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Bolševikai Terioja Lietuvą jojimo OnPažangumai.
_______________ ___________________________ V. - -_______________________________________ D ug galvojama apie skridimą te*, pripili ne n** mašbKM

TAIKOS KONGRESĄ KON
TROLIUOS DIDŽIU
LES VALSTYBES.

trogrado gyventojus Taikos konferencija formaliai 
bus atidalyta sausio 18 d. 

I _______

Hindenburgas siunčiamas 
prieš lenkus

LIETUVĄ LAUKIA UKRAI
NOS 'LIKIMAS.

BOLŠEVIKAI ŽUDO BA 
DAUJANCIUS ŽMO

NES.
Vokiečiai išnaudoja gyvento

jus. Petrogrado gatvės užkimštos 
taulrinndaii maisto.

8tockholmas, sausio 16.— 
I* Petrogrado pranešama. kad 
tenai didžiausios išbadėjusią 
žmonių minios užtvenkė gat
vėn. Daugelis miršta badu be
šaukdami: duonos!

Bolševikams toks šauksmas 
baisiai nepakenčiamas. Nega
lėdami to badaujančią įauks
ino apmalšinti, priešais juos 
p«minrit.: savo raudonosios 
gvardijos gaujas. Šitos be nie
kur nieko šaudo ir žudo begia-

• • ••
** * Seh baisios skerdynės.

Bet badaujančius žinonią mi- 
7° , ' nios nrsiskirsto, nepasitrau- 
rauiins kja nuo gatvių |r tik nuolat 

šaukia: duoną*! maisto!
•“'*’’** Depešose iš Petrograde |>a- 
*5 e‘ žymima, kori tonai m-ra nei 
J™“0* mažiausio gabalėlio duonos. Iš- 
• BB0 alkusioms žmonėms dalinamo* 

. nevėtytos (su pelais ir iiuk- 
Mėtnis) asižos.

Uopenhagen, raurio 16.— Iš 
Berlyno gauta žinią, jog vo
kiečių valdžia prieš lenkus j 
Poznanių ir Silezijon pasiun
čia skaitlingas armijas. Armi
joms vadovauti nuskirtas von 
Hindraburgas.

TALKININKAI PASIUSIĄ 
RUSIJON EKSPEDI

CIJĄ.

Paryžių*, sausio lik—Tar|»- 
taulinė taikos kunfrrrncija 
Versnilles’e formaliai bu* ati
daryta ateinantį M*š1a<li**nį. 
sausio 1S <1. Visos didžiulė* 

j valstybės ton k*>nf**n*ncijon 
'vrn pilnai |msirengu*iu*. Tą 
valst ybią delegaciją -rkivlo- 

iriai vakar turėjo *u*iiiukinin 
! ir imguliau* jngaiuinta forma- 
Ii* pakvietimas konfen*m*jji>n.

Didžiulės valstybės pinnoj
1 vietoj.

Anot laikraščio Tcną*. tai- 
- kos konferencijoje ir |>a*kui 
I kongrese sprendžiamąjį lml*ą 
i turės didžiulė* vaistyta** — 

Suv. Valstijos. Britanija, 
Prancūzija. Italija ir Ja|>oni- 
ja. Aito* visos val-tyta'-s k«*n- 

> ferencijoje turės jio penki* 
balsus. Kito* viso* niažesn*'- 
šalys. kurios prisidėjo prie 
šios kariu talkininką pusėje, 
tarės po vieną balsą. Dar tik
rai nėra žinoma, kiek bu* leis
ta baisą turėti Britanyos ko- 
Honijotns, kaip tai Kanadai, 
Australijai, Indijai ir Apriko* 
Suvienytoms Valstijom*.

Konferencijoje visu* d<*l*d- 
tu* v<** tik virai didžiuliu val
stybių atstovai Mahunią sa
lią atstovai su savo reikalai* 
turės kreipties į tam tikru* 
komitetu*. Aitic tuos laiduotu* 
reikalus suredaguos ir jie bus 
svarstomi pilnuose (pienąnuo
šė) konferencijos susirinki-

BarijM Haarimaa.

Musijo* klausima* dar neiš
rištas. Laukiama čia atkeliau
jant buvusio Ru*ijo* užsirnią 
reikalų miaisterio Razonovo. 
Tik su juo pertariu* Kurijos 
atstovavimo klausima* Ims iš
rištas.

Lenkijos reikalai {irijungti 
prie rytinės Eurojio* klausimų. 
Tad jie bu* svarstomi bendrai 
su Rusijos ir Pabaltijo* rei
kalais.

Žinios ti konferencijos.

( K. Valstiją valstybių sekre
torių.* fjinsing. kur* yra via-

Inn* i* nt-lovn taika* knnforcn-
1 vijoj**, prauąė*', kad ameriko
niška ilclogiviju nvpaduo- 
jokią žinią ajūe konferencijos* 
bėgį. Amerikoniški kan**pon 

.deniui tarės kreipti*- j |>r:m- 
ctizą -j m ūdos komitetą, nuo 
kurio gnu* žinią ir ta* gal*-* 
pramil i Amerika* visuomenei.

Bet kulka- amerikoniški 
k*>r<—|M*nd**ntiH n**į*ilei<lžitiini 
tan bn-tiin. kur veik* lasai 
prancūzą informacijas biurą* 

I -II s|iniidos komitetu.
Reiškia, kad Amerika gnu*i 

žinią tik i* antrą ranką ir jo* 
bu* suvėlinto*. •

Teeinu turima vilti*-*, kad ^nur?^'*n,.n '* 
• . • • « 1 SI* %*«^a*L*(.i tek,

VOKIETIJA TURI NAUJAS 
LAIKINOS SANTAI 

KOS SĄLYGASI Londonas, *an*i*> Iii.—Nau
jas įnikime -ontniko*- (armi- 
tieij**-) sąlyga* Vokietijai m 
dalė tunršnhts F'o*li. Snlig 
m*ofieijalio pran<*šiiii*t to« są
lyga- skaudai:

1. Turi Imt duota* atlygini
mas n? talkininką karė, m* 
lni-xiii nužudymu, m ha l*)<**.*.,i 
-ii jai* M»kii*'-ią apsiėjimą 
ji* m- *—aul i*-lni*vėj** \ liku
ti j«j<-.

2. Tuojau. |mi Imi pilimi 
i.eis iiuišinėrij**.

tasai |airėdvi>ui. bus atmuinv-. ** '‘‘šokia medžiaga, ką im
tas. Amerikoniški koresjion-,v,,ki'-‘ii,i l’nitirurijoj**, 
dentai gal kasdien galės ap- ,r JHgijoje kari*, metu, 
lankyti sekretorių imnringą ir; *•- Vokietijos nukra*. suvirs 
nuo jo’ gauti žinią apie konfe-1 ♦*’•.(« KUM lt t, turi l»ut iš Bei lyno 
rraeijo* l*'*gj. |s*rkeltas raugesnėn vieton.

Toks yra piraiilento Wil*o- !*V«r i Erankfortą, ir tą. auk- 
nori, *ur* *n,t riipriai ajenug*»- 

kad Amerikos visuomenė apie j®’1“”“ bolševiką, 
rinką butą laiku jminformuo- 4. Vokietija privalo talkinin

kams pave*ii savo ptekibynią 
I laivių intalpo* nemažiau 4 mi
lijoną t<mą. Tie laivai bu* , 
imnuadoti |a*i*tatyti Europai ; 
reikalinga inni.-tą ir visokią 
medžiagą.

bas A. Vtaro lig-vienos nardan
čios laivės turi Imt |wv<*sto* 
talkininkam*, di |«ngnniinto* I laivių daly, turi Imt šiltuti- 
kinius. Vokietija turi susto-* 
ti tol<*sniai**gaminu- tuirdan- 
ėias laives.

no noras. Pr<>zid**nta*

junta.
Tautą sąjunga.

Kiek sužinota, pirmiausia 
konferencijoje bus atitarta ir 
galutinai nuspręsta tautą są
jungos reikabL » 
įvykinta tautą sąjunga, tuo
met prasidės darbas taiko* 
reikalais. Tuomet bus aps
pręsta* kituomrt buvusios ga
lingos Vokietijos likimas ir 
mažąją tautą klausimu*. -

ug galvojama apie skridimą 
per Atlantika.

; I ondonas. -au-io 15. \ngli- 
io- oi** laivyno šiais* vir£|.

, l.n- majoras Sy k*- ann <li** 
I *; pi .*!;yls«- Imte |*.*i]*n-akojo 
tų i** atliktu* pažangumus 
.-I rnjojins* oru ir apie naujas 
st Lėtinu* siininuy imt*, suriš
ti - su skrajojimu.

Tarptautinės taryta*.* du a- 
ln. likonišku imliu iš Anglijo* 
Inuskrido Paryžiun ir tą |»n*'*in 
|.li -i*:i sngryžo algai. Tą tisą j 
.il-u šonu k<*li<>nę atlik** / ke
ti riti* viilamla* ir 2** mitm*'-iii. 
T *i l»*-nt rekordą-.

m* Ii* |***s ligi npkri***io »k**r- 
s i tiugliską kanalą atlikta 
2* * k«4i<*nės šen ir t**n laksty- 
trvais ir nugabenta 1343 pa- 

I sržieriai.

Keli nelaimingi atsitikimai.
N«*taiiiiiiigii ntsitikimą Imvo 

st -liėiinm mažai, pasakojo ma
joras Sykes. Kn* 1.1’0 valau- 
di skridimo pasitaikė viena- 
Hi'laitningn* atsitikimas. •

Nm* sausio 19K’* imtą vaka
rą karės fronte pražuvo 340, 
<»f rierią lakūną, kuom* visi 
tiiušią umtu. čia skraidymo va- 
tanią bu* milijonai.

skridimo parsektais** sker
sa: Atlantiko, mmt majoro Sv- i

I:es, priguli ii« nm> mašina* 
l:okvb*‘-x ir Inkuno, liet nnn m<* 
ti*r**>l'ątij<1'- _

Orinė kroso i Indiją*.

Auulij*** vyriansylK- yra *u 
numinsi ateityje krušą snūdi* 
iiė'i orlaiviais tarp** Anglijo* 
ir Indijo- karta savaitėje. Tam 
tikslui pinuimisin Ims pastir
ta 25 mašinoj. Kita aru s'iisi- 
nešima linija bn* tar)*- Ca|*** 
Calrniy ir ('niro.

Yra |«ttariimi. kad tolimes
nėms **iii ki-lionėms vartoti 
sty rini u- *<ilni\iu- vietoje lak* 
stymvą (aeroplaną). Mnj. Sv* 
ko* pažymėjo. ku*i tie patart- 
litai gali Imt ir geri.

N**« šlui karės ui*-tu vienas 
vokieėią zeppelinas (orlaivis) 
iš Bulgarijos buvo nuskridęs į 
rytinę Apri!:ą. gabendamas 12 
toną ninunicijųs.

Kuom*-) zcpjielinas nuskrido 
Apriboti ir kuomet šito ko
mendantui bevieliu telegrafu 
prnm*štn. jog vokiečiu kariuo
menė. kuriai buvo skiriama a- 
municija. jau imsidavusi prie.- 
Mtiinkui. zeppelinas niekur 'ne-- 
nu-ib-izdamas jiasuko .atgal .ir - 
ta* jokiu nelaimingo otsitikima 
sugryžu vėl Bulgarijon. To- 
kiuo būda jis ore išbuvo net " 
keturias dienas ir naktį*."'

• EK8PLI0DAV0 KUBILAI 
8Ū SIRUPU. \ ‘

__________

Apie 20 žmonių žuvo; dauge
lis sužeista.

BOLŠEVIKAI DEGINA 
RYGĄ.

BOL&EVIKAI GRŪMOJA 
ŠVEICARIJAI.

/Jie artinasi prie Mintaujos.

Berlynas, sausio 16. — Lai. 
kristi* Vossiaehe Zritung 
imneša. jog šiandie Ryga yru 
pilnai rusą bolševiką rankose. 
Taip šitam laikraščiui praneš
ta iš Mintaujos.

Bolševiką gaujos. la* to. ei
na pirmyn nuo Ih*in*k«> ir jau 
užėmę geležinkelio stotį Neu- 
gut. už 51 versto nuo Mintau
jos. .

Mintauja užkimštu paliegė
liais. Paskutiniai Ryga aplei
do vpkieėią kareiviai. Jie 
pnšakojo, jog miešti* terorą s*’*- 
ja nirai ii tat,viai bulšeiikai. 
Žudo žmones ir plėšia ju num 
ta.

Ik* kitko vokiečių kareiviai

Geneva, rausiu 15. — Hvei- 
carijoa vyriausybė suareštavo 
ir uždarė kalėjimon 3> ru^ą 
bolševiką, kurie čia mėgino 
platinti savo “idėjas” ir drį
so net imties ravo |xiprn*to 
teroro.

Tad rusą bolševiką valdžia 
atsiuntė šio> šalies valdžiai 
ultimatumą. Reikalauja visu* 
suimtus rusą Imlševiluts pa- 
liuo*uoti ligi vasario I <|. Ki
taip bolševikai ta* jokio teis
mo nužudysiu .'Vi Aveienrijo* 
piliečių IMrogrnde.

|*až.ymi, kad kuomet jie aplei
dę Ity xą> tenili keliose vietose 
siautę enistai. Tai l*olš<*viką 
darinis.

TIK VIENOS VALSTIJOS
REIKIA PROHIBICI 
JOS PRAVEDIMUI.

* ■
Tomis <li«in*mi* susirinku-j 

•i**.* valstiją l*-gi*latiine pro- 
hibieijos klausimą |<u-tiuiiėj<i, Boston, Mass.. sausio I6. — 
ti* k pirmyn, jog šiumlie vi- " * .......................
*u Mino* šalyj prolii biri jos
priveilimui taikstą tik vienos 
valstijos.

55 valstijos jau |>ravedė 
l:< ugrcMi 19I7 metais padary
tą ntoliuri ją svaigalą lamai- 
ki ūmo .reikale. Keikia tik 
ii*mi* vnl-tijos. Su|irutita- 
i'i:, gal jau rytoj susiras ir 
|Hi-kutin*‘* 56-toji valstija. 
Tiouiei už m**1ą laiko šioj ša
lyj m*t>u* galima svaigalą m*i 
di lai. is*i |Uir*ltivin<**ti.

•Ūtos valstijos stojo pilnai 
iž proliibi>-iją:

Mnluiinn. (olonida, Malio. 
Ki aras Maino, Ni**i**i|ipi. 
<>l io. So. įtakota. Viruiiiin. 
A'knii-ii*. Ilelauvarr, Indiana. 
K*ntm-ky. Micliigan. Neg
ili lllp-liire. < >kliili*)ln;i. Tesą*.

i.|iing1*>ii, Arizona. Florida, 
I**.*:*. Isiusiatm. Massachu-j 
-*• t*. No. įtakota. Oregmi. 
f* nm—***. IV. Virginia. Cnli- 
'• tiin. ti'iirgia. Illinois, Mn- 
y niui. Montana, N. < uroliim. aplinkinėmis galvėmi*.

<**ia vakar pusiaudieniu eks- 
pliishiva kubilas, kuriam bu
vo 2 milijonai galioną sirupo, 
m-toli t o|»p prieplaukos. Kie
me, kur kubilas stovėjo, dirbo 
daugelis žmonią.

Nuo ekspliozijos žuvo apie 
211 žmonių ir a|iie 70 kitą su
žeista.

Ekspliozija nugriovė keli* 
netolias stovinčiu* viršutinio 
geležinkeliu piliorius, sugrio
vė dniigi*lj npliukinią namą, 
gatvekarį nuvertė nuo ta‘*gią 
ir keiuliką nrklią gatvėje Uf- 
inuėė.

Aštuoniolikti miesto darbi
ninką viešąją darbą <l**|>artn- 
imutu ofise pietavo, 
zija suniiižgino ofisą. 
Ii įlarbininkai žuvo, 
žeista.

Itaug žinonią žavu 
tiiuoM* nainuoM*.

Pirmiausia kubilo 
šori* omu. |ai-kiii tik jo šie
no- sugriuvo. Siru|ai* |«t*i*

Hk-pli<.-
Ke- 

kiti «u-

i

r-togn-*Paryžius, Kausiu 16.—čionai

S. < nioliiui ir l'lnli.

i
LUKEMBURGE NAUJA 

VALDOVE.

I w ’l ••• ••• »•••«* >*>• •

•*5 žmonės nugabenta j ligo
nini*. Kiti sužeisti — namo.

Norima ant vietos patirti 
stovį.

Londonas, sausio 16.— Aną 
dieną Luzėmburgo valdovė, 
kunigaikštytė Mane Adelaide, 
Abdikavo:

Po to tnojauo susirinko at- — Paryžių.*, rausiu 15.* -

aplink!*

ekspediciją. Tai ne busianti 
kokia militarinė-bsusminė 
ekspedicija, bet tiesiog misija, 
kuri ant vietos istirsianti Ru
sijos dabartinį stovį. Nes be 
to šiandie talkininkams nėra 
aišku, kas rusuose veikiam, 
koks ten padėjimas.

Ekspedicijon ineia Amerikos 
ir Anglijos jficieriai. Nežinia, 
ar jon ineis prancūzai, kurie 
karčiai atsineša i bolševikus

Ik VIENNOS IŠVARYTI 
RUSŲ BOLŠEVIKAI.

Geneva. sausio 15.—Praeitą 
sekmadienį iš buvusios Aus
trijos sostinės Virnnos išva
ryta (ištremta) visa* būry* 
ru-ų bolševiką už ją platina
ma ptnpngnndą.

Washington. šaunia 15. — 
Ifozignavo S. V. iiml>a*ado- 
riua Slisrp Prancūzijoje. čta 
spėjamo. kad jo vietą užim
siąs Van«-e C. McCormick, de
mokratą partijos pirmininku*.



2 DRAUGAS

‘DRAUGAS”
/uTBTAMA* l»Atl.V lltll\!> 

t jhtbhfchnd |»all> l t v d l«>
'r.ugv niiiimiimu <<».. n, 
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•tauviiiu pri-ių-ti čvkolado* ir 
kraiiitunių g<iinų. Vrn ir luto- 

įldų iciknlų. Būtinai reikėtų 
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Antvriko- armijai iada*.gv- 
I iivroln- -I. Pcrahing p r Nau
ju* Metu- Ub ttrafuvo Kolum
bo Vyčiant.-. išrvikšdmnus 
Jiem- (ii'li I.ę ;UVu» envu šlubo 
ir ii.-« - ulinij<>- vardu už 
dimc ir f J'.-.i i.nudingų datbų. 

Ir. 1 ..t ■ :«i’ li.itui nnt nait-
<n< . to'li'iok y|.iln :.-m |K|- 

I •'.IH < ''iltllllhil \ vėjų Jitltar

į .nojingoM- kovų 
lail:u<>xe.
liet.n** ctukus kai

11

li* I1111.11 kareiviai gtau 
rie |*r«»t* -:.intii draugi- 
I. < . A. Jie ik-žhio. kn*l 
ui kniiiliLi-ka <111:11 i

Knights of Colum 
bus.

Nesenai daug buvo kalbėta 
apie 3 mylia* juokų. Tai yra, 
kratomųjų pavciksiu kasimui*, 
nuimtas Chicagoje nuo links
nių žmonių ir pasiųstas į Pnin 
ouzijų parisi jt i kareiviams. 
Chicagoje tų padarė viena* di
deli angliškas dienrašti*.

P.irisodu, kad ta mintis v ra 
‘kilusi lndijauo* valstijoje. Tie
sta pramoninkas Indijanojiu- 
lyje sumanė nuimti paveikslus 
nuo tos šalie* gyventojų, kūnų 
giminė* Prancūzijoje ir išpil- 
dęs tai. įteikė katalikų orgaui 
žarijai: Kniglits of (‘dumblis.

Daugeli* kareivių, kilusių iš 
Indijanos valstijos. Kubilų n 
tos toga s jN-rleido Paryžiuje ir 
tenai Kolumlio Vyčių uuniumo 
džiaugėsi malę savo giminių 
krutumuose jiaveiksiin.M.

Paryžiuje Koluiuliu Vyčiai 
(Kniglits of Columbus* sudarė 
tokių daugyls- automobilių pri- 
srautų visokiais daiktais, jms- 
•irtaia kareiviams. kn<l tat 
.mėšėjo j diilelį laivynų. Vi- 
. tie motoriai buvo jmskirti 
ižiuoti j (’oblenzų Vokieti- 

jje, kur dalmr stovi Ameti 
o* kareiviiii.vioL-imi p-nerolo 
‘ershingo.
I*ricš aincrikiei-inni.- ineisiant 

, Uoblenzi; kuri** vnldylm ne- 
.orėjo ton leisti didelio skait
alui Kolumlio Vyčių sekreto- 
ių. Iš pradžių ten |uii< ku ui. 

septyni. Paskui, kariuomenei 
atėnių* savo vietas, it !<••' i>i> 
l«> Vyčiu - !.ii t«>ri;iin- I hk 
leistu suvartoti uvn jiega*.

Pinninii.kn- lVdlmmJ. M 
llignn. iš Nes ork<«. • 
iš Puri žirni- į < \
minėtųjų dnugylię moterių -u 
dovanotu - lareiv mn . I', iu 
nioturių buvo ir mi kurinių 
Sekn-torių. t. y. a-menu, kurių 
vieiiuiini* uždnviuys juileiu-iti 
ti knrvivi.-iin- ju sunk • »• m
mų.

Culiletize buiii didele ii gn, 
ži triolm Voki«iių ofieėn. 
kildins. Tn ItioIui dnluu lap< 
jmvestn Koliiiiil*' Vy iauis.

Per Kal«*las jie j*asigiu!< i<* 
taip-gi ir Vokiičių viiiku. lai 
rietus išdalino duug *a!«iuiuiųl 
ir žaislų. Užtatai m-t juii.-ai 
gerbia Vyčiu*.
’ Bot jfe tari ir rrikalų. M il- 
fitK P. tokia, kuris veda vi- 
Kp'-* ^ra^ijos veiklumų ka- 

ša|y«r.. sako, kad kareiviai 
Mig-uš žaisli kortomi*. o tų

Lietuviu Komitetas 
Copenhagene.

< • iitinil- Lietuvių Kouiilc 
ii.-. luivę* L ii manei Pvtnigra-
d--, jnidnre daug naudingų 
daigių. Prie ių reikia |>ri*kai- 
tyti mų* komitetu* Au-lų so
stinėje Stokholme ir Danijos 
ru-tin<-je K*>|M»nliag<gir. Tuo
du komitetu <taug |tuletigvin- 
• tavo lietuviam* susižinoti 
tarp >»vę*, kada 
*ukit|M>ju* visu* si 
taku*. ________
tu gyveno ('cntralio Lietuvių 
Komiteto lėšomis prisiunčia
momis iš Petrogrado. Stok- 
lioliniškis buvo žymesni s. Ko- 
penliageniški* buvo‘j r jaunen- 
ni* ir menkesni*, liet <laug nnu 
du* padarė.

.Ii* kibiausiai rūpinosi lie-! 
t avinis, p.-iteku-iai- į vokiečiui 
nelaisvę. Kadangi daug lie
tuvių buvo rusų kuriuouienė- 
,įe. kadan-gi didele tos karime 
.iH-m-s didi- pati-ko vokiečių 
nelai-vėn. tai ir lieluvių t*-- 
luisvių skaičių* buvo dideli*. 
Kojs-nliugeno Lietuvių Komi
tetą* skellstavo tų Is-lnisvių 
sųrnšu* lietuvių laikraščiuose, 
rinkdami jiem* aukas ir ]>er- 
duodavo jus aukotojų gimi
nėm*.

Voki-i'-ių nelaisvėje buvo 
m- vi-ii kareivių. I*«t taip-gi 
ir civilių žmonių ir moterų ir 
v:.,kii. Kų tiktai vokiečiai 
įtardavo, kad yni Rusijos a- 
g.-nlu-. tų ir gabendavo j ne
ini-ve. Tiem* nelaimingiem*•
Jalai daug |»>ldvjo Kojs-lilui- 
geno K<.nui. tie . Jų vniknni* 
ji- įkūrė tnokvklų llalzmund---

t
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AMERIKOS OPINIJA IR 
TAUTŲ LYGA.

l-misvųjų Tautų Lygos Drau
gijos prezidentui N. Hapgood 
iitsjMitisdinns programų. Tau-j 
nj Lygos idėja Suvienytose j 
Vidstijoae iib-jo j tiktųjų vagų- 
Toji Draugija, dedu juinmlus 
“t virtų jai” lygai, kuri Imtų 
kaijtu kongresą* su*idod*ntis| 
iš įvairių atstovų. Prie tokio, 
jus sutvarkymu prieitų ištyrus 
priežastis, kurios vesta prie 
karės. Programe išvedama pa
matinė mintis, jog jmgul seno
sios tvarkos, kad išsilaikyti, 
tautos rėmė* ant *avo jvavic- 
nės pnjčgos ir delta jos bnvo 
11 įverstus jirie uzkunuviuių. 
daburgi- nnujojn žvilgsniu. j»a- 
vienių tautų aanuniihi* jirigu- 
l"* nuo i i-ii tiiutit. kurios pri-i 
guh j>rk- ligos ir užkaiiavinių| 
nereikė *.

Prieš keletu savaičių, trv* 
nr keturi cetmtorini kritikavo 
|>rrzidento taiko* politikų. Toji 
jų kritika netik kad iššaukė 

įScmiie didelę jKtrntiin prezi- 
Įdenttii. b.t teveik jo’ispyrėj 
mesti šalin visų agitacijų, kad 

Įciųsti sjiecijnlę mi-ijn į tnikos 
kmiL-n-ncijų “kad j»r««-l

I•/.!«lentų" kaip jie sakė.
Tas jndėjim.-s n piihhnunų AMERIKA SIUNČIA JUDA- 

(upuzieiju*) (>u*ėje j 
jirie tojog jei šnekama atmes
ti jiriimtę tra<liciję,knd atiduo
ti jmrt i jus valdžių į ranka? se
nesniųjų senatorių ir kaikur-c 
gruj*K nariai jtavasaryj per
taisant purtiję^nl būti negaus 
vadovauti, nors kitaip jie butų 
gavę. Visa šalis jMU-ipriešino 
prieš pasikrainimę pavergti 
tautus reikalus, paeinančius ii 
Prezidento užrubežio politikos 
savo partvvtakiems rūkalams. 
Beveik nei vieno "taikraščio 
redakcijos straipsni* nepriė
mė senatorių užsipuldinėjimo. 
Losrell, Harvarde, unTversitcto 
prezidentą* sakė, jog senatorių 
užsipuldinėjimai labai toli at
silikę nuo musų dabartinės ša- j galima atstatyti tik išvystant 

‘ jos produktyves pajėgas. Tai 
atsiekti galiom tik pritaikant 
kiekvienoje išdirbystės šakoje 
naujausios mados mašinerijų 
ir darbo budus. Taip kaip dau
guma musų žmonių, ypatingai 
kaimiečiai, nėra pilnai prisi
rengę pritaikinti pažangesnes 
priemooea ir moderniftas ma-

tbegu jos įstengtų sti-ilvarky 
ti ir knd guriausia* išėjima 

jas suvienyti.
Rusų agentai taipgi minei , j 

se valstijose dii Imi išsijuosę, 
ku Lietuvę pu Rusijos jungu 
sugiųžinus.

Tarybų Pild. Komitetas 
\Vr.sliingtone dirba ir dirba 

į visomis jiegoiuis. kud priešų 
; intrigoms už akių uiltėgus. 
Pastaromis dienomis įteikta 
ant rašto memorandumą* Vai. 
Dc|>artaniviitui, Senatui ir j- 

I vairiems ambasadoriams pro- 
i< u.- p ieš mintį ir pu-.liui- 

■ga« Lietuvę prie Isnkijo* pri
jungti: Įirie.š lenkų (įstangus 
v-hlnuiiniškii L olų Lietuvę 
n grobi i. Nušviesta lenkų
pienai ah.'aiilų jėgn* savo juo- 
do tikslo nlsickimiii jkii<ky1i 
ir išgulinu.- dnr kartų nuro- 
ditn reikalas Lietuvos nepri- 
l.hiusornę valstijų sudaryti.

Tuip-gi šiandti n vėl įteikta 
Anieriku* valdžiai ir nmliasa- 
dnriam- ilgokos raštas ine- 
įuonindiiiiuis, kuriame nuro- 

■ dym lietuvių ir Lietuvos gy- 
veuliijų troškiumi ir siekimai 

]irisidijinuu sulenkėjusių 
į lietuvių ir žydų (trio valstijos 
i Tarybos, susivienijimą* visų 
J iKilitiškų jairtijų Lietuvoje, 
sudarymas valdžių* ir išrinki
mas ministerijos. Pcrstačiu* 
visų dalykų stovį dar kartų 
j įrašoma pripažinti Ijetuię, 
kaipo nepriklausomų valstijų.

Musų atstovai Washingtone 
ir mažinusios progelė* nepra
leidžia ir neprulei* Lietuvos 
laisvė* reikale nepaklabinę. 
Bet atsižvelgus į taiko trum- 
|>umę, j priešų didinamas pa
stangas mums reikia dau
giau* jiegų, reikta lietuvių 
įtaisę snmrkiait pakelti r reikia 
kad, kiekviena kolonija, kad 
kiekviena* Lietuvos ranu* ir 

' <lnk t ė pasakytų kn mano apie 
priešų |in*tnngna jų tėvynę 
užgrobti; privalo <tal>ar savo 
lujiomi* išreikšti ko jie trokš
ta'dėl Lietuvos.

Dnr kartę yra reikalinga, 
ka»l jų įtaisas jiasiektų Senato
rius. Kongresmenus. Vata. 
Departamentų. Amerikos 
valdžia su prezidentu JVitaonu 
priešakyje stovi už teisybę, 
už žmonių teise*, todėl tegul 
dar kartę jiems būna parody
ta ko ištiknjjų Lietuvos au
tui ir dukterya trokšta dėl 

.savo tėvynėn, kokio* yra lie
tuvių teisė* ir kas fųetuvai 
šventai priklnnso.

Savu minti* gulima ir reikta 
išreikšti draugijų susirinki- 

'iiiiiusi*. įiMS-initinguosc rezoliu
cijų ir jiroteslij formoje.

Lietuvių Inform. Biuras.

darbo pns--k-
Lietu- 
UtMU

Žinios Lietuvių Visuomenei.
Ilesm. iinunt galutinam pa- 

vergtųjų tautų klausinio iš
rišimui, aiškėja ir Lietuvos li
kimas. Ikišiol Amerikos lie
tuviui dirlsi Lietuvos laisves 
reikale kiek išgalėdami, nors 
aiškesnių savo
imu nematė Amerikos 
vių Taryba imt *uvo 
vyl* ■ U'asliingtone ir išveira- 
rijoje. Dirlsi ir dirba kiek tik 

'buvo galima: išnaudojo ir iš
naudoja visus galinius budus. 

' knd ntstovuujanių uuomOin-* 
| išreikšti ir troškimu* link 
ll.iotnv.i- nteitė“ ivvkdinti.

,\e vien Imto ir yra rimo 
mn, kad Lietuvos klausimų 

'teisingoje švir-ojo |w-r*ta 
eius, l*-t tokios pnl jiaslniign- 

(buvo ir yra dedamus. I:n<l 
Lietuva.- laisvėj priešų žing- 
sniiis s«*kti.

Jau •iaug kartų laivo vinuo- 
• menei |ininršla. p«-r spaudų 
I ir prakalbus apie l.i.-luv--* 
prie-ų viAii-ėii). lenkų ir rusų 

i llž-iliiojiiuiis IjefUVų |0lVerg- 
ii. Kada atstovam* jiecų pii 

! tniko.tuuj kteiptrist į \i- c<i- 
inoiię. prašant išnešti tari tik- 

| ra* lezoliucijtf-. JirotestU*, 
i rinkti jinnišuv ir t. t. Musų 
k'ibuiijiis visuomet (tildė vi- 
.u- nurodymu* ir energingai 
prie durį*! stojo.

šiandien vėl susidarė ap
linkybės. kurių jieigulėjimui 
reikia visas niusų jiugas su 
koncentruoti. Paaišlįi. kad len
kų ir rusų judėjimai, užsimo
jimai ant Uotu vos laisvės

kari buvo (llir j^j

'?.'7* 7,z'w,J,.roo minėtieji priešui (mataruoju
Abudu ttitslu komite-' u;į,„ __laiku suvo akcijų jiadidino ir 

jmgreitiuo: naudoja stebinan
čius budus Iaetuvai Jtragai- 
štingę tikslų atsiekti.

Iztnkai suorganizavo Ugi. 
jonu* — arba, goriau* sa
kant. užpuolikų gauja* — ir. 

j |h» |iriedanga neva Lietuvos 
nuo l>a!š<-vikų apsaugojiinu. 
veržia*i Lietuvmų kad jų už
griebus. taiji kini taiko* kon
grese gidėtų • imsirmlj-ti. j<>g 
jmi jie “turi visa* j*olska> 
teritorija*“ 
kontrole ir. 
esu, kati j<i* 
likti.

Anglijoje 
lenkų agentai jau suspėjo su- 
ttaryti mums nejirilaiikių opi
nijų — nuomonę, knd Lietuvę 
prie Lenkijos prijungti. Aut 
tiek jau spėjo suklaidinti Lie
tuvos reikalu*. ka<l Angiijtiii 
ir Prancuzijon nenorima mu
sų atstovų įsileisti. Minėtų 
valstijų atstovai Amerikoje 
ntsilmikiusiems musų atsto
vam* mėginu nurodinėti, kud 
Is'iikija Im> Lietuvos Imtų |M-r> 
siljmn. Jų siijtratinni vargini

j 
pu savo fiziška 

sava imi aišku 
turi jų rankose.

ir Prancūzijoje

privedė I

• e .. i • :• i ■> Komit- tas rii- fi-i'eii.-ijoj.. Ntokliolnie. Įiaga- 
paveik-n Lietu litine šešių Ciiiriiunie

• . hii IžYiil’šiifvirsti t
» »i <*-n i< • mn- ir

. i.- Iludmiia* 1 u-noje iš
Skiituliiuit ij--: »-mių. tn* K«- 
uii|eln« laliiaueini nijonuri 

į|>' ■ . ti .linu- ll|»ie lietuviu*
l'itii* H.iimlin- iii-*- tautų. |»ir- 
I niim»tai t.'*iji danų ir tarp vic- 
j :i.-.ip -.i .ii kalbtinėių norvi*-

NAUJOS KNYGOS.

l':.-lui Ko)h ubagėlio
> idlllėju ir |tte 
ir atvirute* *11

I- i |«m<iškbuiti-

‘ iltį!

i\ • !;*.*
. k-leli'.L
•.n .-u.-l.i:

■ iai |i lašais. Mulus teko ma
li ti asilėmis tu Komiteto iš
leistu* |iniril.-iils iš \ diiniUs 
i'vgiiun: Menų Kuinai, vienų 
seuti-ius Zup«škm Itažuiėiu*, 
keturis reginius iš Msrorios 
(Presų) Uetareo, «Mwafe 
įvairiu* dahartinė* karia nua
ri ki u-. Septynis žymių lietu
vių jmrtretu* ir grupę daly- 
tamsių antroje lietuvių kon-

i-h.i nuotrauka*.
I *a*kl<*iiulniwi* ta* jMiiciksli- 

n< • atvirute* Koja-nltageiio 
Komiteia* darė tlviliukę nau
di): ir *v<*timtaiiėiu* sujmžin- 
dilio *u Lietuva. ir pinigu* 
gantu- už atviruti- suimudo- 
duvo lactaisviani*.

KolH'iiliagi’iio Komitetu ve
dėja* buvo p. Kivickm*. jei ne- 
klydome. protestantas. Drau
gi- *u juo dirbo katalikų teo
logu* Enriku* Žilevičių* ir jo 
**—no Julija Žilvi hi.'tė. kuri 
duliur tuokiua*i 1A. Uršulė* 
vienuolyne. Šveicarijoje. Ma
tyt ti«* trys žmones laimi įvai
rių jiažiurų mokėjo sutarti ir 
dirbti mmdtagę darbų išvien.

hti nį Ifiifbininktj A <’/« w- 
tiiiiit* lHetito

StfįvKffa HS H’.

Kiih-nJuriati* atorunut*. di
duma* ir išmizda tokia pat 
kniji jM-ntni. tik jiopiera šį
met blogesnė. Gerai jinrinkti 
ir skaitlingai pnvciksiėlLd žy
miai nukentėjo <le! jsipieru* 
pigumo.

Kįmetiniame j Kalendoriuje 
yra daugi Ič rilių ju J. K., 
.laksto ir titidisoė*. Ilgumu ir 
žodžių turtingn įvaiiyla* atsi
žymėjo Gudienės eilė*: “Ma
tom: jmvnsarj. vasarų, nid-nj

Žodis “Good-By" užbaigiant kalbą per 
telefoną reiškia netiktai mandagu- 

o mų tarpe kalbėjusiu, bet ir ženklą 
kad'jbu kalba tarpe juodvieju pa

sibaigė, ir jau tą liniją galima kam 
kitam vartoti.

Neužmirškite visuomet pasakyti Good 
By kuomet užbaigiate savo kalbą 
per telefoną.

MŲJŲ PAVEIKSLŲ Į 
RUSIJA-

Suv. V alstijų žemdirbystės 
departamentas įteikė visuo
menės informavimo komitetui 
pasiųsti j Kurijų viršum dvi
dešimt judamųjų paveikslų, 
kurie aiškina žemdirbystę, ke
lių taisymų ir miškų auginimų 
šioje šalyje. Tai pasielgta pra
šant Rusų prijurinės žemieti
jos, kad nušviesti žemdirbystes 
veiklumų Amerikoje.
Rusai, prašydami ii Amerikos 

judamųjų paveikslų tarp ko 
kito sako:

“Rusiją, kaipo galingų val
stijų. ekonomiškais pamatais

lies dvasios. Buvęs prezidentas 
Taftas tnijsji.it stengi'* perser
gėti* jiriešingussakydnmas, jog 
jie vedn savo jmrtiję prie pra
žūtim ateinančiuose rinkimuo
se ir taip liarydaiui sukels 
prieš save viso svieto revoliu
cijos jėgas, Taftas yra vienu m 
karė* Darbo Bordo * pina, 
stovi už Tautų Lygos idėjų ir žinąs. Gerai organizuota pro- 
už IVilsono Taikos programų. 
Niclioln* Murray Butlcr, bu
vę* republikonų kandidatas i 
viee jirezidentu* ir žymiausias 
njKizicijos vadas Xew Yorko 
valstijoje, griežtai atmetė už- 
metinėjimu*. Imk jis buvęs 
priešingas Wilson<> užritlx*žio 
politikai.

NcjiasiM-ki- ir |msi*t<-ugutuu 
iškelti nėva tai nepntoguums 
dvi gulinčių kilti msulikmų 
tsrji U’ilMiti.. ir Anglijąs 
link “marių laisvės”, ir jm*i- 
naudoli iš Amerikos jmtrijo- 
tiškti |s*rsitikrinimų d< I Mou- 
iim- Ihs-irinos ir tautiško* nc- 
prigulmylk**, kuria* uėva iki- 
liestų Tauto* Lygų. Iš ki
tos |Ht*ė*. tie, kurie liandė 
šį dnlykii rvmii nerado žmonių,

• (Pnimign bus).

kitko ten randame Lietuvių 
Kri^šėimiių D* mokratų Parti
jos programų ir K. Vidikau* 
ko straipsnį “Prfaooaee ve
dančiu* darbininku* prie švie
sesne* ateities”..

Prie ilgokų straijo-uclių pri
dėtu daug smulkių, naudingų 
žinučių. Sustatytoje! į tarpu- 
rinitų raštų ir prie galo iš-

pagunda, žemietija mano, yra 
vienas svarbiųjų reikalų šiame 
laike. Svarbiausioji tokios pro
pagandos dalis yra judamieji 
paveikslai, aiškinanti įvairius 
industrijos ir žemdirbystė* 
prietikius, paveikslus įvairių 
mašinų ir įrankių, kaip jai* 
naudotis ir p. To viso in-gali- 
me laukti iš niekur kitur, kaip 
i* Suv. Valstijų. Ir kuo grei
čiau mes tų dalykų galėsime 
gauti, tuo didesnė iš ju nau
da.”

Filmo*, kuria* Suv. Valstijų 
Žemdirbystė* Departamentas 
suteikė vartoji Kusi joj apium 
sekančiu* duliku*:

tini vi jų ir avių ganymas 
tautiškose giriose; lentų piovi- 
nia* pint vakarinėse valstijose; 
lentų pioviinns iš lodgppole pu
šų Arajia! u* tautiškom- girio
se: tautiškos girios, kai iki pa- 
siliiiksiuiniino vietos; darbas 
miškų iMirbystės laboratorijo
je; apsaugojimas nuo išplovi
mo ir sodinimas medžių tautis- 
kosi- giriose; Matymu* cemen
tini o šilo; statymas mediniais 
lankai* silos; kooperatyvis 
tan ių lumdynuts; nuo vilnos 
iki drabužio; vištų auginimą*:

DIDELIS KATALIKIŠKŲ 
KNYGŲ IR LAIKRAŠČIL 

AGENTŪRAS.
Vžl«iko«nc įvairių katalOdikų 

knygų kaipo dvasiškų, taip ir toto
riškų ir rožančių, škaplierių, kry
želių ir šiap įvairių religiškų daly
tų. Užrašome katalikiškus laitai*, 
fina, ypatingai:
Dioirafaj “Draun”...........*100
Kaa antradtonį “ Darbtainkę” S.00 
“Moterų Dirvų”.................. 1«
ir taip tašiau.

Čia ndrariaa knyga* įvardiju. 
Jeagn nabua Įvardytos tokioj teo- 
ktoa tamstai reikto, reikalauk ta- 
taltoto. / J
1. Apie Apšvietę, jmmL «0 .. 4S 
A HtoeUebėny Ftanaa .... .78 
6. Koris Baisenybės Lietuvoje 3b
8. Oliveris Tvistas.................81.00
9. Patarlė* ir išmintie* grū

deliai ......................................  2b-
39. Lietuvei istorija............... 40

Ta pati drūtai* apdarais .. .40
40. Trumpa Šv. istorija.............40
41. Plati Ar. istorija. Seno ir

Nauji platymo.................... *1.00
42. Trumpa Lietuvių klibos

graantta...........................
43. Krikšfiooiško Ka-'

ne • « • • s • o « o •• • ••

44. Krikžfiontoko Metalo Ko-

15. Bcn ITur istoriška apyta
ka ........... T......................... 8L2S
Gražiai* audimi apdarais 8L50 

18. Evoiiueija ne revoliucija.. .40 
71. Quo Vsdto. pu*L 302 .. 8L00 
74: Sociologija..................     45
75. Socialiai*! ........................... 10
447. Pažinkime soči jalizmų .. .10 
23. Tiesa* žodi. Socijalhrtaui* .10 
350 Kaip Rašyti Miškus, lie

tuviškai ir angliškai kalbu* 
tiktai ....................................... 73
Orelisi ej’daięla ..........  tt.OO

294. Motcria ir Soeializma* 
žiūrint j šiuodvi i» filozofl. 
ja* kere* .......................

45. Lietuva* Himną* .. ..

MALDAKNYGB8
Pamaldų Vai nikeli. ..........

Apdaryta . ...........
Brcriorrlto ............ .........
Skūra* apdarai*............

Mažaa Aukso Ai t ari 11- ....
Baltais apdarai* ... . /.,
Minkštai* akura* * Klarais UTY 

Vainikėli* .......................... 8*88
Pulkim ant kelių ............ OLtO^
Pulkim ant kelių....................8L88
Pulkim aut kelių .. 82-00
Pulkim aut kalių....................8U0
Pulkim ant kelių tMtl
Kantifims skara* apdarais 8413

Pinigu* su užšalę OM *

.40

A*

M

t

gni svarba* 
l*o žmonių

jo teisę 
viai*.

tnijsji.it
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Lietuviai Amerikoje
DETROIT. MICH ATHOL. MASS

ŽINIOS iŠ LIETUVOS.
ŽEMAIČIŲ KRAtTAS

EUZABETH, M. J.

s!

lF.TMUt,miWwt 11 MNR» CHICAGO, UL

Ltabi&ų 
Vilniau*

GELGAUDIŠKIS 

Narnu. ap.

Dr. G. M. GLASER
Plt ViTtKt <WA »*^MgIAI

(MASTĖS 5Y

Vazgalių
Milir^ liti-

laikė mėnesini vti- 
Narių atsilankė 

Taip-pat atailanki 
kurio* buvo pwsi- 

paau-

Buti'imkų jaunimui )*lu-ilė 
korto*. Kiek' iciuii’H- taiuM* yra 
raridariusios ••einikio” kuo
pelės. šventadieniai* gnltesi:lo
ji kni kurių kaimu kuo|M-lių na
riai. pirmininkai, susimi <n į 
centro kuopų. Poaėdžiui |wh- 
baigus. kitai* išeina karvę, kitų 
gyvulį ar kokį daiktų pralaimė
ję*. Dėl finansų kų bekalbėki! 
Ūkininku aunu* visados nu- 
grista iė tėvo kokį centnerį. 
Mažtu r čia i nemaž nentailiekn: 
ji** sunkiai uždirba skatikų pe: 
via* savaitę.

Inteligentų pas mus kaip ir 
nėra, ar l*nt nesigirdi. O rei-

aoririnkimui, L. 
■m laikė snsirin- 
' iin« buvo »vnr- 

ų. Nutarta 
. if kursu*.

"•1 į vyčiu 
ti komisijų garis, B. Mulenauskas, J. 

Vaitkevičius, F. Kviettaus- 
kns, M. Linkevičius, F. Zub- 
riekns, Z. Lukšienė, V. Tamu
levičius, S. Kutmickia, K. Ku- 
niutis, S. Domilevičius, J. Kri- 
vickis, A. Railzevičia, J. Va
lavičius, J. Bilas, J. Krokas. 
J. Pinčių*. P. Abraitis, J. Va
lavičius, D. taurinas, A. Gap- 
šys, K. Brazaitis, J. Baršys, V. 
Gapfys, J. Matulaitis,* P. Ba
lionas.

X Savickis 11-50. Kitos 
smulkios.

įDr.M.Stupnidd
| 3109 So. Marmu Street
.**-u* itsanoia

I Valaadoa:—« IM 11 II trto: 
i > po *IM* Ud I rak. Noduo-

m« parapijonų jau išmokėjo 
extra po 23 dol. Tikimasi, 
kad kiti pabaigs mokėti šį
met ir tokiu budu dar padidės 
parapijos iždas. Ateinantį 
pavasari musų klebonas žada 
pradėti statyti naujų bažny
čių. Jeigu atholiečiai subruz 
ir sutartinai dirbs sykiu su 
klebonu, tai galima tikėtieš, 
kad greitai sulauksime ir nau
jos bažnyčios.

ias”. Galutinai paaikalMjęa ra 
Apaštalystė* Maldos Protuote- 
riais nusprendė įsteigti Švento 
Juozapo parapijai nuosavų 
prieglaudų. Pasitaikė gera pro 
ga visai arti mokyklos nupirkti 
namas su dideliu daržu, kuria- 

. me gyveno ligšiol dvi žeimyni;
sulygo užmokėti 3^00, vieuų 
tūkstanti jau įmokėjo. |>adarė 
raitus ir inkorporavo j»o šiuo 

* užvardinimu: St. Joaeph's 
Lithuanian . Aid Assoeiatioa. 
L y. Švento Jmuut|>o Lietuvių 
tahdnrylM*s Sųjungn. Ajmšta- 
lystėb Maldos Prumotcriaf pa- 

. darė rugestijų rinkti aukas ap- 
rupinnnui namaičių. Yįuič ka
talikų draugijos ditla atikus 
neblogiausia, kadangi tėvai, ku 
rių lien' po vienų yra užsiliku
sių, ga) cit j darbų pavedę sa
vo vaitai* t. ,. landai, ir 
kiek galėdami. sutaupiau nuo 
savo pragyvenimo, teikia pa- 
gelbų prieglaudai ir savo kūdi
kėlius gali atlankyti ir sura- 

b minti. Laike pačios epidemijos 
vietiniai kunigai, būdami užim
ti ligoniais ir mirštančiais, ne
turėjo laiko nei pagalvoti apie 
našlaičius, tai net du kūdikiu 
tapo išvežtu j Californijų, ku
riuos daba- advokatas iu. J. 
ffan paarto atgauti, nes ra-

Sc.Iarų mmIž.
Riczko* apak.. Vi-

1 siminnf. J. Baronas, S. Micke 
virius, J. Kučinskas. M. Ne
įtartas. J. Mnlišauski.s D. 
Rimkus. .1. Dambrauskis J.

i Valaikn, A. Savickas. J. Spū
dis, J. Cingn, A. Misiuniukė,
L. Krištajunio, <1. Krasausku*. 
J. Sidaravičius, J. Gražinata*. 
J. Jankaitis, M. Kad^iunu*. A. 
Pociūnas, J. burk ui, J. Grin
dis, K. Lipeika, J Bebaustas, 
A. Gepėinekaa, B. Ruudonienė. 
P. Lukšienė, D. Šukys, J. 
CvilkevičiiM, P. Bruzinski*. A. 
Pocius, J. Jasaitis, J. Grirka,
M. M ar t i akus, M. Morkus, D. 
Tumas, J. Gaudesius, J. Mi
kuži*, J. Višniuuska*. J. Sta-

■ ponuvičiiis, B. Bcndikus, S. 
Gaudicšius. .1. Plungis, 1‘. Mn

i lašins. K. Buza, J. Jankumi*. 
P. Piningas. J. Nerimtas, M. 
Šmitas, .1. Ambrasas, 11. Klin- 
ėinskiutė, X tabūnas, J. 
čcmgalis, A. Kurkus, K. Kris- 

I lis, P. Varnelis, K. tavicka*, 
j J. Juodkoje, A. Vagnicnė, K. 
l Baulinaitis, S. Žemaitis, K. 
i Lurkis, A. Ci peris, K. Pauli- 
| ims. A. Tikuišis, J. Malaškrvi- 

'•iu.‘, S. Palčinskas, V. Velv

Paskutiniu metu, žmonių iš
mirimą^ užvis miestuose, da
rosi kasdien nebepakenčiu- 
tnesnis. Nežiūrint, tad šįmet 
javai beveik dideauėje Lietu
vos valstyla'-s dalyje užaugo 
geresni, kaip |icrnai. |>crnai 
produktų kainos tik pusėje ta- 
buvo, kaip kad dabar yra. šie
met valgomųjų daiktų kainos 
auga nevien rytų Lietuvoje, 
kuri dauginu karo letenos yra 
paliesta, ls-t ir musų švento- 
sies Žemaitijos vakarų kraštas 
nekiek tiems pafrontės kraš
tams ne]iai>iduoda ir laipina 
kaitins nugštyn kuo ne pir
miau. Visur priviso visokių 
plėšikų, kurie. |M«irudo. esą vi
rai ne ta<l<»pa*lara«. tik įvairių 
npekuliarijų auklėtiniai.

Danį. Treigys.

M KAM $ 
I «| LEIDI SLINKTI Į, A I fl] SAVO PLAUKAMS?!
■B Netarta dangun kai- JT . 

liniuotu. rėti*. knntan- Į 
y jBIžia. plciakanuotų. ap- i. 

ĮlJlSl miruaiu. lodini—Ūkui- į Ta 
įJĮS|*t* plaukų—ko turėtu- y Al 

visuomet jtSdinuti. f MI 
IIKtjįJnca tas daro Tao ik- Km

—jeigu lik urnai pra- i < 
'jjcy IrMai varto! mot* au- ’ ) 
‘ įtaisytus plaukams vais- '' 

tos **l>ernialuKaGeresni* plaukam 
vaisi* us '•(icrmafiiKi" nėra!

"Lscrrnatuga” padarys t*, kad Ta 
vr» plaukai bus laukus, švelnus i 
skaistus! Oda Tavo Kalvoje bus ty 
ra. pleiskanua išnyks ant visado* 
o plaukai niekad daugiau neslinki 
Busi patenkintas savo |4aukais! N< 
pavydėk ktt* puikiems plaukams 
m fiala rali turėti dar ilsilesarusl

Reikalaujant prisiusime Tau pačia 
nivia dykai išbandymui "sampilu**. 
Priaiųak 10c etampoima persiuntimo 
■šu. Kausi iibandymui dėiutc "Der- 
maluKoa** veltui, sykiu ir brošiūra, 
•tvardytu: “Pnik*» l'lankai“ 
ARGIL SPECIALTIES CO. 

1>ept ••
P. O. P-ok 37. Philadelphia, Pa.

DR. M. HERZMAN "
U KCkUOI

Saut-in *.i d. Tautos Fondo 
93 įkyriu* 
ririnkiinę. 
nemažai, 
ir ypato.s.
žadėję laike prakalbų 
koti Tautos Fondui.

Poškai buvo išduota trum
putė atskaita iš buvusių pra
kalbų, sausio 5 d. Iš atskai
tos paaiškėjo, knd per prakal
tas Dr. J. J. Bielskio aukų su
rinkta du tūkstančiu dol.. To
kiu budu katalikai “subyti- 
no” liberalus. Girdėjau, kad 
liberalai per du mėnesiu su
rinko apie tūkstantį dol. o ka
talikai per vienų valandų, lai
ke prakalbų, suklojo du taks- 
tančių dol. Dar manoma su
rinkti daugiau.

Po T. F 
Vyčių 79 ’ 
kimų, 
styta >;.t 
atnaujinti 
nupirkti n. 
knygynų ir i.-i. 
knygyno prižiūrėjimai.

Pagirtina, kad Detroito jau-1 
nimas darbuojasi.

Lieta vos Šonus.

Ar iu reliarčiM jauti nikai- 
lusj veidų T

Ar tavo akva pametė sava Imk- 
, maumų T

Mea turime tikra avcikalca e»i- 
Į vhitnjs ir tonikų

PARTOGLUltY

kurš sustiprina tavo kraujų ir 
tunus l’artrntliirj- yra tonika.*. 

Utinis pų.kiia stiliiiihvuti tavo si- 
.sų tanų, suirraiina Uu drntumų 
ir pripildo tavo ipaisa fe r u krau
ju-

Jis Midrutina ir paakctuia tavo 
tu rvaa priduriant jom* tokių ele
mentų. kokio* yra jei rvikalinroa.

Partofiury yra ia« risicma ži- 
■:.-.ns Elntir kuris yra vartoja-

■ rvaa visur, yra tai netundiškrt 
gairintnjM tvcikatoa. Me» ap- 
alikomr daug?k-a laiškų nuo imn 
nių kurie niurna prani-ša kaip ate- 
buklinfai Part>»«)ory Jiema pa- 
gelbėjo ir dėkodand inutna reko
menduoja kitiema.

Butelu šio Elixir kainuoja tik- 
tai vienaa doiicria. Dėl patar
navimo žmonijai me* siunčiame C 
biiicliua už 5 dolierių* Viaut 
laiOraa ir pinigu* reikia aiųati tie
siai į (G. 10)

Naujų Metų vakare, ty. 1 d. 
sau-io, 1919 m-, Tautos Fon
do vietinis skyrius buvo nu
rengęs didelį vakarų. Vaka
ro rengime ypač pasidarbavo 
pp. K. Sadelskas ir J. Gailiu- 
na*. Buvo suloštas veikalėlis 
••Nepadėjus nėr ko kosti'’. 

• Viri artistai - mėgėjai aavo 
, roles atliko pagirtinai. J. Gni- 
i liūnas, žydo rolėje, namažai 
prijuokino publikų. Baigdn. 

i mi lošti visi lošėjai gražiai 
IHiiminavo. Publikai dainos 
taip frnliko, knd delnų ploji- 

1 mil' išauta atkartoti. Ajuut 
. m buvo dar deklamacijos ir 
kitokie progranio pamargini- 

j :nai. žmonių buvo pilna sve- 
I tainė. Visus pelnas yra ski
riamo* Lietuvos laisvė* reika- 

, liun*. Girdėjau, knd jiclno Ii ■ 
I ko 35 dol.

iirmslžio pabaigoje, praei
gų melų, p^uimirė Frank II. | vis, K. Baniulis, J. Šimkus, .1 
Bali, anglas, savininkas Wind-1 Rusteika. K. Surplis. M. Šerk- 
or lloiise viešbučio. Nors -nis, J. Zalvpukas. J. Žarom 

buvo nekatalikas, bet turėjo ■ Im. M. lvanauskiutė, S. l.ignu- 
I gerų ir prakilnių širdį. Pas 
; jį t isadus dirbdavo lietuvės 
; merginos ir išdirlnlavo. po 
. daug metų. Visi darbininkai 

iį girdavo. Buvo blaivus ir 
linksmuos budo.

Sausio 3 <L šių metų, gerb. 
mnsų klebonas, kun. A. i’et- 
aritis išdavė parapijos stovio 
atskaitų. - Paaiškino daug da
lykų. Iš raporto pasirodė, 
kad nors per metas buvo daug 
išlaidų, bet už tai Atholio lie
tuviai turi įtaisę graži* kle
bonijų, kurioje supirkta viri 
reikalingieji rakandai Ne
žiūrint ant didelių išlaidų, 
praeitais metais, dar parapi
jos ižde turi 12,000 dol. Ath- 
olyj parapijonų, kurie mota

(Pabaigų)
V*. Zavadskis. A. Ruząnas, K. 
Plungė. J. Pozan. J. Aidlaus- 
tas, M. Brazaitis, J. Kazlaus- 
kis J. Unšiunos, «V. Budrec- 
kis, J. Zubriui*, A. Maukus, 
A. Banys. J. Bulvidas. J. Už
gali*. P. Siictn. K. Valužis, J. 
Balandis. A. Murki*. J. Or- 
luuski*. J. Gaiua. J. Lupkau*- 
kas, J. Vegela, A. Petkus, Z. 
Staniulis, J. Balandis, K. Gu- 

, Jonis, F. Naujalis. V. Aidu- 
kiutienė. J. Pankunas, A. Ba
lninkų*. J. Grybas, J. Markū
nas, P. Markūnas. J. -Stankū
nas, A. Pcleckns, A. Mikučio- 
oi*. M. Kundrotas, P. Grigu-

V. Nevulis, V*. Grodeckis, 
A. Simaitis. K. Kepulis, K. 2c- 
meilūs, J. Matulevičius, J. 
Dambrauskas, B. Balčiūnas.

Po 1 dol.: A. Dargy*. L A- 
lnlmrda, J. Paulikev&us, J. 
Jančaitis, P. Jančaoska*. F. 
Superi*. X Katilienė, F. Pet
rauskas, J. Vaičiulis, X Re
meika, J. Cnžunns, K. Meško-

Audi* .lurvi* Sob< 
vab’-š.. Trakų op*.. Vi

Įtakas Vlada*. Viri
Į taltitški* | ais;-..

Kauno guli.
Kukau*!*!* .1 OQ3*a 

mjJž.. šlakių x*la>'. 
•pak ir gub 

i Kukio nki* ausys. 
«e*lž., uMlctu val»-„ 
ap»k. ir gub.

Kam-auskss P* iras. 
: vicuųrdia. Antzltr'*-* 

»-‘ti) J-arnp , F -1 vnų n 
j KUl>-

I’niiihiiiikM Antanu*. Iluutnrin 
»<»!' PnWrf<•» val.'ė,. Panci-r<io 
t'J •' Kaltr-n C>b

K;.:ij-i» Jo.-:. • Ankaišui Fri- 
i «L*ir} šia ltu 8|mE. Kuršo ipib.

Knuni* ' Ku y*. Cetčių «-*IL. 
i Htaiikio v*IV Kauno irtib.

K:'<- Adui. Knista-kių *>*!!..
Yarėmj vaBč.. Vilniau* upakr. ir 
guk

Ku i*n Autui-:». *-«lurų mnUL. 
s -' -kų a|*L ir v -K

Ituuiygail* Kajokui**, Kražiai.1 
I Itr.M-iuų u]»k .

1,’tr ku* kita-
I Vii-kjaira i*L 
Kauno tiiib.

Kimia Auta
Galėti* -vnUč., 
tebūto gub.

Kinui.s Vikio:.*, šicipinių wm1ž-. 
Joniškio pačiu.. Kauno gub.

Kiiihevirjns Kimias, Vilnius.
Ilu-lurluui Bnljs. Mičiunsi. Jū

žintų -.sliė. E. -..'-uų apsk.. Kau
no suk.

Razzr.dausk''. Julius, žrmeiių j 
dramų. Pigi r. j valšč. Kauno! 
gub-

Ruzuos Galiry*. Skvi-nų soJE.
KukutiJkių reliė.. avinčiom) 
apak., Vilniau* r*b.

Iturri* Adm... Menčių *odž., 
Kruopių vslšė. , >lšh) *pA» 
Kauno znb.

8*kal*wdttf Mikas. Malšinu *o*l, 
Radamino vnlšE. Kalvarija* ap.. 
Smalkų gu'1

Bsmujcrakis Pianas. Pakalnit-1 
kių sėdi.. Plokiriai. Suvalkų oub. 

Skulakis Julius, l'ktncrgra »p«k.. 
Kauno gnb.

Skeivrris Kagys. Jakelių mkIž., 
i Adutiškio Vaisė., Viluiull* ftlb.

Kkinlis l'i-aiu*. Jalelių audž., 
Adutiškio valtf. Vilniaus inib.

Kl-.ivrlts Aleksandra. Kurėiunų 
aodž.. Kokiil.io ralir.. Kauno eub.

Smilius* Jonas. Kauno gut>.
Klukonb Martynas. Skynė* 

vsUė.. Miauk; apate. Kauno gnb.
Surcelis Antanus. Antakoni* 

aodž.. Gdvmiių valšė.. Vilniaus 
ir imi'

Survila Aliuliu*. VMžii) mirs-
I trlia. Ežerai ų apak. Kauno guli. 

Survila Izi-iorius, Suvalki* guli, i 
Svilnn Ju>>zaa. Biržit) vata. 

l'ain-vėŽMi n|--k.. Suralkuj gub. 
Kaluėka .l»'UM. VeliilotKM valir., 

PaiHiėžio r,-*k„ Kauno *nj>. 
(hiugiau busi.

Visi galite turėti gerą muziką savo namuose
ČIAIS laikais ir nemoksntisji grajvt* ant muzikali nnd u 

nicntii gali nn'ii t-'kių instnimrntii. k iri* -• ■■ - 
ir 4utfiu«;4 » tu sr*».3*.u» n .:'**•• »•; ..*

• * • ■
tlt-lAž ui m |tn«*un«tutii m*ib et- Uktr ■* t.^lin *
ant l**vr jtuls tie >ri» pr*lu>* Tun tr '.nu U-U
ii tr. jttM K ir IT roltnittM rrluirtlue

4 
■ 
1

L 2 ca^a^*"^. M



1

<1
f CHICAGOJE.

.......................... ................ .—
j* SOCIJALISTAI NORĖJO I MOTERYS STOJA POLI 

UŽVALDYTI DARBI TIKON
NINKU KONGRESĄ

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

CHICAGOS IR APIELIN- 
KĖS L. VYČIŲ KUQ 

PU DOMAI

Brt nepavyko jiems tas *mo • 
kalbis. ■»

t hiengoj*’ »«*la •'X’aiu,ii;il .11 ljibnr“ kongn-ns kuriame . 
dalyvauja datbininkn unijų, 
prigulinčių į Ain<*riko* Ibirlsi 
r,*l**raeij;Į. atstovai. Suvožia- 
v«* apie 15 šimtų nt-tovų jš i 
vairių valstijų. Tnųs* tų ai 
stovų yra žymi dali- -ocijali*- 
tų talševikii.

"Xntionnl |jil>«t“ tai 
nauja nesenai įkurta tautin*- 
SalH*s politiko* [turlija, kuri 
mčgin* stoti |enktynė«nn *u 
demokratų ir r«*|nildikomi |uii 
tijotn šalie* ir lokaliuo*** valdi
ninkų rinkinmo*<*.

Jau |iirmų kongreso dieną 
socijali*t.’ii radikalai at.-lovni 
susitarę smarkiai pradėjo eta- 
lytie* prieš didžiumą suvažia 
vusių. Tuojau* ji** iškėlė M,h 
nvy p'diutisavimo l.lau*iiu.*i. 
[Ki-kui ciK'iali darbininkų 

i streikų. j**i Mmiiiey neimtų f,a- 
liuusuiitas iš kalėjimo.

Paskui jie [inn-iknlnvu. knd 
įtarta kongresas [Molarytii re 
zoliusija. idant visi kari** lui
tu nutausti kalėjimu |,r.*i*i 
žengėliai Imlų paliimsunti.

Tolinus jie pradėjo jau 
* trnkšmus kriti, kuomet kon

gresas jų sumanymu* [irailėjo 
įnerti į guriių. Pagalinus pa- 
aiškėjo, jog jie ne veltui kelia 
trnkšmą. Susekta jų suokalbis 
sn tiksiu apvaldyti kongresų 

■ h* pačių Amerikos Darbo Fe- 
derarijos organizacijų. Jei tas 
jiems butų nepavyk?, tai turė
jo jie pasigaminę pienus Fe- 
derarijų suskaldyni.

-*• KoMOet apie tai visa sužino
ta, kongrese pakelta suma
nymas nusikratyti socijalistus 
bolšovikiLs. Didžiuma kdsų 
nnųpręsta jų kelis šimtus prn- 

'Mflinti iš kongreso. Ir tai tuo- 
jaus atlikta.

Reiškia. s«a*ijalistai <*ia |M- 
neėė tokį smūgi, kokie neturė
jo visu laiku nuo laikinos san
taikos pravedimo.

Bet jie nemano užsileisti. 
Jie mėgins išnaujo “štunnno- 
fJM

Paskui vyriausius jų vaitus 
sekioja federaliai agentai Nes 
yra žinių, knd šios šalies tal- 
ševikai yra nusprendę suorga
nizuoti darbininkų “sovie- 
tns" ir fiaskui statyti savo 
keterų prn*š šalies vyriausybę 
ir visų tvarką.

TEISINASI MAJORAS

Arcmlia Hali įvyko [Militiš-1 
mi***1o majoro Tb<>mp*o- 

kiniam** kai 
al-iliepilaniti* 

knd

ka
nu -ii-ii ink ima 
ta jo majoru*, 
gyvu z*hIziii i piiš*ėin*.
*ilie jį Pnauja išlinkių mnjo- 
ru ateinančiais rinkimai*.

I 'z. dntaii liiK* mi*--le n**vy kil
ią tvarką majoru *«ive [mtei- 

• ino. Kalliėdniiui- ji. «iiv**rt** 
vi*ką nnl I itų.

Žiroiii.i. ji* k.m fi*li:o* i 
ninjoiti*. Ie*i ui Im- išnaujo iš 
rinkto* tai jau kita- kinu 
-inui*.

NUBAUDĖ MIESTO VAL 
DININKĄ.

Tri*ėjn* S?a*lk mttaiidė .laitui 
M. Kaiitur $1<ni isitamln ui 
|a*nm*itą važinvintą automatu, 
liu. '

Knntair yra miesto nejudu- 
inųjų i tirt u <4;>|M*rtns.

Jį areštavo [w>licinoiui* Pol- 
lark iš U’cst [Mirk policijos 
nuovado* prarito g<*guž<**s mėn. 
3*1 ai.

•lo suareštavimui tuojau* 
tavo ] m r u| Mitins Garantas. 
Bet tatai kažkodėl kur buvo 
užsimetęs lVnrnnta* Inai buvo 
ai naujintas.

Knnlor prisipažino. jog va
žiavęs [M*rgn*itni. 
a la ra
ita *s, 
kilti

Chicago^ 
-n*irinki- 
*.*in-i*i 1:1

I.ė-iuvo- Vyčių
\p-kri«'*iu tumini* 

mn* įvyk- ui*i*lt<>j.
•i.. vai. |s» [lietų, Av. Kry
žiau* |Kira|iijo* svetainėje, 
Tovvn oi' l~*<k«* kolonijoj.

Kiio|m>* lai |s*i-i-tengia iš
rinkti at-tnvn*. Valdyba.

IŠ TOWN OF LAKE.

Aukos Lietuvai

Aną dienų Tautos Fondo 
‘2> skyriau* valdytai suvedu* 
t i-a* mika* l.ii-tiivn* laisvės 
i-*.*a\imai. [m-irodė, kini jau 
tiaiikoln $5.783.91. Išviso ko 

j aiškini mato-i. kini aukos sti
liui tH-ls-luli pi tiikstnnėią. 
Ihir nekuriu* inu*ų draugijos 
urpritlitvė savu* aukos, kurią 
luižtulėjo. gi dar aekitri** rin- 

• kojai tebevaikšto įsi lietuvių 
' mitini-, rinktiniai aului, luitu*-J 
tani tikslui. \lu*ą |ian.|iijos 
/mum'*, tisuoiiirt yra duosnųs. 
Tą [itdiiidys kada <*is į»t lai- 
kiušli aukotoją vnrtiai.

Trloitut už tai jiems garbė. 
Vincas Stancikas,

• . T. F. sk. rast.

IŠ BRIGHTON PARKO.

tmom, 
ir A. Palionis Vatjošians, n-l 
pielinkės gyvcntoio — .1. Pa.- 1 
kaurkai. Andriąjienė*. kampi
ninkė* —- O. Airvaičintė. Re- 
zi*ori:ivu \. .Tnkiitaili*.

Suvaidinu gana puikiai. 
V,ir» 1ulo*«» vietoM* ir buvo; 
trukumu, ta*t ini n*’*ra nno*ln- 
bu, n»** kaikurie nrtiriai pir 
mų *yki jm*iroA' - mioje. Iht- 
klikai vnidinima- taipgi [įriti i 
ko. n** tarpais ir |uisitaigus, 
aktui, uždangai lN*sil«*i<lžinnts 
pa«igira<Iav<> did* Ii* delnų 
plojimas Kad vaidinimu* [>u- 
blikai [Kiliko dni ir tas gali 
liudyti, jog tane* imi t vakare 
ta Vyčių 4 k|». užprašė atkar
toti Dievo Apveizdi!* parapi
jos svetainėje ncdčlinj. «nn*io 
19 .1.

I*iniurni aktui |iasitaigus. 
tnimpni apie ta Vyčių oreaui- 
raciją [inknltajn V. Itamašas 
moksleivis. Po vaidinimui bu
vo skrajojami kra*a su «lovn-' 
nmnis ir prasidėjo šokini, ku
rie tęsėsi iki vėliinuii.

1‘iibliko* buvo te-mažai. Vi- 
*a tiž-ilaikė kuoramiansial 
Girdėjau, kad kn*>|mi nema
žai lik** |h*Iuh.

įkišiu! ta V. -Ui k,>. buvo 
kaipir nežymi. Ib i taus* 
kare [atrodė, ką ji galėjo 
irtiuųią laiką nuveikti ir 
kias [lajėgas turi. Tai 
pradžia, šis vakaras paten
kino publiką, ateityj žada dar 
labiau [latenkinti.

Kuopti* artistai-iuėgėjai 
paėmė vėl vaidinimui naują 
.veikalą. tai|»-gi Cliicagojc dar* 
nevaidintų. Antras vakaras 
j vyks trečiame nedėldienvj po 
Velykų. Kp. Korėsp.

It NORTH 8IDE8.
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i va- 
|x*r 
ko- 
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L.R.-K. Labdar

KetvirtsdieMs. sausio 16 1919
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SNIEGINIS RALIUS

Brighton Parke

Ned., Sausio-Jan. 19,1919
Svetainėj po num, 3925 South Kedzie Avenue

Skaitiingiii kvitaiauie vi»u> alsilankyti be skirtumo aut šio taip puikaus vakaro.-' «
Atsiminkite knd atsilankė netiktai gulėsiu* gražiai juisiUnksminti tat tuo [weių 
kartų ir -uš«*l|»site varirstančiu* našlaičius, kurie pagelta* iš jūsų laukia.

\ i*i kas tiktai gyva* ant vakaro! Kviečia nuoširdžiai visus NAŠLAIČIAI.
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F. P. BRADCHUUS 
Lietuvis Advokatas 

Attoniey at Law 
IM W M«mrac, CW. Ctark M. 
Koom »1. TrL Gaurai » 

CbflCAOO, tbUJtOU
Gjrv.1 *SI1S Ha. nata 

Trfctcaša VaM*
K............... .....................

I PEARL QUEEN
IONCEITJUJS

Aukotojų Lietuvos laisvės 
reikalams surašo įsibriorė 

; klaida. “Drango“ 10 nuin. 
I imgnrsintn buvo, kad žemiau 
i aukojusios ypatus aukojo po 
i4 dol Turėjo liuli [>o 5 doL 
j Taigi po 5 doL aukojo sekan
čio* vpntos; V. Jankevičių. J. 

I ilieijauskis, A. Ješerskis, J. 
Sindimtaii, J. Arbnėinikia, D. 
Bružas. J. Norgiia. J. Lievo- 
nos, A. Siutinsiu*. J. Atkocai- 
tis, F. K i tūla ris, J. Bagdonas, 
P. Aerpetis, V. V'ingdiauskis, 
J. Vaisys. J. Žota-ris, J. L. 
Itovis. A. .Mikalauskis, I*, 
danski.*. A. Ivinsluiitė, J. 
meiki*, K. Mažionis, K. 
tieki*. -I. Kartauckis, 
Trumpiškis, V. Visgirdas J- 
Vulartinns, JK. Kataiinrkis, I*. 
i-kvi<nis, <t. Jie varmus kaitė, 

J. Tuižauski*. M. Ai[Mttis, P. 
lt nkus. K. Karonauakas. V. 
Got alų*. V. Valantinas. M. 
Paukšti*. K. Pinas, J. Meikia, 
I*. Bludzius J. Nokutis. D. 
Dntikoslas P. Katauskis. J. 
Pocius J. Žit*kus J. Paršas, 
II. Vilimas. K. taiki*. P. Gri
galius.

Taipgi pagarsinta buvo, 
kad B. Junokienė ir Starkaitė 

. surinko 64 dol, turėjo būti 
Ui dol. J. P. Polka.

1
Av. Juozapo Apiekuno vai- 

dyba 1919 m. tapo išrinkta iš 
šių narių: pirmininkas — An
driu* Marcinkevičius, 1658 
Wont#ia Ar, Ietį Monro? 2545. 
vice-pirm. — Kasparas Rep
šys, 1916 N. Oakley Avė, nu
tarimų rast. — B. Trečiokas. 
1510 X. lloyna* Avė, tek Ar- 
initagi* 8772. finnnsų rašt. — 
Kupčiūnas. £S3 Cobtaitz Kt, 
kasteriu* — V. Kaitulis. 2327 
Coblrntz Nt.

Sutrinkimai ab-ibuna [ur
mų nedrldienj kiekvieno mė
nesio, Av. Mykolo [Hirapijos 
svetainėj. 1644 Kaliausia Av, 
tuojau po sumos. Tai-gi no
rintieji prisirašyti, bus pri- 
imami už 61.00 per G mėne
sius, tiktai iki 35 metų am
žiaus. B. T.

TAIPGI MOTERIS.

kongresą.

Iš BRIGHTON PARKO.

YRA DAUG SVIE8T0.

greitai ju*

PIRKITE KARES TAUFT- 
MO ŽENKLELIUS (WJA).Iki jis tai 

*. luial |mlikti giriu* žino- 
kokie pn-kiii jį važiavo 
:t<<la<lll<alailill.

ATRASTA NEGYVAS 
LIETUVIS.

KRITO NEGYVA8 PRIE 
BARO.

PILIEČIAI STOVI PRIEŠ 
AUGŠTĄ MIESTO 

BIUDŽETĄ

Antradi«*nio ryta* tirs 36-ta 
ir Huktasl gat. policija atrado 
negyvą lietuvį Juozą Genutį, 
46 metų mažinus

Pakirtoj) gatvėje širdie- Ii.

Sa
lto- 
ta- 
K.

4

I
Kriminaliam teisme (’bica- 

goję teisiama M r*. Ilibln Hz- 
luml nž. savu vyru nužudymų.

Aną dieną liudijo [lolirmo- 
tuii. kurie jų areštavo |s» nu
tildymo vyro.

“ Prižiūrėkite mano kttdikį 
ir [atpenėkite jį“, [msakiuri 
ji jsilictiionanis. kuomet tie ją 
vedė [Milicijos vežiman.

Gi tas “kūdikis“ tai buvo 
paprastas katinas.

Iš to jau galima numanyti, 
kas jM*r viena ta moteris.

Vyrą lig mirti,*** siitadžiusi 
už tai. knd tasai reikalavęs pi
nigų degtinei.

i‘**niUgš!um lnie.to biudže
tui. kuriam m-m iš kur pinigų 
gauti, pri**šina*i miesto pilio
rių organizacijom. Jus lygiui 
priešinasi sumanytum mokes
čių padidinimui. Sako, biudže
tas sustatytas ta jokio- npsi- 
-kai tymo.

Tas didžiai nepatinka mi**s 
to taryta,* finansiniam komi
tetui

Chicago Purenu of Puldic 
Efficicncy ir kitos piliečių or- 
*aniiarijo« nusprendė &*> uū-

H «»wu mius Drenaaiingns taiai-

Aimliški laikraščiui su pa 
riditlžiiiviiiiu •kvlliia. jog šian
die t'liia-agvja* yra tris kartu* 
ikiilgiail svia-taa kaip [temini 
šituo laiku.

Bet lia* laikraščiai nir. 
kaa l»*-Stko. kodėl Sviesta* toks 
brangu*. ja*i jaa liai: ilmig via 
yra.
Tas pat yra ię,sii kiaušiniais.

Saliunau [m, nuin. I7<*1 Wcst 
Division gat. inčjo Jonas lla- 
vtmn*. 70 metų amžinus ir [al
pinė.’* «legtiiiė*.

Po šito staiga krito ir Ii 
■M.

HuNtk N 
p» num. 
Brt*

Nedėlioj. sausio 12 d. Liet. 
Vyčių 3ii kp. buvo siirvngu.* 
gružų sukąrą. Kuoįm,* artis
tai • mėgėjai vaidino ‘•Grafa* 
kaimiečiu tarnu“, li-ių aktų 
komediją su dainomis ir šo
kini*. Ijošimui [•nisidetlmit, 
km>|M>- dvasiškas vadovu*, 
gerti, ktm. A. Hriškn. pasakė 
.ralių prakalbą. iiupiešdama*
I. . Vyčių organizacijos pra
kilniu* darbus ir ką ji žada 
tėvynei. Urtuvai. Prasidėjo 
vaidinimas. Vaidinime daly
vavo sekančios vpatos: Anta
no, grafo rolėje — .1. Vilimas. 
Stasio, tajoro. — B. Kaunec- 
kis; IJudviko. tarnas — I. K. 
Saknlnuskas Juozo, ūkininko
J. Zivknitis, Agnicškos, jo 
žmonos — S. Junokienč, Ma
rytės. jų duktė* — Z. Snka- 
Maakimė (ji yra to

NE VIEN TIKTAI 
PRIŽADAS.

Jeigu tau yra reikalingas 
pasitikimas vaistai dėl vidu
rių, negnirnnliojimo, galvos 
skaudėjimą, nerviškumo ir 
taip tolinu, tai |iaklnusk savo 
vaistini, apie Trine* Anieriean 
Eltrir uf Bitter Wlne. Ai- 
vaisins yra jau visiems gerai 
žinoma.* per savo gorų [mtur- 
navima |s*r *’b) metų. Ji* iš- 

1 valo vidurius Im* skausmo ii 
sutaiso visų sy.'temų. Tai ni- 
ra tiktai vien prižadas, skai

dykite vietinis [itiduotą laiškų: 
“Ilutard. (Ibio, sau*io 1. 
1919. Apie [s*nki metai Atga
lios aš pradėjau vartoti jūsų 
Aim-rican Elikir of Bitter 
Wine ir jaučiuosi geriausioj 
sveikatoj. Aš rekomenduoju 
šj vaistų kiekvienam vartoti, 
kuris nori būti liuoeas nuo li
gų. Jolin Skrodi“. Visose 
vaistinyčioHc, $1.10. Chilb- 
lains, išsisukimai, suputimai, 
reumatizmas ir neuralgija iš
vaikoma vartojant Triner l!i- 
niment. Sis

ė
12151

r». ItlTB.

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO
Mūzų krautuvė—viena ii didiiaurių CHeago^e
Parduodami* už žemiatunų kainų, kur kitur taip negauti. 

Mašinrlią laiškami drakuoti ir ofian darbams yru naujau
sias tuadiML Vžlaikom visokius laikrodžius, žiedu*, šiiubi- 
uius ir drimantiniua; granufonua lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, anuouikų nisiikų ir prūsiškų iAdir- 
b.vsėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius kenktai draugnttaaa. taisome laikrodfius ir
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