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Lietuvą apnyksta 
Eberto valdžia stipriai 

laikosi Berlyne 
Trockis suareštavo savo 

seką Leniną 
MŪŠIAI SEKA UŽ VILNIŲ. BERLYNE IMA VIRŠŲ 

EBERTO VALDŽIA. 
VARSA VA, sausio 9.—Pra

sidėjo smarkus susirėmimai š i m t a i žmonių nužudyta gat-

BOLŠEVIKAI UŽGROBĖ 
VALSTIJOS BANKĄ. 

1 " * * . . 

Eberto valdžia' pasirengusi 
bėgti. 

Geneva, sausio 8. — Vokie
čiu bolševikai Berlyne užgro
bė valstijos banką ir kitus 
svarbesnius bustus miesto cen
tre. 

4 

Miesto gatvėse seka susirė
mimai. Juose dalyvauja ir 
vokietės moterys. 

Iš Copenhageno pranešama, 
jog veikiai nebus galima su
sinešti su Berlvnu. 

ATIDAROMA TAIKOS 
KONFERENCIJA. 

. 

— -—- - ' 

WILSONAS ATIDARO TAI
KOS KONFERENCIJAS. 

lenkų su bolševikų kariuome
ne už Vilniaus kontroliavimą. 

Du bolševikų kariuomenės 
pulku gula ant Lietuvos sos
tinės ir trijų šonų. Yra tik už 
12 mylių (viorstų) nuo mies
to. Bolševikų kareiviai gerai 
apsiginklavę. 

Rusų bolševikų valdžios a 
gentai įsteigė savo ofisus ir 
stovyklas Kaune, Gardine ir 
Brest-Litovske. 

vese. 
Londonas, sausio 9.— Keli 

šimtai žmonių nužudyta Ber-
Ivno gatvėse susirėmimu me-
tu. pasak pranešimo iš Co-
ponhageno. Kberto valdžia te
ėjau ima viršų. 

Praeito antradienio ryte E-

Londonas, sausio 8. — Ber
lyno gatvėse seka kraujo pra
liejimas. Visur kulkasvai-
džiai tik trata. Šaudoma per 
langus iš valdžios ofisų ir nuo 
namų stogų. Eberto valdžia 
kieku galėdama ginasi. 

Tuo tarpu bolševikai visur 
pažangiuoju. - Su jais eina iš
vien tamsiausios žmonių mi
nios, kurios nesunku sukurs-

TROCKIS SUAREŠTAVO 
LENINĄ. 

lx tuojaus pasiskelbė bolševi
kišku diktatorium. 

berto valdžia Į Berlyno apy- tyti pažadėjimais. 
linkės sutraukė skaitlingą ka-1 Didžiausieji susirėmimai 
riuomenę. šita tik laukia įsa- | e ina aplink valdžios ofisus ir 
kymo ineiti miestan ir paim- Į kanclerio Eberto rūmus. Stip
ti nagan pakilusius bolševikus! Lįos gvardijos gina tuos bus-

Taippat pranešama, kad tu* Kareiviai dažniausia pa-
Berlynan nukeliavęs fieldmar-į p i j u p a $mfo į atakuojančias 
salas Von Jlindenbnrg. ! minias. l:~"ie»i^ ^-va«4m»fw^a4wnki«iQ su se\V atstovais; 

Berlvno gatvėse kovos labai i bolševikai. 

Pirmoje konferencijoje daly-
* vauja visi S. V. atstovai. 
Paryžius, sausio 8. — Pir

moji talkininkų taikos atsto
vų konferencija Įvyko vakar 
vakare parkeliavus čionai iš 
Italijos prezidentui AVilsonui. 
Prezidentas ta konferenciją 
buvo sušaukęs ir atidaręs. 

Konferencijoje dalyvavo S. 
Valstijų, Prancūzijos ir Angli
jos atstovai. Suv. Valstijų vi
si atstovai buvo. Konferenci
ja įvyko Crillon viešbutyj, 
kur savo apartamentus turi S. 
V. taikos atstovas pulkininkas 
llouse. 

Diskusijos buvo vedamos 
ilgiau valandos. 

Iš pat ryto prancūzų prem
jeras pranešė, jog jam reikia 
pasimatyti su pulkininku 
House. Premjeras buvo vos 
tik sugryžęs įš vakarų fron
to. Kuomet premjeras lan
kėsi pas Hou.<e, tuo metu pre
zidentas Wilsouas tufėjo susi-

MILIJARDAS SKIRIAMAS 
KOVAI UŽ SVAIGALUS. 

— — — 

Norima prirodyti, kad svaiga
lų naikinimas priešinasi 

konstitucijai. 
• 

kruvinos, kadangi boševikai 
turi. užtektinai visokios rūšies Copenhagen. sausio !>.—Nu 

lig bolševikų valdžios karės; ginklų. Jie yra apvaldė, arse-

l 

komisaro Trockio įsakymo su
areštuotas vyriausioji ru>ų 
bolševiku galva, Nikolai Le-
nin. Po Šito Trockis pasiskel
bė bolševikišku diktatorium. 

Apie tai pranešta iš Mask
vos į (lotlienburga, Švedijoje. 

Trockis Leniną suareštavo 
4. 

už ano nuomonių skirtumą re-
formų reikale. Leninas paga-
liaus įsitikino, kad žmonių i 
skerdimu neįj 
socijalistiško "rojam 
joje ir negalima bolševikams 
ilgai viešpatauti. 

Tad pinniausia Leninas bu
vo sumanęs pamesti valdžių, 
apleisti Maskvą ir pačią ša o 
ir tegu sau žinosi Rusija. 

Šitam sumanymui teėiau 
pasipriešino muilinės dv/.v^ o-
ratorius Trockis. Centralio 
sovieto susirinkime Maskvoje 
tas klausimas buvo 
aptariamas. Sulig Trockio no-

nalą Spandau'e, šaliniais Ber-
ivno. Tenai atrado daug gink-
lų ir amunicijos. 
Nori sutraškinti bolševikus. 

Toliaus pranešama, kad E-
berto valdžia nusprendžiusi vi-

Vargiai Eberto valdžia at
silaikys prieš sukurstytas mi
nias. Girdima, kad toji val
džia pasirengusi dumti kur a-
kvs neš. 

Bet kas už tai bus kaltas? 
Pats Ebert. Nes jis ligšiol to
leravo bolševikų veikimą, kaip 
kituomet Kerenskis toleravo 

;omis ir alimomis priemonėmis j senino pragaištinguosius dar-
sutruškinti bolševikus ir pa-j 
naikinti Berlyne ir kitur jų a-j 
gitacijas, kurstvmus miniu, i 

i bus. 

Vakar House aplankė An
glijos lordas Ceeil. 

Paskui pas House nukelia
vo prezidentas su savo atsto
vais. Kiek palaukus nuvyko 
ten ir talkininkų atstovai. 

Šiandie įvyks naujos konfe
rencijos. 

Suv. Valstijose gyvuoja 
(karės metu uždaryta) apie 
500 alkoholio gaminimo įstai
gų (varyklų). Užvaka?" tų 
įstaigų 250 atstovų buvo su
sirinkę Congress viešbutyj, 
Chieagoje, pasitarti apie savo 

k biznių likimą. 
Po diskusijų nutarta veikė

jams už prohibiciją jokiuo bū
du nepasiduoti. Visą reikalą 
paduoti apspręsti kadir pa
čiam augšeiausiam šalies teis
mui, bet svaigahi priešinin
kams nenusileisti. Nutarta tai 
kovai pašvęsti kadir milijar
dą dolierių, ty. visą savo įstai
gų vertę, ir prirodyti, kad 
"sausųjų*' veikimas yra prie
šingas šalies konstitucijai. 

Augščiausias šalies teismas 
visųpirma turės nuspręsti ar 
didžiuma valstijų gali ant-
mesti savo norus mažumai. 
Paskui "slapiej i ' ' atranda 
kitokius dar "kruke l ius" prieš 
svaigalų panaikinimą. 

Svaigalų išdirbėjai visu ka-

Suv. Valstijų kariuomenės 

132 S. V. KAREIVIU ŽUVO 
RUSIJOJE. 

S m. La Follette gina bolše
vikus. 

vių. Apsirengimas ir visokiais 
reikalingais daiktais aprūpi
nimas yra kuogeriausias. Ka-

moralis stovis laoai gc-reivių 
ras. 

Senatorius La Follette kal-
Washington, sausio 9.—Ka-! bedamas senate karčiai išme-

. _rės metu tylėjo, .mažai veikė. 

RYGOJE PANAIKINTA 
PRIVATINĖ NUO-

Ebert su savo valdžia vra 
giminingas bolševkams. Vie- į Socijalistad areštuoja ir gala-

faip nusprendžiusi cehtralinė ni ir kiti socijalistai. Tegu 
kareiviu ir darbininku atstovu i skerdžiau. Nuo to bus leng-

Rnsi- tafyba. 
Nutarta 

ševikais į 

viau šaliai atejtyje. 
neįsileisti su bol-

jokius kompromi
sus, nedaryti su jais jokių ta
rybų. 

Berlyne valdžios kariuome
nės vyriausiuoju vadu nus
kirtas Gustavo Noske. Šitas 
tuojaus stiprią kariuomenę su
traukė miesto centran, ypač 
aplink ^kanclierio Eberto rū
mus. Visiems žmonėms įsaky-

ro didžiuma balsų Lenino su- \ta ** .»o k i o r e i k a l ° nepasiro
dyti gatvėse, namų langus vi-

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 
BRUSILOVĄ IR KU-

ROPATKINĄ. 

Stockholmas, sausio 7. — 
Gauta žinių, jog rusų bolševi
kai Maskvoje nužudė du žy
miu rusų generolu — Brusilo-
vą ir Kuropatkiną. 

bina buržujus. 

Stockholmas, sausio 9.—į 
Latvių bolševikų sovietas Ry
goje suareštavo visus žymiau
siuosius buržujus po panaiki
nimo mieste privatinės nuosa
vybės.- f 

. 

— New York, sausio 8. — 
Europon iškeliauja Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas Gompers. 

Bet kuomet kongreso praves
tą pataisysią konstitucijoje 
svaigalų panaikinimo reikale 
vis daugiau valstijų ėmė pri
imdinėti, ir kuomet svaigalams 
pasirodė tikras pavojus, al
koholio išdirbėjai staiga sus
kato ir pakėlė kovą. 

Indomi bus kova, kuriai pi
nigų nesigailima. 

Su svaigalų panaikinimo 
pataisymu šalies konstitucijo
je pilnai sutiko 19 valstijų. 
Kad tasai pataisymas turėtų 
reikšmę reikia dar 17 valsti
jų sutikimo, arba išviso 36 
valstijų. ; 

; 

VARSAVOJ PRAVESTA 
į TVARKA. 

rės departamentas gavo žinių 
iš Suv*. Valst i jų ambasados 
Archangelske apie šios šalies 
kariuomenės pasilaikymą 
šiaurinėj Rusijoj ir apie jos 
nuostolius veikiant ten prieš 
bolševikus. Žinių prisiuntė mi-
litarinis palydovas, pulkinin
kas James A. Ifuggles. 

Kariuomenės nuostoliai vra 
sekantieji: 

Žuvo susirėmimuose ir mirė 
nuo žaizdų 3 oficierai ir 57 
v vra i. ., 

' Mirė nuo ligų 2 oficieru ir 
63 vyrai. 

Žuvo pasitaikiusiose nelai
mėse 4 vvrai. 

Nuskendo 1 oficierus ir 2 
v) ru. 

Susirėmimų metu pražuvo 
16 vyrų. 

Sužeistų 159. \ 
Nelaiminguose atsitikimuose 

sužeista 15 vyrų. 
Toliaus pranešama, kad a-

merikoniškų kareiviu, šiauri
nėj Rusijoj sveikatingumas 
yra kuogeriausias. Valgis ge
ras, tik stoka šviežių daržo-

tinėjo vyriausybei, kam jinai 
siuntė Rusijon kariuomenę. 
Nes anot jo, bolševikų sovie
tai nesą provokiški, rusų bol-. 
ševikų valdžia taippat nesanti 
provokiška. J is pareikalavo, 
idant vyriausybė išaiškintų, 
kokiais tad tikslais ten buvo 
pasiųsta amerikoniška kariuo
menė. 

Tas pat senatorius pažymė
jo, jogei S. V. visuomenės in
formacijos biuro paskelbti do
kumentai apie rusų bolševikų 
parsidavimą vokiečiams ir su 
vokiečiais sėbravimąsi esą su-
klastuoti, ty. netikri ir netei
singi. 

Senatorių Swanson ir Tho-
mas gynė ir teisino vyriausy
bę. Bet senatorius »Kirby, ir 
tai dar demokratas, reikala
vo, kad talkininkų kariuome
nės, turėtų but prašalintos iš 
Rusijos. 

Šiandie apie Rusijos reika
lus kalbės senate senatorius 
Hitchcock iš Nebraskos, užsie
nių reikalų komiteto pirmi
ninkas. 

RIAUŠININKAI EINA WILS0NAS PAGERBIA MI-
PRIEŠ AMERIKO 

NIŠKĄ VĖ
LIAVĄ. 

RŪSĮ ROOSEVELTĄ. 

• -
Varšava, sausio 9.—Kunig. 

Sapiehos suareštuoti socija
listai ministeriai paiiuosuoti 
ir mieste pravesta tvarka. 
Varsavoje laukiamas iš Kra-
kovo sugryžtant PaderevskK 

ft 

manymai atmestas. 
Bet Leniną neapleido baimė 

kartą jį pagavusi. Po to ne-
pavykimo jis dabar sumanė, 
kad bolševikų valdžion įsileis
ti ir kitų frakcijų socijalis-
tus. Vadinasi, sutverti naują 
koalicijinę vyriausybę. 

suomet turėti uždarytus. 
Bolševikų vadai buvo pasiū

lę pradėti tarybas su taikimo-
si tikslu. Bet valdžia pasiu-
Ivma atmetė. 
• * 

Susirėmimai 'gatvėse nesi 
liauja. Musių metu naudoja-

/ 

Bet Trockis ir šitai Lenino masi revolveriais ir rankinė-
nuomonei pasipriešino. Ka-! mis granatomis. Šimtai žmo-
dangi Leninas ruošėsi savo su- j nių nužudyta ir sužeista. Bet 
manymą jvykdinti, tad Troc- Į nukentėjusių tikras skaitlius* 
kis ji ir suareštavo ir pats! nežinomas, 
pasiskelbė bolševikišku rusų Kuomet bolševikai Berlyne 
caru. i užėmė Wolffo žinių agentūros 

i ofisus, ta agentūra pradėjo 
SUSIRINKO LEGISLATŪRA, tuojaus :veikti Frankforte.. I r 

tuojaus iš ten pranešė, kad 
Springfield, 111., sausio 9.— 

Čia atidaryta valstijos legis-
laturos sesija. Žemesniojo bu
to pirmininku išrinktas repub-
1 ikonas Shanahan. 

Berlyno garnizonas stipriai 
stovi už Eberto valdžią. 

>% 

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

Miestelyj West Baden, Ind., vyriausybė nusamdė vien% viešbutį, kuriam gydomi sergan
tieji kareiviai. Tenai yra mįneraliai vandenys. Tūkstančiai kareivių ten bus slaugojama. 

Tuo tikslu paskelbė pro-
klemaciją. 

Berlynas, sausio 9.-Čionai Washington, sausio 8. - IŠ 
vi-ši amerikoniška misija, ku-j p a r v ž i t l u s k a b o l i u p r e z W i ] . 
na i vadovauja gen. Harns . j s o n a s p r i s i u n t ( , p r oklemaciją į 
Misijos nariai apsigyvenę; Mleįi ^ v o n t o j n s . Proklema-
viešbutyj Aldoii. j c i j 0 j e d ė s t o m a mirusio pulk. 

Kuomet mieste pakilo su- IRoosevelto prakilnus atlikti 
irutės, daugelis talkininkų darbai savo šaliai, jo patrijo-
valdininkų atbėgo į Adlon j tiškumas. 
viešbutį, ieškodami prieglau- P r ė z W į l s o n a s m i r o s į R o o . 
dcs. . 

Gen. H a m s tuomet prie vieš
bučio išskleidė vėliavą. Bet 
vokiečiai riaušininkai viešbu
tį apspito ir pareikalavo pra
šalinti vėliavą, kitaip jie griau 
sią viešbutį. 

Vėliava prašalinta ir riau
šininkai ten apsimalšino. 

1—, .., _ • 

DIDELIS STREIKAS 
ARGENTINOJE. 

Buenos 
sausio 9. 

Aires, Argentina, 
-Priemiestyj Vase-

seveltą pastato pavyzdžiu vi
siems amerikonams. Mirusio 
pagerbimui įsakoma per se
kančias 30 dienų ant .Baltųjų 
Rūmų ir ant visų viešųjų bus
tų nuleisti vėliavas ligi puset 
stiebo, kaipo gedulvbės ženk
lų. 

PETROGRADĄ VALDO 
BOLŠEVISTĖ MERGA. 

Žmonės nuo bado krinta 
gatvėse. 

Gelsingforsas, sausio 8. — na streikuoja geležies istaigo- _.. " , , 1V .. .v i i_- • 1 • TT i i-i i Tikras Petrograde bolsevikis-se darbininkai. Vakar pakilo i. . . . . . . . 
v . ^ ., . •: kas dnctatorius nėra koks vv-baisiausios riaušes, btreikmm-

kai užpuolė streiklaužius. 
Riaušes malšinti pašaukta 

policija ir gaisrininkai. Keli 
žmonės užmušta ir apie 30 
sužeista. 

SUGRYŽO DU KARĖS 
LAIVU SU KA

REIVIAIS. 

Newport Nows, Va., sausio 
9.—Karės / laivu Georgia ir 
Kansas sugryžo iš Prancūzi
jos ir iš ten parvežė 2,650 ka
reivių. 

ras, kaip buvo manoma, bęt 
kažkokia jauna merga Jakov
levą. Jos įsakymu persekio
jami ir žudomi visi priešingi 
bolševikams žmonės. 

Petrogrado skaitlius gyven
tojų sumažėjo ligi 800,000. Hi-
tan skaitliun ineina ir raudo
nosios gvardijos gaujos. 

Visoks viešasis gyvenimas 
mieste apmiręs. Nėra kuro, 
nėra šviesos. Nėra jokios 
pramonės. Kuone visos krau
tuvės užkaltos lentomis. 

Daug žmonių badu miršta 
gatvėse. 

/ 



k^7T^x*3rJz 

RAUGAS 
/ 

"DRAUGAS" 
I JTHtJAl t lAN DAILY F R I E N D 

Pi ih l i sh^l Daily Escept Šundays by 
DRAUGAS P I B U S H T N G CO., Inc. , 
1800 W. 46U> St., < iiicago Illinois. 

TERMS OF SUBSCRIPTION: 
One Year $5.00 
Six i l on th s $3.00 
Thursday 's Edition $2.00 

At WEWS-STANDS 2c A COPY 
Ad\ t rti>ing ra tcs on application , 

LIETUVIU KATALIKU DIENRAŠTIS 

" "DRAIKIAS" 
' E ina kasdienę išskyrus nedėldicnhis. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams $500 
Pvisei metų $3.00 

P renumera ta mokasi iškalno. Liu
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adrcsij. visada reikia prisiųsti ir 

. senas adresas. Pintgai geriausia siij-
sti i šperkaat krasoje a r cxprese 
"Maney Orderi" arba įdedant pinigus 

* } registruotą, laišką. 
: "DRAUGAS" PUBLISHING C0. 

1800W.46thSt., Chicago, II!. 
Telepnone McKinley 6114 

į padanges, karėje apseina šu 
juo kaip išauklėti žmonės. 

Rooseveltas dar ir tuomi 
tkirėte nuo tikrų amerikie 
čių, kad jis buvo iniperijalis- j spauzdihofavo jikišioj nespauz-
tas ir militaristas. Jo paties 
šalininkai jį vadina plūs ame-
rican. Tas plūs reiškia pridėč-
ką prie amerikiečio ypatybių. 
Koosevelt'o militarizmu nepa
sitikėjo Suvienytų Valstijų 
vyriausybė, dėlto neapsėmė, 
k*:d jis sufdrmuotų kareivių 
divizija, ir keliauti} su jais į 
Prancūziją. Kareivių Wilso-
nas pasiuntė i Eut-opą ne-vie
na divizija, bet Koosevelt 'ui 
uopavedė nei vienos. 

Prakalbose jis minėdavo at
skiras tautas ir lietuvius, bet 
m būdamas jau prezidentu jis 
di.ug darbavosi, kad Suvieny
tos Valstijos vartotų keistų 
priemonių mums ištautinti. 

Turint tiek ir taip didelių 
prigimties brangenybių, kie£ 
jų turėjo T. Koosevelt'as, uz-
ėi ms.taip augštą vieta ant že-
m"\s, kaip jis buvo užėmęs be-
piczidentaudamas, galima bu-
vo padaryti daug naudos. 

Koosevelt'o laikais Amerika 
įgijo Panamos kanalą. Roose-
u l r u i prezidentaujant įvyko 
taika tarp japonų ir rusų 
1C03. Tai du sambus faktai. 
Vienas naudingas Suvieny
toms Valstijoms, kitas Euro-
pri^ir Azijai. Žinoma, gana ir 
to. 

Beveik vienu laiku nurO į- l i u t liJ ^ v a r s č i u s širdyje 
.V; a, voi:ieti8 Jurgis Hert- i h e i C a ' ^ abejonė, ar tai to ga-

, "„c :r lomiausias ameri 
iiooseveli a& 

Theodoras Koose
velt. 

laikrašt} Beitrage sur Geschi-
chte des Mfrttelalters, t. y. Vi
duramžio istorijos tvrmėjiraų 
straipsniai. Tas laikraštis at-

dintų senovės liekanų i r tal
pindavo straipsnių apie pir
mą kartą ištirtus, o labai aky-

= * * 

LIETUVOS PILIEČIAI! 
Didysis karas, kurs per ketverius metus žudė Lietuvą, 

baigiasi. Jam baigianties turi nukristi pančiai, metų metus 

laisvės saulė. 
Jki paskutinės vajandos nebuvo* leidžiama Lietuvos Vals

tybės Tarybai su savo krašto žemėmis susisiekti i r šalį tvar
u s , viduramžio istorijos daly- j kyti. Kiekvienas jos žingsnis buvo trukdomas. Ištisi metai Val
kus. Nuo 1903 m. pradėjo eiti stybės Tarybai nevalia buvo pasakyti liuoso žodžio savo žmo-
netaip moksJĮįngas, bej: šiaip n&ns. f, . . . 
visiems gerai išlavintiems ] Dabar tos kliūtys pradeda nykti. Senosios vokiečių vy

ną .' Koosevelt 'o gyvenime ne-
, maiome augštų doros idealų, > VULL ". as ivoosevell ut.: ° 

i l l e . i l i .mu bude ir gvveniuu I ka'P> sakysime, Wilsono par
buvo daug Nukiškuiuo, bet j delbtieji prieš Kalėdas 1910 
d»ug ir asmeniniu ypatybių.! ,"- ' , a s k u i a ^ r l o h jo prakal-
Joiios jis buvo augštesuis u > ! b o s o k a » ' s m t ' t u l r P » * * y « 

į vidutinį savo tautietį. Roose- \ ^ " d o n e Anglijos karaliui per 
velt o bude ir gyvenime dar 
daugiau buvo amerikiškuino, 
bet ir jis turėjo asmeniniu 
ypatybių; tik jomis jisai, ga i 
greįįt, buvo žemesnis uz vi du
jinį amerikietį. 

iškilnu ilguosius pietus. 
Jei Koosevelt'as prie savo 

aidžių įgimtų talentų butų 
pridėjus dar augštą doros 
titiprybe, tai Suvienytų Valsti
jų prezidento vietoje butų ga-

I įėjęs padarvti daug didesnių 
Koosevelt'as turėjo pmkią d a i g t u l legu* p a n a m o s kanalas 

atmintį: ką perskaitydavo be- [r Ku* ^ ^ g u J a p o n a i s > 
T veik neužmiršdavo. J is ir 

mintyt mokėjo mikliai, nors 
rimto įsigilinimo į svarbiuo-

i sius dalykus nežymu jo gyve
nime. J i s buvo begalo judrus 
ir darbštus visose nepaprastai 

jrytyse, per kurias 

Dora yra didelis daigtas žmo
gaus gyvenime. J i jo darbams 
duoda naudą ir pastovumą. 

įvairiose 
jis kuone šokte šoko . bėgy-
vendamas. Tris čia minėtas 
ypatybes: gera atminti, protą 
ir energiją turi beveik visi a-

-meriklačiai. 
. Tas tris geras> ypatybes a-

. merikieeiai mėgsta suvartoti 
j taip, kad padarytų apie save 
"daugiau ar mažiau triukšmo. 
I"Kiekvienas sulig išgalių d aro 
• apie save * * advertisement' ' . 
I*Šitąja ypatybe Koosevelt'as 
-pralenkė visus amerikiečius, 
• * 

Ją jisai suvartojo taip, 
kad padarė skirtumą tarp sa-

, vęs ir amerikiečio. Užbaigęs 
* savo prezidentavimą Suvieny-
• tose Valstijose. Rooseveltas 

leidosi keliauti per Europą. 
j Toje kelionėje garbingumo 
triukšmas pakilo didžiausias 

^Rooseveltui esant Vokietijoje. 
" Meilė ir savy tarpinis garbi-
jninias tarp Koosevelt'o ir Vi 
;helmo Antrojo buvo taip di-
;deli, jog iš šalies žiūrintiems 
*net koktu darėsi. Kaizeris do
vanojo Roose veli* ui savo por-
tre :ą, kurį eks-prezidentas 
ka»p brangenybe, parsivežė į 

-.Ne r Yorką. Parėjo keli metai. 
Amerika stojo į karę au Vo- ti. J is pagaliaus tapo imi versi 

I 

kL Ija. Koosevelt'as kaizerio 
Dtą atidavė kitiems, tie 

pardavė kaip atliekamą daigtą, 
pardavimui įvykus vienas as-

:muo su koja perspyrė portre
tą. ^ Tikri amerikiečiai nesi
mėto taip ūmai ir taip-smar
kiai i i vienos pusės į kitą. 
Preš ka»c su priešu nekelia jo 

Jurgis v. Hertling. 
Subatos vakare, 4 sausio^ių 

metų, Ruhpoldinge, Bavarijo
je, mirė vienas iš žymiausių 
vo A iečių katalikų te sirgęs tik 
šešias dienas. 

lis buvo iš turtingos baronų 
voii Hertlingų giminės. Jam 
esant jaunam ir gimnazijose 
ir universitetuose visur vieš
patavo liberalizmas, bet jau
na^ Hertlingas ir tikėjo į ka
talikystės tiesą ir drįso prisi-
piižinti esąs katalikas. 

Būdamas gabus ir darbštus, 
pabaigęs universitetą jis už-
si< ėjo sau tikslą tapti univer-
si:eto profesorium. Tada jis 
p? natė, kaip melagingas yra 
laisvamanių bešališkumas. Ma-
ži'ii mokantiems ir mažiau 
turtintiems gabumų laisvama
ni uuis kandidatams iaisvama-
ni-i profesoriai atidarydavo 
iki galui duris į universiteto 
profesūrą; Hertlingui, už ką 
ji ; neslėpė savo katalikiškų 
p..žiūrų, suiukenybės dygo 
k; !•) dilgelės nesėįamos. 

Tečiaus ištverme ir gabu
mais jis pergalėjo viską. J o 
vukalai iš kultūros istorijos 
bi vo turiningi ir gerai apdirb-

teto profesorium gimtinės Ba-
vj rijos sostinėje Miunchene, 
arba Monachijoje, nors ne
iškentė nenusiskundęs, kad ke
li; s į tą profesūrą buvo prieš 
st itų kalną. 

1891 m. Hertlingas drauge 
si profesorium Baumker ėmė 
išeidinėti grynai moksjiagą 

s. 

t * \ 

žmonėms skiriamas mėnesinis 
laikraštis "Hoehlaiid". Tarp 
geriausių jo bendradarbių bu
vo ir Hertb'ngas. 

J is nepasitenkino vien mok
slo tyrinėjimu ir veikalų ra
šymu. Viešame katalikų gyve
nime jis labai noriai dalyvavo. 
Katalikų organizacijos labar 
džiaugdavosi Jurgiu Hertlin
gų. Vieną kartą jis, dar jau
nas būdamas, tapo pirminin
ku visų Vokietijos katalikų 
susivažiavime, taip vadinama
me Kathalikentage. 

Kaip mylimą savo šalies as
menį žmonės jį išrinkdavo" at
stovu į Vokietijos Reichstagą. 
Ir tenai nuo 1909 iki 1911 me
tų jis buvo katalikų" partijos 
vadu. J i s buvo podraugei iš
rinktas ir į Bavarijos seimą. 
1912 metais jis tapo Bavarijos 
ministrų pirmininku. Penkie-
riais metais vėliaus jis. tapo 
visos Vokietijos kancleriu, t 
y. ministrų viršininku. Prieš 
pradėsiant vokiečiams trauktis 
atgal iš Prancūzijos, Hertlin
gas atsisakė nuo kanclervstės. 
To atsisakymo priežastys ne
buvo apgarsintos. Numanu, 
kad tada vokiečių politika 
griebėsi apgavystės. Tos 
Hertlingas nevartojo visą savo 
amžį, nenorėjo ja susiteršti nei 
senatvėje. J o mintis buvo įsi
žiūrėjusi į didžios praeities 
vyrus, kaip' ana šv. Augusti
nas. To -didžio žmogaus gyve
nimą Hertlingas %uvd $arašęs 
1902 metate.-

Hertlingas mirė pergyvenęs 
73 metus. Nors jisai karės 
metu valdė viešpatiją, buvusią 
karėje su mumis, "bet j is ap
sėjo padoriai, dėlto jį ir ger
biame. I r kiti Amerikos laik
raščiai jį pagerbė, pripažinda
mi, kad Hertlingas buvo mo-
kinčiausias už visug ikišiol 
buvusius Vokietijoj kancle
rius, o mokintų ^žmonių ne
trūksta Vokietijoje nei tarp 
valdininkų. 

~~ — • • • ! , i . 

Lenkai ir Lietuvos 
Nepriklau«H 

roybe* 

vybe - Valstybės Tarjrba ir padėtąją josios Vyriausybe. J i 
siuntinės savo įgaliotoju*, kurie aiškins ir p a t a r ę kaip tat 
geriau padaryti. v .. T . A ... x. 

Vyriausias dabar darbas, didžiausiai Lietuvos piliečių 
„ ^ _ . _ ™ 6 . „ ^ ^ r _ ™ , _ „ „ ™ ™ pareiga ~ palaikyti krašte vienybę, ramybę ir tvardą. Tegu 
varžę Lietuvos kraštą. Kovai dar ne galas,- bet jau teka mums eina Lietuvos jaunimas, kurio krutmeje plaka narsi lietuvio 

širdis, į milicijos eiles, tesimoko ginklą vartoti, bet tevartoja 
jį tik šventu reikalu mūsų tėvynei ginti. 

Žinokite visi Lietuvos piliečiai, kad Valstybės Taryba 
remsis jūsų išrinktaisiais Parapijų ir Apskričių Komitetais 
ir dradge su jumis ves Lietuvą į laisvę, laimę ir gerovę. 

Netrukus, dar šiais metais; tam tikru įstatymu Valstybės 
Taryba pasikvies jūsų išrinktuosius atstovus į Vilnių bendra
jai su Valstybės Taryba Konferencijai. Šitoji Konferencija tu
rės papildyti Valstybės Tarybos sudėtį. į 

Bukite pasirengę, Valstybės tarybai pašaukus, eiti ten, 
kur reikės, mūsų brangios tėvų žemės — Lietuvos gintų! 

Valstybės Tarybos Prezidentas A. Smetona. 

Ne visi lenkai yra šovinistai, 
kaip mes esame įpratę juos 
matyti. Bet daugiau sveikos 
minties ir pažiūrų turi lenkai 
katalikai už lenkus liberalus 
ir socijalistus. ISų lenkais ka
talikais (žinoma, ne su visais) 
galima rimčiau pasikalbėti rr 
pasitarti n»*eų i r jų reikalais. 
J ie yra sukalbami To n^gaii-
ina padaryti su lenkais libera
lais ir aoeįjalistais. f*e ,be#to-
d ą ^ s feflfci*, Jcad JL*iejfen^i.tipį 
pi-ąąį}ėti I ^ n į a į ^ Į a d I M l ^ > 
yi^i lta$&jo£ proviecija. 

Ai«^ai parėjo žinių iš Varsa-
vu0f k a i lenkai agaėgina savin-
ti»s Lietuvą. Daoartinės Var-
Š£v^j«'i»nkf valdžios pr^»įe-
ri s Moračevski paskelbė n>wa 
s#v# p o J i t i ^ programą. Tarį> 
kiįfcp jis jjažyanėjo, kad lenkat4 

resnybės nebėra ir tiktai šianolien galima imtis statyti laisvos 
Lietuvos gyvenimą. Jau atėjo darbo valanda ir Valstybės Ta
ryba tikisi, kad jus visi — Lietuvos vyrai ir moters — mokate 
ne-tik del laisvės kovoti, bet ir iškovotąją laisvę stipriai lai
kyti. , 

Nuo šios dienos mes patys imsime Lietuvą valdyti. Vals* 
tybės Taryba rūpinsis lygiai visais Lietuvos piliečiais, neskir
dama nei kalbos, nei tikybos, nei lyties. Dabar ji jau kuria sa
vąją valdžią, kuri sudarys valstybės įstaigas ir sutvarkys 
krašto savivaldybę. Darbo tik pradžia; dar veik visa valdžia 
vokiečių rankose; daug dar laukia mus rupesnių. 

Imdamies darbo pasisakome, kokie yra mūsų pirmieji 
rūpesniai: S į 

1. Per ketverius metus spaudė mus didžiausi karo vargai. 
Netekdavom pieno savo kūdikiams. Stikdavome duonos, sve
timus bešerdami. Lietuvos Vyriausybė rūpinsis, kad nei vie
nas grūdas, nei vienas kiaušinis be jos žinios nebūtų imamas 
iš krašto. / , ' 

2. Ketverių metų karas suardė mūsų ūkius. Mūšiai, ėję 
'Lietuvos žemėje, pelenais pavertė mūsų trobesius. Karo nuo
stoliai turės būti Lietuvai atlyginti. Vyriausybė tuojau imsis 
daryti visų tų nuostolių sąrašus. 

3. Lietuvos Vyriausybė rūpinsis, kad tuoj butų paleisti ir 
galėtų grįžti visi karo belaisviai ir visi iš Lietuvos ištremtieji 
del politikos nusidėjimų karo metu. 

4. Lietuvos Valstybės-.Taryba ir josios sudarytoji Lietu
vos Vyriausybė imasi kraštą valdyti tik laikinai. J i nori tik 
apsaugoti Lietuvą nuo suiručių ir privesti šalį ligi visų žmo
nių renkamo Steigiamojo Lietuvos Seimo. Valdžios tikslas 
greičiausiai sušaukti Steigiamąjį Seimą visuotiniu, lygiu, 
slaptu ir tiesiu balsavimu. Jisai galutinai nutars, kaip turi mū
sų kraštas valdytis. Jisai nustatys santykius Lietuvos su kai
mynais. Jisai įstatys ir nuolatinę Lietuvos VaMžią. 

5. Žemės valdyme ikišiol buvo Lietuvoje daug neteisybės. 
Greta didžiausių žemės plotų savininkų skurdo šimtai bežemių 
ir mažažemių, norinčių ir sugebančių savą, ne svetimą žemę 
dirbti. Laisvoj Lietuvoje taip būti neprivalo. Mūsų Steigia-
masai Seimas turės pasirūpinti, kad Lietuvoj žemdirbiai, ku
rie nori ir sugeba žemę dirbti, gautų jos pakankamai. Jo bus 
darbas, kad nebereikėtų Lietuvos žmonėms iš savo krašto ga
bentis ir ieškoti duonos svetur. Lietuvos Vyriausybė paruoš 
visa, kas bus reikalinga Steigiamajam Seimui žemės reformai 
padaryti. ' . 

6. Lietuvos Vyriausybė rūpinsis, kad miesto ir sodžiaus 
darbininkai turėtų darbo ir uždarbio ir kad jie butų saugoja
mi nuo išnauddj'imo. * « — • 

Einant į darbą daug mums reikia patvaros ir stiprybės, 
nes turime daugelį priešų, ir mums tenka gintis vieniems, -ne
laukiant iš niekur talkininkų. Yra žmonių, tykojančių užgrobti 
Lietuvos žemę, išplėšti Lietuvai jos širdį — Vihpų. J ie ginklu 
ruošiasi mus užpulti. Yra žmonių, kurie dangstydamies gra
žiais demokratizmo vardais ir žodžiais, nori suardyti hiusų 
pačių tarpe vienybę. 

Norėdama atsiremti prieš visus mūsų priešus, Valstybės 
Taryba drauge su josios paskirtaisiais ministeriais praneša 
jums, kas reikia tuojau daryti. 

Negaišdami nei dienos, kiekvienoje parapijoje susirinkite 
visi vyresnieji, be kalbos ir tikybos skirtumo, ir išrinkite Pa
rapijos Komitetą iš penkių arba septynhj žmonių. Išrinktasai 
Komitetas turi tuojau paimti į savo rankas tvarkyti apylin
kės gyvenimą. Tasai Komitetas tuojau turi pasikviesti stip
rius ištikimus vyrus ir sudaryti iš jų mi]icį;ą. Milicijos dar
bas yra saugoti ramius žmones'nuo visokhj grobikų ir už-

yj 

^ - ' • 

Valstybės Tarybos Vice-prezidentai: 
Dr. J . šaulys. 

Kun. J. Staugaitis. 
Biinisterių Tarybos Pirmininkas i r Užsienių reikalų ministe-
ris prof. A . Valdemaras. 

Finansų, prekybos ir pramonės ministeris M. Yčas. 
Vidaus reikalų ministeris V. Stašinskis. 

7 Teisingumo ministeris P . Leonas. 
Žemės ūkio Ir valstybės turtų ministeris J . Tūbelis. 

Švietimo ministerijos Valdytojas J . Yčas. 
Vilnius, 1918 m. lapkričio 11 d. ( "L . A . " ) . 

naudinga laikant pamaldas 
gegužio mėnesyje. Dar naudin
giau butų buvę vietoje visų 
Šv. Įjitanijos pridėti Šv. Sak
ramento įstatymo giesmes* ir 
kitus tekstus, kad darant pa
maldas su Įstatymu nereikėtų 
nešiotis kelių knygų. ^ 

Knygelės kalba ir stilius yra 
gražios ir lengvos, tik vieto
mis kaikurie žodžiai pertan-
kiai atkartoti, pav. 17 dienoje 
žodis butelis. 

Šita knygutė 
naudingas pridėfikas prie mųs 
gegužinės raštijos. 

NAUJOS KNYGOS. 
Kun. M. J . D-as, Marijos 

Mėnuo arba apmąstymai kiek
vienai mėnesio dienai apie Ma
rijos gyvenimą dorybes ir gar
bę. Spauda T. P. Križanausko 
137 So. Main str., Shenandoah 
Pa., 1918 m., į42 p. Ant knygos 
nepadėta jos kaina. 

Prie kiekvienos dienos ap
mąstymo pridėtas kokis nors 
paveikslėlis, bet spaustuvė jos 
neaiškiai atmušė. J i ir popierą 
nevienokią davė. Tai-gi spaus
tuvės negalime pagirti. 

Už tat reikia pagirti kny
gos sustatytoją. * Apmąstymai 
sustatyti taip, kad primena vi
sa fc% žinome apie V. Jėzaus 
motiną. Jos gyvenimo nuoti-
kiai, jos sopuliai, jos dory
bės, jos garbinimo priemonės, 
jos malonės suteikiamos žmo
nėms, jos garbė dauguje. Pas
kutinės dienos apmąstymas 
pavestas Šv. Marijos sužiedo-
tinimui šv. Juozapui. 

Labai turininga ir gražiai 
parašyta knygelės įžanga. Pa
baigoje yra didelis ir įvairus 
priedas. Jame yra visa kas 

LAitKAS REDAKCIJAI. 
* V Xti '• - » ą>i • \ - . 

Chicago, sausio 3 d., 1919 m. 
"Komitetas susižinojimo su 

Lietuva' ' šiuo* užreiškia, jog 
jis neturi nieko bendra su la
peliu, minimu " Drauge ' ' 
gruodžio 27 d., 194-8 m., ir ne
žino, kas to lapelio autoriai 
galėtų būti. 

"-Susižinojimo su Lietuva 
Komiteto ,>: 

Pirm. Marė Jurgelionienė, 
Sekr. J . žymont-žemaitė. 

— 7 -.«.: >_- -

puolikų ir palaikyti viešąją tvarką. 
. > 

Komitetai tegu susižino su kaimyninių parapijų komite
tais ir bendrai teįsteigia Apskričių (Kreizų) Komitetus. 
Šitieji teužmezga nuolatinius ryšius su Lietuvos Vyriausybe. 

Valstybės Taryba drauge >su savo ministeriais rūpinsis, 
kad niekas nekliudytų jūsų išrinktiesiems Parapijų ir Apskri
čių Komitetams darbo dirbti. J inai rūpinsis-taip pat, kad jū
sų sudarytajai milicijai butų' pristatyta ginklų. 

Rinkdami Komitetus ir steigdami miliciją, klausykitės, 
kai bus reikalo, ir tarkitės su vienintele visos Lietuvos atsto 

= 

Moračevskio išsišokimą. Pasa-
;kė, kad Moračevski su tokia 
savo politika pakenkia lemtų 
reikalams. 

Kaipo pavyzdį tuo žvilgsniu 
statome katalikišką lenkų dien
raštį "Dzierinik Chicagoski , ,. 
k ^ t a i kaip jis atsiliepė apie 
Moraftėvskio troškimus: 

M 4 "Daily N e ^ ' paskel
bė Moračevskio, laikinos so-
eijalistiškos Varšavoj v vaį-
džios premjero, pranešimą. 
P. Moračevski pasisako «*-• 

^-nįek© svetimo. Bet Lie- į ko,) įntfp?naeiįoinaM*aeįįa ja* 
Ufetuvos "paveizimu".. . Už 

įįiaita»fi3ttą., jei &g y m 
ė, tasai pOnas .turi fciat 

pairauktas teisman kaipo ša
lies išdarrikas. Kitai p ir ne-
gniėltų but, įei te©ai gyvuotų 
pilnai suorganizuota atsako
moji -valdžia. Ttfkia valdžia 
tą «miiiste?į galėtų pamo-

^kmti. 

ar soeija-
li?%> spauda tą Moračevskio 
p uftdrvmrą džiaugsmingaiNsuti-
jk^*#t«Bibioimis raidėmis pažy-
w$Mk ^ i i i i l»va turi tekti 
L ^ a L - f tmčetak? už tai 
P g^rė. 

&&t katalMšlęi lenkų kik-
nščiai kitaip atsiliepė apie 

•'Talkininkai stovi už visų, 
atskiriu tautų apsisprendi
mą savo politikos reikalais, 
gi štai tasai ponas ^nori 
"pagrob t i ' ' Lietuvą. Visa 
lenkų tauta sako lietuviams j 
nenorime * apribuoti jums 
laisvės; gi tasai jonas sako, 
kad Lietuva "p r igu l i " Len
kijai ,* f y 

<fcr* -į* 
U Kitados ' "Dz. Chicafosli 

cjetaip rašė. Bet dabar . me^ 
sveikiname jo teisingą ir pro-
•tingą žodį. Gi yiešam žodyj 

tinkąs su Danzigo (Gdai^- dažnai atspindi ir tikrieji no* 
X?A. Šiuo kartų tie norai pasi-
w$& p?akiiuųs. Nes katalikis-
i&£̂  lenkų laikraštis pabara 
teti&ū * premjerą už norėjimą 
pasisavinti Lietuvą. 

Bu iokiais lenkais mums ne-
hnty jįLdeijo vargo gražiai sv.-
gj-renti jkainiinį^tėje, kaip ly
gi ems' Šff v l ^ i a i s dViejbsė; at
skirose nepriMiuciįkosė nuo 
feta4atP« viešpatijose. 
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GER6. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

•. 
-

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

Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per pačtą. Nauja metodą ve kokia: , 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą, 
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 Admini^rącijai Tie ženklai yra, pav., 
iokie: 4—3>-8; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t. 
- . Ką tos skaitlinės reiškia t Jos reiškia: pirmosios paeilinį 
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 - diena 1918 metai); 
2—26—9 (reiškiar 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, p&v., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
sale adreso bus:pažymėta: 1—2—£9. T̂aa reikš, kad.jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujina arba 
užsisakys dienraštį su vasarįo 10 diena, 3.919 m. I r užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. 1 

Šitie ^eukl^j. kų» skaitytojams ne ;tik aiškus pakvitavimas, 
het dar jie ^nurodys, kada baįgiasi prenumerata. Tai puikus 
bus parankum^s ne tik A4ministracijai, bet ir patiems skai
tytojams. 

Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik "tiems 
skaitytojams, ^atrie būtinai tokįų i^ikalaus. 

Kartais tuose *įnt acftpesų nakyitayimuose gali pasįįlfkyįti 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra pisšami praneąti mums a1>is* 

^įifį^J^^i-^iJB^^. »e^*umus. Taoa ,^feą paV%> 
atme'arba iJei^-oieaiiSf paaiikinsiine. 

L" m '''i,1 •sagžatessasaaaaagag 
. J -,. 

'•1M 

į 

• 

1 
f i 

F 

I 
«^ 

~.r\ 

' 

I 

+ w4t 

http://ille.ili.mu


I 

I 

/ * • 

* 

Ketvir tadienis , gausio 9 191S DRAUGAS 
86— 

Lietuviai Amen Aiif rūmų Tarybos urnai s u p l ė š o j o 
Valstybinė mųs vėliava Lįetuvps, 

CLEVELAND, OHIO. | paaiškino v^karb tikslą i r . . P r a d d a m s kiekvieni lietuvis apsistojo 
1 v, • . . T. u i i • i • * I r džiaugės sulaukęs laimingos dienos, 
užkvietė svečius, kad kiekvie- t .£ : XT ° v . . „ .;. v. . * . 

XT ! . « ! . TTJ Nuo siolaik piliečiais pa l i jo vergai 
Nedehoj , sausio 12 d., Acme nas ką nors pakalbėtų bei *a - • ' - -

svetainėje, Tautos Fondo 22 dainuotų. P-lė Šlapikauskiu-
skyrius rengia milžiniškas tė padainavo solo " P l a g k ė 
prakalbas . Apar t prakalbų sau la ivel is" , gi P . Butkus , 
bus suloštas gražus veikalas " Saulutė t ekė jo" . I r kitUrgi 
4 4Paskutinį j au ka r t ą " . Dai- kalbų buvo maty t i , kad i l s i 
nuos du dideli chorai. L. Vy- buvo užganėdinti , tuo vakarė-
čių 25 kp. ir C. L. T. choras, liu. K a i p kurie kalbėtojai, 
Vakare kalbės Suv. Vai. ka- kalbėdami , apie pramogos 
reivis, Jonas E. Karosas. Pra- smagumą, prisiminė ir apie 
clžia 4:30 vai. po pietų. (Lietuvos vargus . Po to vie-

Girdime pranešimus apie tos veikėjas, V. J u s a s , pla-
Lietuvai Laisvės išgavimą, einu paaiškino dabart inio lai-
bet tas ne aišku. Todėl gi šia- ko svarbumą ir ragino visus 
me vakare žinomas rytinių aukoti pagal išgalės į Kalė-
valstijų veikėjas gerb. J . E . ilinį Fondą. Visi t am noriai 
Karosas aiškiai nupieš dabar- pr i tarė ir sumetė $15.00. Bei-
tinio momento svarbą. kia priminti , kad čia auka-

Teat ras perstato Lietuvoj vusieji jau pirmiau į Kalėdi-
vokiečių didelius žiaurumus, ui Fondą buvo aukoje penfci-
O kas puikiausia — tai chorai nes, dešimtines ir dvidešimti-
su savo puikiomis dariomis vi- nes. 
sus pavaišins. j>0 vakarienės sugiedojo 

Bus skaniu vai iri n smuikini- Li tuva, Tėvynė mušu. Pas-
tu lietuviu biznierių, Griež kui sekė taut iškos dainos ir 
Lietuvos Sumi Benas, kuris žaislės. Pasil inksminę iki so-
savo uždarbi paveda Lietuvos ties, pasikalbėję ka ip pasek-
laisvei. j mingiau pr i t raukus čia augu-

Taipgi šiame vakare bus iš- Ą jaunimą prie L. Vyčių, visi 
neštas protestas prieš lenkus, l inksmi skirstėsi, pilni gerų 
kurie jau šiomis dienomis at- , į spūdžių, 
virai nori užgriebt mūsų tė-j Aukojusių varda i : 

V. Jusas 5 d o t 
V. Puzaras 2 d6l. 

Iii 

• 

.-

P o 1 dol.: A. Kemera, J . 

vynės Lietuvos sostinę — Vil
nių. 

Taisri ats i lankvkite visi, 
idant at rėmus imperijalistų Vaičiūnas, J . Banis, L. Abro-
lenkų taikomą Lietuvai ir jos maitis , A. Slabinskiutė. Smul-
sostinei smūgį! I kių aukų $3.25. 

Kviečia, •• B. 
T. Fondo Komitetas . 

&4\ ' -Įvyko svajonės jų, baigias va rga i 
$JR$ yėM^FA — žęnjklas mūsų liuosybį^, 
UŽ į ą m e s kovojoių ilgiausius metus ; 
Ta i simb<^as mūsų nepriklausomybės, 
Pe r ją pastebės mus pasaulis platus. 

J i mūsų didžiausia šventybė tautos, 
Brangiausias akmuo vainike Lietuvos!.. 

Po vėliava ši ta tegul susispiečia 
Visi, kam tėvynės brangi atei t is ; 
Pr ie darbo naudingo kiekvieną j i kviečia, 
Su j a atsigavo ir mūsų viltis. 

Su vėliava rankoje ,ženkim pirmyn, 
v J T tį 7 

Prieš nieką mes jos nepalenksim žemyn; , 
Ba r šiandien jai gresia pavojus didžiausias — 
Girdėt iš visur pavyduolių keiksmai; 
Dabar reikalingi gr iežtumas tvirčiausias 
Tr pasišventimo fcarščiausio veiksmai. 

'Yodel pr ie Tarybos visi prisidėkim 
I r darbą sunkiausią aŲjkt ja i pa4ėkim. 

O Viešpatie! Tau visa ' š i rdžia dėkojam, 
Kad leidai didžiausio stebuklo sulaukt —r 
(Visas kančias mūsų Tau šiandien aukojam) 
Negyvą gyventi teikeisi pašaukt . 

Tu mūsų karščiausias maldas sužinai, 
Brangiausią tėvynę Tu mutns grąžinai. 

P a l a i m i n i jos, Dieve, pirmuosius žingsnius, 
Parodyk prie laimės kelius teisingiausius, 
Suteik jai jėgas ir la ikus geresnius, 
Padėk ja i at l ikt i žygius iškiliausius. *" * 

•Tu mūsų maldų niekumet neatmesk, 
Ąnt kelio garbės mus tėvynę* išvesk! 

( " L . A . " ) Į. Turčinskis. 

- ' * *« ' 

•. 

• 
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ATMUTCIAI ir ARPAI 
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REIKALINGAS. 
Patyręs jaunas vaikinas pardavė

jau rakandų ir drabužių krautuyėj . 
Turi kalkėti angliukai ir l ietuviškai 
geraj. Prityrimas yra būtinai re i 
kalingas. Atsišaukite: 

•Harris Gol<Jst«n, 
4802 So. Ashland Ave. , 

• Chicago. m 

- y • ' " • ' " 
Paieškau savo brolio Jono Vait

kaus, paeinančio iŠ Kauno g., Rasei
nių p a v . , ^ v i n g i ų par., Bikavėnų sod., 
17 metų kaip aleido. Lietuvą. Pas 
kutiniais laikais nieko apie Jį ne
girdėjau, jis pats ar kas apflr j \ 21-
note, malonėkite pranešti sekančiu 
adresu. 

Juzoas Vaitkus, 
4524 S. Marshfield AV., Chicago, III. 

Paieška u savo tetos Barboros Auk-
sorikes. Ji dabar yra vedus, jos pa
vardes po vyrai nežinau. Ji paeina 
iš Kauno Guberp. Raseinių JRay 
Tenenių Parap. Aušbikavo Sodos. 
Turtų labai svarbų reikalą, ji pati 
arba kas apie ja žinotų meldžiu a t 
sišaukti " sekančių adresų: -

Ona Grdmflatast* 
po vyrui Dimskiene • 

A N T P A R D A V « « 0 — ^ARGEMAS 
2 pagyvenimų ant b.asemanto medinis 
namas . 5 pagyvenimų visados Už-
randuotus atneša randos f metus $800 
N'etoli tiuižo parko. " L i e t u v i ų ir len
kų ^apgyventoji v ie loj , 4460 So. Her-
mitage Ave., Savininkas 139 N. Clark 
ROoun 615, Telefonas 5886 Randolph. 

^~+~*m*mT + mm9 y ^ — y y y j ž 

ALEX. MASALSKIS 

G R A B O R R S 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka y i š p kJ a s 
laidotuves ko-
pigfausiai. Tu
riu s a v o kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi di(|ę8-
nę dal į jgraoų 
patys €ip*ame. 

3307 AUBURN AVE. 
Telephonas Drover 4180 

• X . ••.„ '-•-—»-» . . _ . . - - ». . , „ , » .. . • • 

!?-»»»»»»»»»——— 
A. A. ŠLAKIS, 

Lietuvis Advokatas 
L A W Y Ę R 

Ofisas mies te : 
l.i-ių lubų — K a m p a i i s 1303 

Association Bldg. 
^ 19 So. LaSalle St. 

Chicago, IU. 
Telefonas Randolph 2898 

Utarninko įr Pėtnyčios vaka-
rais nuo 7 iki 9 vai. 

8255 So. Halstėd Street , 
Tel. Yards G 4 92 

; , ; . . , , « - . . • • • • 
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Ned.ėli,9mls pagal autarim* 
AUT PARĮDAVĮOfP 4I1Š SO ASHLAND AVEMTJE 

atU Al-Ufi Gatvės 

-•• . ? ; • ; • 

Po prakalbai bažnytinis j žodžių pirmininkas St. Java-
ehoras vedamas vietos vargo- nauskas ir moksleivis St.Bart-
nininko Barono padainavo ke
letą gražių dainelių. Ant ga-

kus. Šie vakarėlio įspūdžiai 
ilgai a tmintyj stovės. Visi 

bučeruė Ir grot'erikė, Hejtuyių apgy-
ventoj v ietoj . Norint ga l ima nupirk
ti -u namu IĮT l>e imuio. Aš esu gy 
venęs čionais 7 metus , ir biznį gaki-
m a įįerai išvarj'ti' Pricža^tfs parUa-

Atsišaukitr 
'•V 

vinio, Išvažiuoju kitur, 
sekančiu adi-csu: 

Andrew Ivaškevie*. 
4543 So. Marslificld Ave., 

Chicago, 111. 

Tel Drover 704? 

ŪfpQ Z V eželis 
LIETI'VIS DF.VTISTAN 

balandos nuo 9 ryto iki 9 vak t 
Nedėliomis pagal sutarimą 

flokyfKis Kir|>«mo ^ Doslgutog 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų s is tema ir ypatiSkas mokini
mas N paadrys jus žapoyų • \ trumpą 
laika. 

Mes turime didjiausius 1r geriau
sius kirpimo-dėsi gming ir »lttKMM> 
skyrius, kur mes sliteiksinie, praktiš
ka patyrimą, kuomet jgs mokysitės 

Elektra varomos mašinos mūsų siu
vimo skyriuose. 

J -esate užkvieėiami aplankyti ir 
,1"-::...a... J! ..-^jių mokyklą bile laiku —! 

dieną tyr vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie -
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi
le amdų knygos. 

MVSTER DES1GNING SCHOOL . 
J. F. K ra nicka, Perdėtinis 

113 ~N. La Salle gat., prieS City Hal | 
Atsišaukit ant 4-to augšto 

— 

— ; ~ ~ jj^Jl 
! Dr. G M. GLASER 

PHAKTJKFOJA ?0 METAI 
Gyvenimas tr ofisas 

:•:- '?&-?'"* 7T • • * . 

Tautos Fondo 2'2-vo sky
riaus susirinkir.ias atsil)iis 
sai1..-".*) 20 d., Žvaig/.ilrs šalvie. 

Alsilankylritv, JK-S hiis nTi-
kima- v;\l«lyl>os. 

K^eč^ū r.kviiaus Valdvba. 

ATHOL, MASS. 

(Iruodžio 26 d., praeitų me-
lu, po bažnytinėje svetain«įe 
i.įsihuvo prakalbos. Kalbėjo 
} . K. čcsuulis iž- AVashingto-
i.a. JSavo kalba gražiai papą-
• i!;ojo kas yra veikiama da-

Ltddotuvės. 

SFRING VALLEY, ILL. 

L. Vyčių susirinkimas. 

rai šeimininkės 
džiais. "̂  

su užkan-
lo sudainavus Lietuva, tėvynė (t>avo užduotis išpildė, ypač ge
nui sų, žmonės ramiai išsiskir
stė. 

Dar ir ant rytojaus žmonės 
susiėję, kalbėjosi ir gėrėjosi 
kun. Švagždžio prakalbomis. 

K. G. 

i a:- linktii" įiepTigiilmitiffos ) j . Vytinį kuopos, ka ip ir 
, J.v-tuVos. Žuionhj susirinko visuomet, susi ikikimas buvo 
j nedaug. Mat žinojo, kad bus įspūdingas. Jaunimas , kurs 

Gruodžio 2a d . ^ e r s i s k y r e fuku l inkimas. Susirinko tie nenuiista dirbti tėvynės labui 
su šiuo pasauliu a.vi. Konstan- patys, kurie kožnose prakal- supranta savo užduotį i r žino t is prie kun. S. Bystrajaus, St. 

Ann ' s Chureh, Spring Valley, cija Lingiutė. Palaidota ta- liO*c» aukojo tėvynės reika-
po su bažnytinėmis apeigo-! kims. Nesenai buvo taipgi su
m i n a n t katal ikiškų kapinių, j rengtos prakalbos, kuriose 
Šermenys, buvo ilgos nes kalbėję p . Ju l ius ^Kaupas. Ta -
laukta iki jos vienatinis brolis, l da atikų sur inkta buvo nema-
kurs ta rnauja Amerikos ka-Įžoi- Dabar dar pridėjus Čes-
riuomenėi atvvks. Ketur ios d i e h ^ ^ i 0 prakalbose sur inktas au-

Reikalingas vargonininkas. 
Dabart inis . vargonininkas 

del tūlų priežasčių atsisako 
nuo vietos ir žada greitoj atei
tyje apleisti, ta t į'ira pagei
daujama jaunas, darbštus vai
kinas, kurs galėtų vargoninin
ko vieta, užimti. Čia jauni
mo gana daug randasi , nenu-
bodu; kleboną tur ime gera, 
geram vaikinui gera vieta. -Su
žinojimui išlygų reikia kreip-

2^™ŪB~Sf0MAČH5 _SffiD 
P o valgiui • neužmiršk, kad geriau

s ia i vaistas tavo skUviui yr* ĘATO-
N l C Prašal ina visus nesmagumus 
savlrškiniir, o, o ta# "reiškia, k a d rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. -

• •• j ą , i x , ' i ' f ' . Lggf 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telef inas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South Westcrn l iouievard 

Kampas W. 35-tos gatvės 

S1<IB So. Morgan St.. Kertė 3Ž SC.j 
CHICAGO, ILL. 

Specijalistas 
Moterišfeu, Vyriškų įr Vaiku 

Talpfci Chronišku Mg^**"' 1 

OFISO VALANDOS 
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarvtaa 
Telefonas Yartls ««7. 

• > T > M a . 

•*•" 

I 

: , W . . . . . . . . - . . . . . « ^ . ^ ^ - - % 

Telefonas PullV>ian R0 
Iffi. W. A. MAJOR 

G Y ^ Y T ^ A S Ąą 

s=?— 

ko laukia numvlėta Lietuva iš 
* 

vyčiij, t a t moka tuos įspū
džius' pagamint i i r palenkti 
širdį tų kurių d a r nelanksto-
ma yra . 

Susirinko jaunimo mažokai 
Kas kaltas, su»ku atspėti . 

nos cine kol nuliūdęs brolis pai I Kas> pasidaro apie pustrečio j y į e n į kal t ina jaunimo nesu
važiavo paskutinį atsisveiki- į tūkstančio. Manoma, kad at-
nimą brangiai sesutei atiduo- bolieeiai surinks t r is tūkstan
ti. Palaidota tapo 31 d. gruo- čius dol. Garbė butų Atholio 

nedidelei kolonijai. Dar 
draugijos neaukojo. Antai 
t ur t inga Aušros Var tų vyrų ir 
moterių draugi ja per metinį 
susir inkime žada pasirodyti 
su auka. Paskui Šv. Onos 
moterių ir merginų dr-ja. 

Po Česnulio kalbos kalbpjo 
gerb. kun. Petra i t i s , vietos 

v 

džio, 1918 m. 
A. a. Lingiutė buvo jaunu

tė, nes ėjo devynioliktus me
tus. Buvo pavyzdinga l ie tu
vaitė,, todėl skaitlingas būre
lis lietuvių, susirinko palydė
t i į amžino atsilsio vietą. 

Velionę pagavo influenza. 
Pasimirė Šv. Jono l igonbuyj. . 
- . ... ,. ,. " „ » . klebonas apie vienybę ir deji 
Pa l iko nuliūdime savo myli- . / r , .. mus tėvelius ir seseles ir vie-

Del didelio gailės- i 

n u1 aukų. Pasakė, kad atlio-
lyje nėra bolševikų, kurie sa-

darbais 

p ra t ime vyeių idea lų ; kit i sa
ko, kad mūsų pačių kaltė, nes 
mažai pašventėme laiko nuro
dymui ir U. Bet nuomonės ir 
išreiškimai siekianti augščiau 
atneša naudą, t ad nėra kų pa
vydėti, kad jaunimas taisyda
mas "kelia ateičiai i r karš ta i 
ką pasako. 

Po gražių svarstymų i r ra
portų iš r inkta nauja valdyba. 
Pi rmininku liko St. J ava 

iti . • • 

mm 9. ww 
Reporteris. 

-

F . P . BRAGHULIS, 
Lietuvis Advokatas 

AV-orney at Law 
105 W. 31onroc, Cor. Clark St. 
Kpora 1Ž07, Toj. Central 220 

I CHICAGO, i i A A X O l S 
r~r~ r ^ ^ ^ v ^ Y 

, ,Gyv*: 3112 So. HaUtetl Street 
Telefonas Yards 2200 

l_: , ;j ••.•_? / 

a a s a ^ 
ori>as 11710 MitJiigiMi Ave. 

Adynos *:30 Iki. 9 i.šryto — 1 
Iki 2 pop4©ttt — 6:20 Hci 8:30 į 
vakare. Jtfedėnomis nuo ao 

H k i ' f r išryto.' ' , 

DR. LEO A W0TIN 
. . . . 

Gydytojas Chirurgas, 
Akascrts 

1920 So. HuĮstoti St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latvišką) 

ir rusiškai. • 
Valandos: 10—12' ryta; 6—9 
vakare. Tel. Canal 4367 

DR. M. HERZMAN 
IR RLSMOK 

. Gerai Ueluv:a.. s žii.omus p<.; 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, i:.. 
rurg;i., ir AKLŠEi i lS . 

Ofiaas ir Lai.jiratorija: 1025 W-
18th St., netoli Fisk St. 
. VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir 6—8 vai. vakarais. Telefonas 
Canal $Tl0. 

GYVENIMAS: 
Street. 

VALJ 

S412 £0. Halsted 

ryto tiktai. 

Dr. A. fi. BltDiSLthal O 0 . 
AKIŲ SPECIJALISTAS ''/ *% 

1 m r r 1 

PEARL QUEEiN 
KONCERTINES 

utį 

• 

m 

Nėra užtektinai tiktai žinoti. 
ljet reikia saVD moįslą įdėti į 
praktiką, norint Ijuti naudingam f 
tautai ir-žmonija!. 

Dabnr ^rrą. patvirt intos ir Ysxr%p--
PavyzdVą, jus žinote, kad jge- \moa daugumos ^tuvi«j, kurie gra 

riausias vaitas žmogui vartoti y-
ra Paroįglcpy dfl subudavo/imo, 
ir nerviškumo, aniems, prjdups 
jums daugiau kraujo, subudavos 
jusi] muskufus. \ \ / .; + L ... • .. 

Bet kas is to žinojimo, , jeigu 
kuomet tu jautiesi nusilpęs, ner-

% . v 1 ; , ' j • * l A l * ' ' 

na broli. 
v- • ,• i- + ^ ; v o pragaiš t ingais 
cio viena veliones sesele tapo f ? J? 

kenktų visam netuviij judeji-
Liui. J e igu i r y ra įtokg soci-
jalįsjtas," tai ir jtas siaustosi 

dak ta ro a tsk i r ta nuo serme-! 
nii, nes ir ji sunkiai susirgo. 1 

Lai Konstancijai Lingiutei 
būna lengva svetimos šalies 
žemelė. 

Vargas. 

GRAND RAPIDS , MICH. 

tanisumoje, lyg apuokas . 
G ruodiio ^9 d. kun. iš saky

klos pagarsino, kad vakare 
bus prakalbas. Kalbės sve
čias, kųn. .Švagždysl Paskir
toje valaniioje įmonių prisi-

Vietos veiklesnio j aun imo ' r inko pilna- svetainė. Dangu-
burelis gruodžio 25 d. suren- imui t ruko sėdynių, nes buvo 
gė vakarėlį pagerbimui savo; daug ir vaikų, kadangi buvo 
jauno vargonininko V. Puza- j paruošta vaikams eglaitė, 
ro. Susirinkę svečiai pagiedo- Gerb. kun. Švagždys visų-

nauskas, vice-pįnn. ^ Petr . viskas, ir to žinojimo neįr&ti-
Origaiaitė ^ G r i ^ ^ v i į i u t ^ , **<>»> i r nenusiperki Aojaus vie
nut, raš t . — pna. Juodsnukiu-1 n{* a r š e š i s b u t e l i u s ™em* &™ 
tė, fin. raM. ~ Ed r Slivinskas, | f ^ J J f Ž *V*k&t(* ^ ^ 
i^din. — Fet . Deltuvaitė, mar- a^ t°5!> 1 T

M ^ ' i . į 
šalka - P e t Javanaaskas . J , Tutettinarf žmonių pasmaudo-

XT . , ,_, , , { J O ^ I O žinojimu, tą pati ir tu turi 
N a u ^ n v a j 4 ^ o n pateko g ą r j ^ ^ Sekite protingų žmo-

bųs ir energiški vyčiai. B k i - ' ^ p a v y z d ^ i r o r d e r i u o k i t e F a r . ; 

masi, kad d a u g daugiau nu- Į t o g J o i y | i a n d i e n ą Vienas bu-
veiks tėvynės ir oi*gamzacijos j t e l i s k a k l l 2 0 j a v į e nas dolieris, še-
labui, negu per pereitus me- $ buteliai kamuoja $5.00; mes 

siunčiame gerai supakuotus. Pri-
siųskite orderius tiesiai 

* i l 

jo L. Vyeių himnų. Paskui 
p-lė M. Šlapikauskiutė pakvie
tė pr ie vakarienės. Vakarie
nė buvo sutaisyta labai ska
niai . Ypat ingai skanumo pri
davė tas , kad stalas ir kam-

pirma pasakė vaikučiams pra-
kalbėlę, suteikdamas gražių 
prilyginimų. Paskui papa
sakojo daug indomių žinių iš 
kelionės po pietinę Ameriką 
ir Argentiną, nuplėšdamas te-

barys buvo papuoštas Lietuvos nykščių žmonių gyvenimą u: 
vėliavnkėmis ir iškilmei pri- jų* budus. Visi labai klau-
ta inkintomis kvietkomis. j sėsi ir indomavo tais pasako-

Pirmiausia i vakaro vedėjas jimais. 

tus. 

V«kwps. 
Naujų Metų šventėje vyčiai 

turėjo šedminišką vakarėlį. 
Susėję gražiai ir l inksmai žai
dė lietavįj&as žaisles. Labai 
malonų įspūdį • da rė mūsų 
mergaičių, l ietuviškumas, nors 
visos čia augusios, vienok tur i 
daug gražių lietuviškų ypaty
bių, t u r i a s už garbę tur i iš
reikšt i savo apsėjimais. 

Nepasnj$o ats i lankyt i ir 
klebonas. Dar atėjus ir pra
k a u l ę -paaakė -linkėjimų ir 
vilties. Taipgi p ra ta rė kelete 

A P T E K A PARTOSA, 
160 Second Av«. Dept. L. 4. 

Naw York, N. Y. 
Kentėtojai nuo negrumuiiavimo 

Jir titų vidurinių'ligų turi vartoti 
ealdainies Partola. Didelė dėžė 
kainuoja tiktai vienas dolieris. 

(O. 13) 

jija koncertina ir augStai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertmn 
padalyta Suvjjeii^'tos* .Va^į joae A-
meriko. Mes ca l ime jas parūpinti 
augžto arbya žemo tono. 

R^ŲsalauklteJfeataiJoeo, kurą Išsiun
č iame dyl^aj. 

6E0R6I & ¥irAX MdSIC GO. 
1540 W. 47fcij 8t . , Chicago, Hl. 

PARDUOK SAVO "SŲtiĘ," 

NOJO KHYŽIAUS K^P-

_ _ TX. 

Ui L 

RED. ATSAKYMAI. 

* P. Karygai (Waukegane, 111.). 
Apie tai jau Jaiv*© rašyta kito inu-

-> 
sų korespondento. Netilps. 

kuri* įdomaujate aka. skaitykite Ir 
platinkite vieninteli ukea laikrašti 

Kreipkitės įtekančiu <ld|«su 

AiygĘR^os jĘim 
£. t). jgox 96, 

HĄRT, MISKIGAN 

Patar imas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki l s 
4649 £ . Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 64#7 

j a i -

' V. W. MTKITOS,' 
ADVOKATAS 

Vada Bi las Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

«9 W . W A S m N G T O Į r S T R E E T 
Kambarin ,609 

Tel. Central 5473 
,Qfisas a n t Br^deeporto 

S 2 | » SO. MORGAN S T R E E T 
Tel. Yards 73ff 

liituimHHmniinmmuiiiiinuHimMm 
| J O S E P H C. WOĮ fpiir | 
i Lietuvis Advokata i | 
JT 29"SO. I J A SALLE S T R E E T E 
" Gyvenimo Tel." Humbdldt 97 S 
- Vakarais 2311^ W. 22nd Street £ 
= Tel. Rock\vell 6 99 9 = 
= CHICAGO, ,IL4^ = 
TlICllllliliitililllUiliiilIHItlUIIIIlIJIIIilUr 

Telefonas Boulevard 717* * 
DR. P . ŽILVITIS 

DAKTARAS i 
I R 

CUIRL'RGAS 
3315 South Halsted Gatvė 

CHICAGO, OAi. ' 
— « 

' 

G y v e n i n i o , G12 V.' £t . 
Tel. Yards 4681 

K , " , l " » 1 * 
I ' " • ' I I I 

• • • • • • « S > 

Br. $/l. Stupnicki 
3109 Sp. Morgan Street 

CRTCAGO, ILLIMroIS 
Valandos :—8 iki 12 iŠ ryto; 
i po pietų iki % vak. Nedėl lo-

Tele fooas Yards 5032. 
mis nuo 6 iki S vai vakare 

l U f T r n*,'ff* w ^ • • • • • • * • • -+-& 

• ' 
Plioue BouJevaid 1G0 

LIETUVIS 
Gydytojas i r Chirurgas 

flr. I . T.-Strlkol 
Vautaaos:: 11 ąl ih. to 3 p . m. 
piet. 7 to 9 p . m. 

NcdėUoiuis 10 ryto iki 2 po 
pietų. » ' £ ' 

1757 y . 47-^jBt. 
CHICAGO, ILIi. 

Rczid. 1007 S. Oakley Iioul., 
P n o n e Seeley 429 

mmr 

IM 
• 

— • • K ^ » , '• ' . 
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f mm j . Zabidioniui (Sioux <5ityĮ&t)j 
Korespondentu* (Sdrantone, Pa.}, 
J. S. (Weat Piiilmaii, fiif^*/. / « -

(GaUitwi,-fci.-). 
— Kore« 

poaideli^aa "^Ivbnže. . Širdingai! 
afi^i 'M^ps.j^kamciuo«e ''Bsnut! 
go" nunieviao^e. / ;.( 

J. Kfūūiui.^ lašant eiles rei
kia žinoti eifevimo taisyklės, mle 
kaip parašytos eiles spaudai be
tinka. 

Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicag< 
Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. fiOTH, 
RUSJIS gydytojas i r chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, V y r u k ų 
Vaiky ir visų chcanU|kų ligų 

OClsas: 3354 £ o . Halsted St^ 
Telefonas Drover $693 I 

^Š+jte 

KAM 
I^IDI SLINKTI 
S A V O P L A U K A I S ? ! 

Neturėsi daugiau kal-
tunuotų, rėsvii, krintan-

| čili, pleiskanuotų, ao -
mirusig, žodžiu—ligai-' 
stų plaukų—ko turėtu
mei v isuomet gėdint ies , 
n e s tas daro Tau ner 
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik 'tunai pra
dėsi vaj tot mūsų 

įtaisytus plaukams' T, 
VAlAŠTDOS: l » 3 3 Į l ryto t—3 po tus "Dermafuga . Geresnhj 

pietų 7—8 vak; Nedėl iomis iO—12 d 

Gydytojas ir Chirurgas 
$ p SO. STATE SįT»; 

K a m p a s Adams gatvės. 
A i^nps rfuo i 

1 

iki"** po pie% 

vaistų už "Dermafugar ąėra l 
"Dermafuga" padaryt tą, kad Tą 

vo plaukai bus tankus, švelnus i 
skaistus! Oda T a v o galvoje J ty 
ra, pleiskanos išnykę anf 
o plaukai niekad daugiau 
Ęufi .patenkij l laj j a ^ o , 
pavydėk kitu puikiems 
aee | « t t s gali turėti dar 

Reikalaujant pifciuajme 
suvis dykai"- Išbandymui 
Prisiųsk 10c sta lėšų, gausi išbandymui d1 

tnafugos" veltui, s y k i s ir 

StookstT 
djfjmi vefttas 

Ir Parduo 
^ - O o . , Deį$L 

m. P. O. Bose 37, PhUadelphii, 



D R A U G A S 
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Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveisdos parapijos skaitytojms 

SVARBUS PRANEŠIMAS! 
Nuo 9 dienos Sausio (January) šių metų oficijališkai įga

liojome agentą u ti ir atstovauti Draugo reikalus: 
Bridgeporte p. JONĄ J. LUCAS, 826 W. 33 pi. 

Dievo Apveiados parapijoje p. J. MOZERIS, 1825 Union Ave. 
Visais "Draugo" reikalais kreipkitės prie juodviejų. 

IŠ CHICAGOS UETUVIĮI 
KOLONIJŲ, 

IŠ APVEIZDOS DIEVO PA
RAPIJOS $6600.00!!! 

.REIKALAUJA "INJUNC-
F TION" PRIEŠ KOM

PANIJAS. 

William Handel, 3168 Og-
den ave., kaipo pilietis ir mo
kąs mokesčius, padavė angš-
tesnin teisman reikalavimą, 
kad butų išduota "injune-
tion" prieš gatvekarių kom
paniją Chicagoje, kuri nori 
padidinti mokesčius nuo 5 
ligi 7 centu už važinėjimą gat-
vekariais. 

Kadangi šiandie jau prama-
toma, jog gatvekarii) kom
panija gali laimėti 6 centus 
nuo State Public Utilities ko
misijos, tad imamasi kitokiu 
priemonm prieš kompaniją. 

Handel savo reikalavime pa
žymi, jog kompanija yra pa
dariusi kontraktą su miestu. 
Tasai kontraktas vra teisotas. 
Jo negali laužyti bile kokios 
valstijos komisijos. 

Be to, valstijos konstitucija 
uždraudžia visokioms valsti
jos komisijoms maišyties i 
municipaluis reikalus. 

SKUNDŽIA GAZO KOM
PANIJĄ. 

SEKMADIENIAIS NEBUS 
TEATRŲ. 

Miestelyj Evanstone sek
madieniais uždrausta laikyti 
atidarytus teatrus su kruto-
maisiais paveikslais. Tas už
draudimas pravesta sulig vi
sokią sektų dvasiškių noro. 
Tie fanatikai tikisi, kad da
bar jiems padidėsiąs skaitlius 
išpažintoju. 

ATLETIKOS KURSAI MO
KYKLOSE, v 

Illinois valstijos legislatn-
rai paduota pravesti suma
nymas, kati visose viešose val
stijos mokyklose butų įsteigti 
atletikos kursai, kokių ligšiol 
priverstinai nebuvo nei vieno
je mokykloje. 

Sumanymą pagamino vals
tijos senatorius Glackiiv 

KO ČIA NEGALI BUT. 

Advokatas E..F. Thompson 
ilgas laikas gyveno savo na
muose po num. 14 Chalmerrs 
place. 

Bet 1916 metais jis neuž-

Automobilinių reikalų teis
me aną dieną pakeltas trukš-
mas, kuomet vienas policmo-
nas kaltino vieną groserninką 
už tai, buk jo automobilius 
vidumiestyj vienoj vietoj per
ilgai stovėjęs ir todėl jis au-
tomobiliaus savininką suareš
tavęs. 

Už kaltinamąjį užsistojo par
kų policmonė Mrs. Meder. Ji-

Dievo Apveizdos parapija 
sudėjo aukų ikišiolei Lietu
vos laisvei $6,600.00. 

* 

Aukojusieji tėmykite savo 
pravardes ir aukas, ar be klai
dos DUS leidžiama per laikraš
tį.^ Jeigu klaida įvyktų, mie
lai pataisysiirfe tiems, kurie 
pasiskųs. 

Tie, kurie dar nesate da
vę aukos Lietuvos laisvės iš
gavimui, galite atnešt skiria
mą dalį į parapijos ofisą. Čia 
aukas priimame ir užrašome... 

Aukotojų surašąs: 
Kun. Ig. Albavičius.. $380.00 
Jonas Zabetis 150.00 
Nik. Kramonis 130.00 
Fran. Dekantas 126.00 
Juozapas Puplesis 120.00 
Juozapas Tvarijonas.. 100,00 
Marijona Benevičiutė 
Kun. P. Kemėšis 
Juozapas Černauckas.. 
Vinc. Steponavičius . . 
Liudv. Tamušauskaitė 100.00 
Jurg. M. Lukuševičius 100.00 
Barbora Kukštatė 100.00 
Jonas Bublys 85.00 
Kun. B. Urba 60.00 
Liudvika Jpcienė 55.00 
Antanas Mozonis . . . . . . 55.00 
Petras Jaruševičius 50.00 

100.00 
105.00 
100.00 
100.00 

Geras veikalo pastatymas 
nemažai prigulės ir nuo chi-
giečių vyčių, kaip jie chorą 
parems. Veikalas reikalauja 
didelio skaitliaus dainininku. 
Turime viltį, kad Chicagos 
vyčiai, mylintieji dainą, pa
rems prisidedami prie choro 
ir išvien dirbdami su jaunimu, 
mylinčiu dailę. 

Narių priėmimo laikui nuo 
aprubežiuotas ir vėliau prisi
rašiusieji jau negalės dalyvau
ti chore. 

Taigi, rašykitės prie choro 
kuogreičiausiai, o jūsų pasi
šventimas atneš naudą mums 
ir mūsų tėvynei, Lietuvai. 

Choro repeticijos atsibuna 
pėtnyčiomis, Mark White 
Square parkučjo salėje. 

Prasideda 8 vai. ir tęsiasi 
iki 10 vai. Pusvalandis ski
riamas pašokti, pažaisti. 

L. V. C. A. C. steigiami pa
veikslai dar neužsibaigė. Ku
rie nenusitraukė, malonėkite 
tą padaryti. Vieta pas p. Pan-
sirną, 665 W. 18 St. 

J. Vilimas, choro pirm. 

PRANEŠIMAI. 
VYČIŲ 4-tos KUOPOS 

DOMAI. 

Šiandien, sausio 9 d., 1919 *n. 
atsibus L. V. 4-tos kuopos meti
nis susirinkimas. 

Šiame susirinkime bus išduo
tas pusmetinis raportas iš kuopos 
veikimo, kuris turėtų* užintere-
suoti kiekvieną narį/ 

Kaip paprastai naujoji valdy
ba užims senosios vietą ir bus 
gvildenami svarbiausi kuopos rei
kalai. 

Visi nariai privalo neatbūtinai 
ateiti ant šio susirinkimo ir'pra
dėti, su šiais metais, veikti nau
jomis spėkomis Tėvynės nuadai. 

Bell 

. 

Kviečia senoji valdyba. 

IŠ WEST SIDES. \ 

3 NUO BRIDGEPORTO 

Šv. Jurgio parapijos mokyk
los vaikučių vakarėlis. 

Nedėldienyj, gruodžio 28^ 
7:30 vakare atėjus mokykloj 
svetainėn jau mažai vietos te
bebuvo kur atsisėsti; svetai-

mokėjo vienos gazo kompani- nai pasakė, kad poliemonas 
jai sąskaitos. Kompanija iš jo neteisingai intaria ir kaltina 
namų paėmė meterį. Be gazo Žmogų už miesto parėdymo 
nebuvo galima gyventi. Advo- peržengimą. 
katąs turėjo palikti namus ir 
išsikraustyti į Evanston. 

Dabar Thompson skundžia 
teisman gazo kompaniją už 

Jinai pasakė, kad vidumies-
čio poliemonai, taigi ir šis kal
tintoja^ su savimi kišeniuose 
turį automobiliu numeriu šu

tai, kad del kompanijos jis į rašą. .Jie turį pasižymėję visus 
buvo priverstas apleisti nuo- j"privilegiruotus" * automobi-
savius namus ir apsigyventi Įius. Tokie automobiliai kad-

nė beveik buvo užpildyta. Su-
I. Čeponis 50.00 sirinkusieji laukė prasidedant 

50.00 programo, ir karts nuo karto 
50.00 tą savo laukimą išreiškė del-
50.00 j nų plojimu. Beveik apie aš-
50.00 j tuntą vai. pasirodė gerb. kle-
50.00 bonas kun. M. Krušas ant es-
50.00 trados lir pranešė, kad neuž-

Petras Luža 50.00 ilgo mažieji artistai imsis už 
Jonas Jocys 50.00 darbo ir pradės s*avo progra-
Jonas Zimaneius . . 50.00 mą. Jo pranešimą publiką 

Kaz. Geotautas 
Jonas Micius 
Leonas Šliraonas . 
Petras Nemanonis 
Jon. ir Var. Miciai 
Stanisl. Miliauskis 

Labdaringos Sąjungos metinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, sau
sio 12 d.. Aušros Vartų para
pijos svetainėje, 4 vai. po pietų. 

Visi nariai ir narės malonėki
te kuoskaitlingiausiai susirinkti, 
nes yra labai daug svarbių rei
kalų. Taip-gi bus rinkimas val
dybos šiems metams. Žinoma, 
kad nuo valdybos priklauso ir 
kuopos darbštumas 1t>ei gyveni
mas. Valdyba. 

TIKRAS TURTAS. 

System 

• • 

• 

Cigaras burnoj ir nugiežta burna nieko nepa-

gelbsti kalbos per telefoną. ; 

yra vien tiktai biz-Dauguina telefonų. šaukim) 
l nio reikale užtat turi būti ir bizniškai at-

• 

nkti. 
• 

/ » 'M 

Kuomet kalbi' per telefoną, kalbėk tiesiai i te
lefoną turėdamas lupas arti, bet ne dasili-
tint Kalbėk aiškiai pamaželi ir nerėkda-

• 
. • • 

mas. 
• -

, ' 
-

' • 

CHICAGO 

> 

-

COMPANY 
• 

kitur. Taip Įvyko, nes kompa
nija nedavė jam reikalingo 
patarnavimo, koks nuo jos 
priguli. Jei kompanija negalė-1 reštuojam 

ir per dieną gali stovėti vi
dumiestyj vienoje vietoje. Bet 

j už tai jų savininkai nebus a-

Juoz. Zemančius 50.00 
Motiejus Vitkus * . . . » . . 50.00 
Ona Pogojaitė 50.00 
Ona Martišaitė 50.00 
F. Stasiunaitis . . . . . . . . 50.00 

jPt. Garindaitė 50.00 
Povilas Tubutis . . . . . . 50.00 
Aleksandra Dargis 45^00 
L. Pračiulaitė (pasiž.) 50.00 
Ema Rudis 50.00 
K. Gieštauta (pasižad.) 50.00 
Ona Gilvidaitė 30.00 
Teklė Poškienė 30.00 

(Bus daugiau). 

jo iškolektuoti is advokato 
sau prigulinčių pinigu, galė
jo jį patraukti teisman, bet ne 
atsisakyti nuo patarnavimo, 
koks nuo kompanijos sulig su
tarties priguli kiekvienam 
Chicagos gyventojui. 

DAR VIENAS MIRĖ NUO 
APMUŠIMO. 

• K ' 

Dunninge, silpnapročių li
goninėje, ir vėl vienas paci-
jentas mirė nuo apmušimo. 
Jis yra Louis Biedron. 

Toje valstijos įstaigoje daž
nai tokių prasižengimų pasi
taiko. 

IfKPAVYKp SU SVETIMA 
ŽMONA. 

Mrs. Meder pažymėjo, kad 
kuomet poliemonas nori sto
vinę io automobiliaus savinin
ką areštuoti/ pirmiausia jis 
dirstelia į numerių surašą .'r 
tik paskui veikia vienaip ar 
kitaip. 

Suprantama, tas sukėlė teis
me trukšmą. Paklausta polic-
mono ar jis turį numerių su
rašą. Pasakė taip. Sakė, kad 
numerių listą poliemonams 
paskaitęs leitenantas. Bet ko
kiais tikslaįs, jis nieko neži
nąs. 

Leitenanto teisme nebuvo. 
Policijos viršininkas Garri-

ty pasakė, kad gatvėse tvar
kymo poliemonai turi auto
mobiliu numeriu surašus. Tų 
numerių yra 70, t v. 70 auto-

ana 

Kažkoks Anthonv W. Grassl [ mobilių išimta iš po miesto 
prisikalbino kareivio Mans- Į parėdymo. Tas pradėta prak

tikuoti prie viršininko Schuet-
tler vyriausybei reikalaujant. 
Praktikuojama ir dabar. Tasai 
išėmimas yra tiems, kurie 
darbuojasi vyriausybės nau-

field jauną žmoną ir su 
išdūmė į Milwaukee. 

Kareivis sugryfeęs iŠ tarny 
bos nerado žmonos. Jos sura 
dimui nusamdė privatini de 
iektivą. Šitas svetimų moterių dai> k u r i e š a , i e s reikalams pa 
mylėtoją ir sučiupo atvažia- j švenčia savo brangų laiką, 
vusį Cbicagon. 

Kareivio Mansfield žmona 
tuo tarpu buvo suareštuota 

lwaukee ir "etapu" pri
siųsta Chicagon. 

1 kaltinamas už mote-

CHIGAOOS VYČIŲ DOMAI. 

priėmė karšta delnų " ovaci-
'» 

i s nų vežiojimą is vienos vals
tijos kiton nemoraliais tik-
slais. 

WAR SAVINGS STAMPS 
ISSUED BY TKB 

«TAR SAVINGS STAMPS 
ISSUED BY TKB 

UNITED STATES 
GOVERNMENT J 

ja 
. Jam nužengus nuo estrados, 

štai pakyla uždanga augštyn 
ir štai užpakalyj scenerijos 
pasigirsta pijanp. balsai. Ne
užilgo trukus pasirodo mažos 
mergaitės (žemesnių skyrių) 
ant pagrindų, nešinos kiekvie
ną iš jų ragelin'sį" papuoštus 
kvietkomis ir išėjusios prie-
kyn maršuoja. Ant galo 
stoja rundinon eilėn ir viena 
po kitos išžengdamos artyn 
publikos išreiškia savo linkė
jimus, kokius jos ragelis tuo 
sykiu savyj talpino, klebonui, 
tėvams, parapijonams ir vi
siems susirinkusiems: Tą už
baigę, dar sudainuoja mokyk
los! dainelę i r vėl maršuoja ir 
traukiasi šalin. Jųjų pasi
traukimą lydi triukšmingas 
publikos rankų plojimas. 

Nedaug trukus prasidėjo, ir 
lošimas. Lišikai su lošikė-
mis buvo 8, 7 ir 6-to skyriaus 
mokiniai. Lošė "Betlėjaus 
Stainelė". Pirmiausiai pasi
rodė piemenys, kurie daug 
juoko pagimdė žiūrėtojams, 
ypač vyriausias piemuo — se
nukas Nazarius. Po to pasi
rodė Herodas, jo kareiviai ir 
T r y s K a r a l i a i . Heroclą . b e g u n -
dydami du velniūkščiu irgi 
nemažai juoko sukėlė. He
rodas jų gundymo paklausė, 
bet užtat prie mirties jo 
"elektra" jiemdviem teko, iš 
ko jiedu turėjo daugel džiaug
smo. / . 

Lošimui besibaigiant pasi-
10 (L sausio &ų metų rodė sykiu visi lošikai ir už-

igaliojame p. MOT. VITAR- traukę "Lietuva, Tėvynė", 
TĄ, bučerių (937 Washington Programėlis buvo gražus ir 
Ave.), rinkti prenumeratas, gerai išpildytas. Už priruo-
pardavinėti po 2c. pavienius šimą vaikučių prie to tebūna 
"Draugo" numerius ir abel- padėka seserims mokytojoms. 
nai atstovauti "Draugo" rei-[ Perstatymo pertraukose bu
kaitis. Svarbiausia del jųs, vo pasakyta ir eilių. Eiles 
tai tas, kad p. Vitartas laikys sakė sekančios mergaitės^: Vik-
savo store po keliasdešimtys t oria Jablonskaitė, M. Mazi-
"Draugo" numerių del kas- liauskaitė, BronisJ. Jablonskai 
dieninio paradavinėjimo. 

"Draugo" Adm, 

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio ch,oras jau pradėjo 
mokyties didelį veikalą "Kar-
nevilio Varpai". Tai yra vei
kalas paimtas iš senovės lai
kų, kada Retuviai turėjo po
nams vergauti. Pati pradžia 
liudija, kad veikalas yra ne
apsakomai gražus. Dainuo
jant rodosi, kad ir girdi kaip 
lietuviai dejuoja vargo pris
pausti. O nekuriose vietose 
girdėti, neapsakoma graži mu
zika ir varpų skambėjimas. 
Apart choro, ineina daug solu. 
Viską sudėjus į krūvą pasi
daro opera. To veikalo ikišiol 
d a r n i e k a s C h i e a g o j n e m a t ė , ta. 
V. C. A. C. visas pastangas 
deda, kad tą veikalą pastaty
ti pirmoj nedėlioj po 'Velykų. 

PRANEŠIMAS ~ 
Braddock, Pa. gyventojams 

tė ir Kaz. Barcaitė. 
Vaikų draugas. 

Lingiu jums laimingų Nau
jų Metų, turto, bet ne tik pi
nigų, bet sveikatos. Daugy
bes tokių atviručių mes ga
vome ir nėra nei jokios abe
jonės, kad sveikata, tai žmo
gui didžiausias turtas, štai 
paskaitykite ką rašo Mrs. A-
genes Vanek, Eager PI., Balti-
more, Md., kuris tapo mums 
prisiųstas Gruodžiu 20, 1918. 
"Aš kentėjau ilgą laiką nuo 
negero upo, bet dabar jau
čiuosi labai gerai nuo tada 
kaip pradėjou vartoti Triner 
American Elixir of Bitter 
Wine, kuris mane gerai sutai
sė ir jaučiuosi kaip naujai at-
girnus". Nerviškumas gaivos 
skaudėjimas, blogas ūpas yra 
greitai prašalinamas per Ame
rican Elixir of Bitter Wine. 
Visose vaistinyčiose $1.10. Iš
sisukimai, suputimai, reuma
tizmas, neuralgija, lumbago ir 
kiti skausmai prašalinami var
tojant Triner Linimentas 3ūc. 
ir G5e. visose.vaisinyčiose, per 
pačtą 45c. ir\75c. Joseph Tri
ner Company, 1333-43 South 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

(Apg.) 

S VYRAI KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI. 

Padarykite savo liuosa laika 
brangiu. 

Mes suorganigavom Lietu
vių Skyrių ir reikalaujame 
keletą energiškų vyrų, kurie 
turi keletą liuosų valandų lai
ko per visus metus; geros 
ineigos; Atsišaukite nuo 9 iki 
1 bile diena šioj savaitėj arba 
Seredos vakare nuo 6 iki 8 
vakare arba telef onuokite man 
Randolph 7400. Adam Markū
nas, Lietuvių Skyruj Kamba-
ris 847/ First National Bank 
Bldg. 68 W. Monroe Str. 

Ned., Sausio- Jan. 12,1919 
• * 

Dievo Apveizdos svit. 
(iiftis 18-tos ir Union Aie. 

radžla 2 vai. po pietų 

Risis keletas geresnių 
lietuviškų ristikų, jtarpe 
/cųrių ir mūsų du galiu
kai: JUOZAPAS BANCE-
*riČlUS su ANTANU ACU. 
xiti ristikai: Antanas 
.Jaladinskas su Frank 
Avuszka; B. Jaras su 
juozapu Picšnium, 4 po-
..a D. Dudinskis su Levec-
ku ir 5 pora Oto Propot-
ąikas su P. Kaktavi-
Jium. 

Imtinės labai įvairios ir 
įdomios. 

Ristynes padailins gra
žus koncertas, tarp kito 
ko lietuvis riainorius Po-
vylas Stogis dainuos solo. 

Grynas pelnas nuo tų 
ristynių eis Lietuvos lais
ves išgavimo Fondan. 

Lietuviai ir lietuvaitės 
atsilankykite, o labai gra
žiai ir maloniai keletą 
valandų laiko praleisite. 
Juo ypač, kad savo atsi
lankymu ir brangiąją Tė
vynę sušelpsite. 

{žangos tikietai po QGe 
ir $1.00. 

Durjs atidarytos 1 vai. 
po pietų. 

. 

Skaitytojai remkite biznierius kurie 
garsinasi "Drauge" 

-m 

PUSPADŽIAI SKŪRA. 
• Mes siulonie geriausio aržuolo sku-
ros padams šmotelius nuo 20c iki 
85c už. porą, geriausio aržuolo slcure-
fys n«o 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilte, guzikai ir kitokios 
reikaliųgos tųlšis už labai žemas kai
nas, ateikite ir persitikrinkite. ' 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. v 

Telefonas Yards 3404 f 

LIBERTY BONOS 
• MES PERKAM 

UŽ CASH. 
4517 150. ASHLAND AVE. 

AR TTJRITJS SKOLININKĄ? 
Mes galime iškolektuoti del jūsų visokias ne-
atgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiš-
kus skolų išjieškojimus tiesiai ant nuošimčių;-
nuo privatinių ypatų, biznierių, kompanijų ir 
kitų, kurte nenori geruoju atsilyginti. Ne
paisome kokia skola yra ir už ką, bile tik 

^ teisingai reikalaujama, mes iškolektuosime 
nežiūrint kur ir kokiam mieste jųs gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai randasi. Mūsų bū
das pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
lui turime korespondentus, kolektorius ir ad
vokatus visose dalise Suvienytų Valstijų ir Ka
nadoje. Pamėginimas ir mūsų rodą jums nie
ko nekaštuos. Reikale kreipkitės pas mus 
ypatiškal ar laiškais ant sekančio antrašo: 

Interstate Lejral Service Agency 3114 S.Halsted f*t. Dcpt.,C, Chicago, 111. 

-) 

United States Food Administration License Ko. 069O1 

BANK 
Home Blend težlmų 
pardavėjai ir daiig 
krautuvių parduoda tą 
pačią kavą po 3 5 c 

COFFEE 
GERIACSI8 
SVIESTAS 

68c 
Riešučio Sviestas 
Labai geras po 

32c 
OOOOA 

Oerteusla Raakes 
nulyginę sa mm 
bent.kolda, I /I f* 
H svaro < ^ U 

DAIRT 

53c 
Geriausias Storage Sviestas, svaras už 

10 

so 
WKSX 8IDB 

1644 W.Chicago av 
1373 ttihvaukce av 
2054 Mllwaukee av 
1045 Hfltvaukne av 
* • ! » W Korf>* o^ 

,838 Blnelsland av ] 1510 
(217 S. Halstedst. 
1832 S. Halsted st • SOPTH SIDE 
1818 W. l l t h s t 303SWcnthworth a 
3102 W. 32nd st 3427 S. Halsted s t 
98X0 TV MH(fl«on «t i72f» R. A s h l a n d a v . 

53c 
nORTH STDB 

406 W.Divlsluo st 
730 W. NortJb av 
2040 Lincoln av. 
8413 H d a r k a i 




