Tel. Tards C492 
UIIUlUttlIUIIIIIHUUil 

• • • * -

MĘS PERKAM 

LIBERTY BONOS 
UŽ OASįįL 

4517 SO. ASHLAND 

file:///iins


ffRAUGĄS 

CHICAGOJE. 

1 

PAŠOVĖ ŽMONĄ IR BUR-
I DINGIERIŲ. 

Kensi^tono policijos nnova-
- dos leitenantas Hutsu'i Xan.ju 

Metų vsikaro .S<H1<>JO pri«» tlos-
kos, kuomet nnovmlon inėjo 
jo pažįstamas »S tamsia v;r* 
Rumshus. 

"Laimingu Nauju Metu", 
tar^ leitenantas į inėjnsį ir 

. pradėjo aplink kišenius čiupi-
r.nėti, ar nerasiąs eimiro. 

kXe kokie laimingi Xauji 
Metai", atsakė Rumshus. 
'Kaip tik dabar as pašoviau 

savo žmona ir burtlimrieriu. 
Atėjau pats pasiduoti". 

Rumshus dirba Piillman* 
kompanijos įstaigoje ir gyre-

: na po num. \mi?> So. State 

SUIMTA 60 METŲ 
PLĖŠIKAS. 

Cliieagoįe policija suėmė 
kažkokį Thomas Sn)»alr, kurs 
yra pirmasis šįmet CUicago-
je suimtas plėšikas ir tai dar 
60 metu amžiaus. 

i 

.Jį sugavo poliemonu Kelli-
her ir Foley. Nauju Metę ryte, 
kuomet jis buvo įsikraustęts 
skalbinyėios ofisan po nume
riu 1(>45 AVest Madison gat. 

Senis nepasako savo adreso. 

•»** 
« M S 
M I J S * * * - •*+ 
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' Penktadienis, 
«*-

sausio 3 1919 

įfc^ĮN^MJtffc 
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E A T R A C iv. Jurgio Par. S v e t , 32 M. ir AuburR Av, 
Pradžia 7-ta valanda 

IR BALIUS 
LIET. VYClĮĮ 16 KP. stato scenoje 1 veiksmo komediją 

"NIEKO BE PRIEŽASTIES" 
Nedelioj, Sausio-Jan. 5 1919 

z 

Nieko be priežasios yra vieno veiksmo juokingi komediją užims 
tiktai trumpa, laikg bet visiems bus įdomu pamatyti. Tikimės, kad 
bus interesinga senam, jaunam, ir ^mažam. Kiekvienas pamatęs ne
sigailės. Po programų seks pasilinksminimai iki vėlumos. 

Kviečia visus nuoširdžiai, 
w 

f Liet. Vyči* 16-ta Kuopa. 
i 1 = 3 = = = v 

SALIUNE SUDRIBO IR 
\ MIRĖ. 

. 
s 

^at. 
. Anot jo pasakojimo, JIS pa
rėjės namo ir tenai atradęs 
^avo žmona ir bunIin^ierių Xi 
kodeiną, Sliultos (.') besėtlin-

•4 4|u šalę kits kito ant sofos. 
'-... "£mona pradėjo man sa-
I kyti*', pasakojo policijai Rum-
*.- shus, "kiek daug Xikodeinas 

yra patogesnis už mane ir 
kiek jis uždirba daugiau už 
mane. Šito man buvo perdaug. 
Ilgiau aš negalėjau užlaikyti 

Į. * 

lygsvaros. Pagriebiau revolve
rį ir abudu peršoviau*\ , 

Shultos pašautas du kartu. } j ^ h l o s e p r i p h a r u p m h l l l „ 
Jis paimtas Pullman ligoni- • linksminosi su svaigalais. Pa-

[nen. Esąs blogam padėjime, j s a k ojama, kad Nauju Metu 

Saliūne po num. 2048 No. 
Oakley ave. liaus Seliubert 
Naujų Metų ryfe pakėlė augš-
tvii stikleli su degtine ir atsi-
liepė i susirinkusius: 

"Štai, su Naujais Metais** 
Tai taręs pašlijo, sudribo ir 
staiga mirė. Matyt, jis išvaka-
ro gerokai buvo primaumojos 
degtinės. 

Nega rbinga žmogų i 
prie baro. 

DAUG VIEŠBUČIŲ PRASI
ŽENGĖ. 

Nauju Metų vakare, kaip kas 
metai, daugelis žmonių vieš-

Mrs. Rumshus lengviau sužeis- Į v a k a r e u ž s v a i g a h l s ' p r a i 6 i s t a 
ta. 

Kambaryje, kur įvyko ta 
tragedija, buvo Rumshų du 
vaiku. Jonas ir Stasvs. 

daugiau milijono <iol. 
Kai-kuriuose viešbučiuose 

ir saliunuose "svečiai" taip 
buvo "įsišutine*, kad baro 

CmnAOA PAT TFT* *ATTTQ n e a . , , e i c ,e ** P° v i e i l 0 S Vū]m' 
CHICAGĄ PALIETE ŠALTIS | ( l o s n a k t i < k w ) m e t l l ž c l r a n g t h 

pardavinėti svaigalus. Su Naujais Metais Chicngo-
je* pradėjo siausti šaltis. Sau
sio 1 dieną šaltis su visu smar-

•kumu aliržt- IŠ šiaurių. Buvo 
•laukiamas blizardas. Bet tas 
I 
^nepalietė mūsų miesto. Tik 
•didelis vėjas pasmarkavo. 
• Staigi oro atmaina daugeli bė-

Policijat stropiai tėmijosi, 
katrie viešbučiai ir saliunai 
oeržen'jia miesto parėdymus. 
Anų savininkai daba? po sven-
fių, sakoma. Imsią patraukti 
teisman. 

Ypaė vidiuuiestyj saliunu už
darymo parėdymas šįmet ne-*"t 

LIETUVIŲ PROTESTAS. 
Nauju Metų dienojo, apie 

3-čią valandą po pietų, į di
džiulę svetainę 7-to pulko prie 
Wcnt\vorth ave. susirinko ke
li tūkstančiai lietuviu, nors ir 
oras ir diena buvo nepatogus. 

Ant sienų, svetainės pryša-
kyje, buvo parašyta, kad Vil
nius yra Lietuvos širdis. Ji 
protestuoją prieš lenkų ir bol
ševikų pasikėsinimą užimti tą 
miestą. Kampuose du parašu: 
angliškas ir lietuviškas, iš
reiškė tą pat], tik trumpiau. 

Svetainė buvo pa puošta A-
merikos vėliavomis, tarp ku
rių buvo ir trva lietuviškos. 

Protesto susirinkimą vetlė 
iu\v. Braeiulis. Pirmiausiai 
tapo atgiedotos Suvienytų 
Valstijų ir Lietuvos tautinės 
giesmės. Paskui angliškai kal
bėjo adv. Kodis. Po jo taip-gi 
angliškai kalbėjo teisėjas Mc-
Goorthy. Gaila, kad ne vi
siems teko girdėti jųdviejų 
žodžius, nes milžiniškoje salė
je reikia ne vien iškalbos, bet 
ir stiprios krutinės.. 

Abidvi, be abejo, turi p. St. 
šiuikus. Jis nuvo treėias kal
bėtojas. Pradžioje žybtelėjo 
gražiu poetišku paveikslu, 
paskui priminė lietuviu i r. len
kų kovą baudžiavos laikais, 
int galo tvirtino, kad lenkų 
pasikėsinimas. Lietuvai yra 
pavojingesnis už bolševikus, 
nes bolševikų ligą pasaulis 

persirgs, o lenkybė ne-

Ž: 

KLEIN BROS. 
HALS1LD 4 Z01 h STS. 

Tėmykiie pranešimą Suba-
tos laikraštyj apie mu5i | 

Žalius Tikietus 
irtampeliniu apatiniu išparda
vimą kuri* prasidėt Panedelyj. 

*reit 
šgydoma. 

Idinų šeimynų pastatė vargin-
jgan padėjiman. Labdarių ^,v«> l>ildomas. Saliimininkai 
draugijos ir Raiulonojo Krv- aieko iš to nedaro. Atims lei-

i - • -V lim« Tatru aHmo TiiL- T-î fiiJ- Milžiniškas p. Pociaus ve 
Žiaus skyrius -pasirengę nesti Uni«i* ]<M11 atima. Juk Mstiek • ' v. . 

,, ; . , v . „z L-oiin mAnacin î rivJoi« vi dūmas choras gražiai "padai-
pagelba bėdiniems žmonėms. u/- kelių mėnesių iiriMeis.vi . ; ; « 

Tx-, ,. v , . . ..,; „s.i.j-v*; ^Tinniic j iavo dvi rimtas, turininkas he-
Dideh šalčiai siaučia Anzo- >al uziiarvti sanunus. 

\iviskas damas. 

Bos valstijoj. Tenai kaikurio-
9e vietose termometras rodo 

'Japie 20 laipsnių žemiau zero. 
Iš ten šalėio sriuoga vingiuo
damos) pasiekė ir Illinois vaK-

jtiją, taigi ir ('liieagą 

I 

INDENTIFIKUOTAS PIK-
TADARIS. 

Tada pasirodė Suvienytų 
Valstijų kareivis, Jonas E. 
Karosas. Ir jo kalba buvo su-

Policija suareštavo jaunuolį \ pra.ntamai girdėti net ir pas-
Lav\ rence Simons. Dvi moteri j ^utinėse klausytojų eilėse. Jis 

Iš oro biuro pranešama, kad ji indentiiikavo, kad tai yra sakė, kad lietuviai Suvienytų 
rytoj šaltis kiek atslugsiąs. , vienas iš trijų, kurie aną ryt- ^Valstijų kariuomenėje nesigai 

I meti" užpuolė saliuną po num. 
EIVIAMS IR JURININ- 1657 W. Harrison gat. ir ten 

KAMS VAKARIENĖ. i nužudė saliuno savininką Hu-
l . . ] go Thomas. 

Chieagos Tautiškoji Katali- TV ,• •• -i \ -l i • • L ^ r rr. i i • • • Poliena ieško kitų dviejų Ikų Kares Taryba, kurioje pir-• v *' . w / ^ . . . . , . ¥- „ I-galvažudžiu. (Jai suarestuota-
fmininkauja pralotas Kelty, . . v , .. 
Ix- - •*; * i- • . : >is išduos savo sėbrus. 
ĮNaujų Metu dienoje surengė 
•dviem šimtam kareivių ir ju-
Irininkų vakarienę Columbus 
Įviešbutyj, 411) So. Wabasli ave. 

ATRASTAS. NEGYVAS 
KŪDIKIS. 

1 

Afrs. Sipiora, 1607 \Vest 
lOhio gat., gulėdama lovoj pe-
Inėjo savo 12 dienų kūdikį ir 
užmigo. Išbudusi atrado kudi-
;kį negyvą. Manoma, kūdikis 

PRANYKO "OVERKOTIS". 

[užduso. r 
VBEAUOIAI ATSIEJO PASI

LINKSMINIMAS. 

Sauliunininką iš Mendotta, 
111., Jamesą Pollick, policija 

"atrado besiraiciojantj sniege 
"ties Astor ir North gat. Jis 
važiavo automobiliu su links
ma merginų kompanija. Pasi
juto neturįs 700 dol. Ėmė kei
ti trukšmą. Tad išmestas iš 
•utomobiliaus sniegan ir pa
liktas. 

' Tai ką daro svaigalai. 

Aną dieną Cliicagos sveika
tingumo departamento oiisan 
susirinko'keli žymesnieji gy
dytojai ir tenai diskusavo apie 
sveikumo reikalus. >;' 

Po viskam vienas gydyto
jas eidamas namo nerado savo 
•'overkoėio". Tasai gydytojas 
vra I)r. (J. (J. Tavlor. 
• * 

Sveikumo komisijonierius 
Dr. Robertson negali išaiškin
ti, kas ten galėjo ineiti ir pa
imti "overkotį". 

„ t 
STREIKUOJA DŽIANITO-

RIAI. 

Per Naujus Metus Chicago-
je sustreikavo keli šimtai 
džianitorių apartamentiniuose 
namuose. 

S K A I T Y K I T E 
DRAUGĄ" t f 

!ėjo kraujo ir pasišventimo ko
vodami už tautų laisve ir Lie
tuvos laisve. Tos laisvės prie
das — vokietis tapo pergalė
tas, bet atsiranda kitas, kuris 
tiesia rankas ant svetimos že
mės — tai lenkai. Jau yra at
spaustas žemlapis, sulig kūno 
prie Lenkijos priskirtas ne 
7ien Vilnius, bet ir Kaunas. 

Visas sasirinkimas smarkiai 
plojo rankomis, kuomet kalbė
tojai išsitardavo, kad neduo
sim lenkams, nei bolševikams 
Vilniaus. Tik iš vieno kampo 
buvo girdėtis nesmarkus švil
pimas. 
>4'o to *p. Šimkaus vedamas 

"BiratėaĮ" choras sudainavo 
tris linksmas daineles. 

Tada tapo perskaitytas 
projektais telegramos prezi
dentui \Vilsonui. Ir taip-gi 
gaila, kad neužtektinai gar
siai, į 

Susirinkimas sugiedojęs 
"Lietuva /Tėvynė mūsų" sta
igias išklaasė latvių giesmės ir 
išsiskirstė 15 minučių po pen
kių. . 

StockM ir Bonds Perkami Ir Parduo
dami Teiktas darbas. Andretos & Co., 
108 So. La Salio St., nždeta 1900 m. 

Didelis Subatoj Atsitikimas! Subatoj Tiktai, Sausio 4-tą 
$ A Už $4 ir S5 Silkines Georgette $ 

L Crepe ir Grepe de Ghine Jekutes 
1,600 Moterių ir mergaičių jekučių šilkines georgette crepe 
ir crepe de chine ui žemiausias kainas šiame sezone. Di
deli krautuve turėjo jas parduoti ui pi
gesne kaina. Dabar gera proga sutau
pyti piningus. Šilkines Georgette Cre
pe ir Crepe de Chine. 

Jekutes už Mažiau Negu 
Puse Kainos MaterijoJo 

Moteris J Tiktai pamąstykite puikias / 
šilkines georgette erepe ir crepe de ehi- V% 
ne jekutes tiktai $2 Ateikite ir pama- VjS 
tyki te šias puikias jekutes, raaterijolas 
yra puikus kurio negalima priliginti. 

1,600 Jekučių-30 Stiliy 
Labai gražiu sytyliu su dideliais kalnierias,—aftavotos ri-
suleiciais gražiai aprėdytos ir kitokiu gražiu styliu. 

Dileliame pasirinkime naujausiu 
spalvų. 

Labai dideliame pasirinkime gražiu 
spalvų, baltos, juodos 
kremavos, peaeh spal 
vos jekutes ir kito
kios už puse kainos. 
Didiio 36 iki 46 iš
pardavimas prasidės 
Subatoj 9 vai. išryto. 

VYRAI! Ant Ga'o OVERKOTĮI Kainos Nupuolė! 
VYRU $45, $40 ir $35 JUODI J | -i 7 5 
KERSEY 0VERK0TAI L I = = 
Nuo to laiko kuomet šaudymai sustoję skersai, vyru žiurėjo 
kuomet nupuls kaina drabužiu—tai dabar cionais proga 

ant galo nuopuole—ir kaip paprastai 
pirmučiausia numušė kainas Klein 
Bros. Jie yra nepaprastai geros rū
šies drabužiai. 

Nepaprastas Overkoty Pasiulijimas 
Labai gražus ir geri draubužiai u 
Puse kainos. Šitie kotai yra geriau
sios rūšies, sotros juodos kersey vil
nos yra Kuppenlieimer, Society Brand 
ir kitu gerai žinomu jšdirbėju 46 iki 
50 eoliu ilgio. 

Juos Greitai Išpirks—Ateikite Anksti! 

Didžiausias sutankini
mas ant ov*rkotų nfF-^ 
metus. Ateikite Sfeba-

toj. 

Extra Italijo-
nlškos vilnos 
su dideliais 
kalnicriais di
džio iki 50, 
juose randasi 
tinkami del 
storų, plonų, 
didelių ir ma
jų, vieni iH 
geriausių ru
sių, kuriuos 
galima gauti. 

Rejiliri Kaloa 
$45, $40 ir $35 

OvtrkoUf pe 
$21.75 

ATDARA SUBAT0S VAKARAIS IKI 9:15 

Skaitytojai remkite biznierius kurie 
garsinasi "Drauge". 

E 

Bell System' 

v. 

Niokiiomet ncjodihldte su smarkumu ka))liuk^ 

į. žemą ir į viršuy kuomet nori pasišaukti 

operatorką. Kuomef pradedi kabliuką ju

dinti į ,virši) ir apačią smarkiai, tuomet 

ojieratorka nepatėmija šviesos ir negali 

jums atsakyti. 

Norint atkreipti operatorkos atydą, reikia pa

mažėl i judinti bakliuką j viršų ir j apaeia. 

CHICAOO TELEPHONE COMPANY 

SALIN SKAUSMAS! 
Rodamas srelktr. darbe rasi smairumą, 
i-e-patsant kaip sunkos t:fs darbas botų . 

Kiekvieno prieilenne yra sanfut save uuo liįtu. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, (;ali išsivrfttyt i pavojinga liga. Meiikiao>>u niksterejimas 
(ah vėliaus būti labai pavojingu, jei„'u tuoj nebns prižiūrėtas. 

PAIN - £ X P £ I X E B 
tai netikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na-
raaSM*. Išgydymui salei.> krutinėję, skausmu ftonose ir nuga
roje, rumatiztną ir neuralgija, trumpui sakant visokius skaus
mus raumenyse ar aanariuose Paiu-Ezpeller ira gerlauses. 
Xesp*igiiuk pirkdamas pigius vaistas didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Expeller, persi
tikrink ar vra IKARĄ, valsbaženklis ant baksiuko. v i 
KITOKIU*.VKIMK. 35 centai Ir 0f> centai už boukuĄ 
Gaunamos visose npfiekose ar tiesiog is laboratorijos. 

F. AO. RICHTER & CO., 
74—80 W«ihlogton St 

New York. 

SVEIKATA 
ARBA TIESUS IR TRUMPAS 

KELIAS į SVEIKATA. 
Sveikata turi kelis Šimtas pa-

veiksit] apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip Žmogui apsisaugoti tuo 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo-
ia tik $ 2 . 0 0 su prisiuntimu. 

NrtipiltKS lootUae girą nitoft. 
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, tašy
kite šiuo adresu: 

8. P. TANIS, 
1283 WEST 111-th PLACE, 

CUICAGO, ELli. 
- ' • ' i « ' M "<• "M M' BĮ «f Bf m 

United States Food Wo. M M i 

BANK 
Home Blend režimų 
pardavėjai Ir daagr 
krautuvių parduoda tą 
pačia kava po S5c 

C0FFEE 
GĖRIAI SIS 
SVIESTAS 

68c 
Riešučio Sviestas 
Labai geras po 

OOOOA 

benMtokla, 
H sraro 

Geriausias Storage Sviestas, svaras ui 
1510 

SOUTH 8IDS 

mm 

WEST SIDE 
1S44 W.Chicago ar. 
lS7SAUIwaukeeaT. 
•064 Mil waukee ar. 
1045MUwaakeear. 
S 6 i a W . H o r t b a r . 

V - -

18S« Blae Island ar 
1217 S. Halsted st. 
1832S.Halstedst . 
1818 W. ISth st, 
S10aW.SSnd8t, 
28S0W^fadlaoiigC. 
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