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PAKELTA REVOLIUCIJA PRIEŠ BOL$EVIKUS-ty«.s™YM™
Talkininkai tarsis su 
rusų partijų atstovais

BOLŠEVIKAI SMARKAUJA 
SIAURINĖJ RUSIJOJ.

Pradeda užpuolimus priei tal
kininku kariuomenę.

'U RINKIMŲ VOKIETIJOJE1

Socijalistai pasigiria laimė
jimais.

TAIKOS KONFERENCIJA 
IR DARBININKAI.

LAI KONGRESE

Pramatomi dideli mūšiai šiau
rinėj Rusijoj

BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI 
PAKILO PRIEŠ S A 

VO VADUS.

Bolševikai apleisiu Petro
gradu.

. .Copenhagen, sausio 23. — 
Anų dienų rasti talševikų ka
riuomenė panešė taisų smūgį 
Estonijoj. Jų supliekė oriai, 
jtrigelhriimi-suomių. Estams 
teko dang talševikų ginklų, 
amunicijos ir visokios karės j 
medžiagos. Erini daugelį tal- 
šėrikų paėmė nelaisvėn. Li- 
kasioji bolševikų kariuomenė 
išblaškyta visomis pusėmis.

Be kitko tuomet dar buvo 
pranešta, jog tenai prieš es
tus bolševikų kareivius “šil
dęs” pats Trockis, pasivadi
nęs karės komisaru. Per tru
putį ertai ir jį patį butų pa
ėmę nelaisvėn. Vos-ne-vos 
jis išsigelbėjo su savo palydo
vais pelkėtos*- apylinkėse.

Išblaškyti tie likučiai bolše
vikų kariuomenės -datar susi
jungė į būrin* ir pakilo prieš 
pačius savo vadus, kurie per
daug žioplai vedė ^kareivius 
prieš ertus ir įvedė juos į 
spąstus. Sukilę tie kareiviai 
būriais šiandie pereina bolše
vikų priešininkų pusėn. e Ir 
jie jau šiandie veikia ne prieš 
ramiuosius gyventojus, bet 
prieš pačius bolševikus auto
kratus.

Tokios žinios pareina iš Pet
rogrado. čia spėjama, jogei 
visoj Pabaltijo; bolševikų ka- 
riuotnenė atsikreips prieš sa
vo vadus. Jei tas įvyktų, tuo
met (biugvlis žmonių gyvasčių 
Imtų išgelbėta kaip Lietuvoj, 
taip Latvijoj.

8ukyla valztieėiai.

Trockis savo “oficijalium” 
pranešinu* pažymi, jog Itolše- 
vikai velkini apleisiu Petro
gradu. nes jiems ten vis lala 
jaus darosi ankšta. Petrogra
do apylinkėse prieš Iralšeri- 
kus pakilę valstiečiai.

Ir iš kitų Rusijos vietų pra- 
|nešamu apie valstiečių suksi

mus prieš bolševikus.
Kuomet Petrograde gauta 

žinia apie didelį bolševikų 
pralaimėjimų mūšio lauke Es
tonijoj, tuojau* sustreikavo 
60400 darbininkų.

H |

TALKININKŲ ATSTOVAI 
TURĖS KONFERENCI

JĄ SU RUSAIS.

Konferencijon pakviesti ir 
bolševikų atstovai.

___  w
Paryžius, sausio 23. — Va

kar vyriausioji taikos konfe
rencijos taryta jmgnliau* pri
ėmė prezidento IVilsono su- 
manymų,kokiuo budu talkinin
kams susiartinti su Rusija, 
patirti rasų tautos politiškų 
partijų troškimus ir pagelbė
ti Rusijai pasikelti iš dabar
tinės anarchijos.

Taryta nusprendė tarties ne 
su viena kokia nišų partija, 
bet su visomis, kokios šiandie 
ten veikia.

Anot prezidento AVolsono, 
šios taikos konferencijos me
tu negalima palikti Rusijos 
ant šalies. Nes nepatvarkius 
pirmiau Rusijos, nebūtų gali
nai pravesti taikos Europoje.

Tuo remdamiesi tarybos at
stovai pripažino reikalingu 
daiktu pakviesti visų rasų 
partijų atstovus atskiron kon
ferencijom
Ta rusų partijų atstovų kon

ferencija su talkininkų atsto
vais tari įvykti Prince saloje, 
Mannora jūrėse, pradėjus va
sario 15 d.

Kiekviena rusų politikinė 
partija, taigi ir bolševikai ton 
konferencijon turi prisiųsti po 
tris atstovus. Tuo metu vi- 
soks inilitarinis veikimas visoj 
Rusijoj ir Riberijoj turįs būt 
pertrauktas.

Tiek vakar atlikta Rusijos 
reikale. Atrodo, jog bolševi
kams nusileidžiama. Dabar 
jie turės progos pasigirti, kad 
jų sumanymas priimtas.

Nes anų dienų bolševikų už
sienių reikalų komisaras dce- 
rin buvo pakvietęs konferen
cijon Ruv. Valstijas. Taigi 
sušaukiamos dabar konferen
cijos inicijatyvų pasilaikys 
talševikai.
Lenkijon pasiųsta komisija.
Vyriausioji taikos konferen

cijos taryba be kitko nuspren
dė tuojau* Lenkijon pasiųsti 
komisijų. Aitą ant vietos iš
tirs tos šalies tisų rfovj Ir 
praneš tarytai.

Ateinantį šeštadienį 340 
pietų sušaukiama plenarė tai
kos konferencijos sesija. Boa 
aptariama* tautų aųjungoa rri-

i
I

Archangelskas, sausio 2.L.— 
į Bolševikų kariuomenė anų 
dienų pradėjo smarkiai n|»*au- 

įdyti amerikonų ir rasų pozi-| 
J ei jas keliose vietos**.

Sužinota, kad liolšerikni 
prieš tnlkininkų* šiaurinėj 

(Rusijoj snorganizavo vnl*tic- 
ėiu* ir ruošia*i gi*m*ralėn o 

j fensvvon N*-nkur.*ko šon«*.
Praeitų sekmadienį bolševi

kai atakavo amerikonų ir ru
sų policijas ties Vsi Pcčvn- 
ga. Talkininkai savo prieša
kines linijas atitraukė atgal. 
Bet svarbiausioje vietoje bol
ševikų užpuolimas atmuštas 
su dideliais jiems nuostoliams.

Amerikoniška artilerija 
sur bolševikus numalšina.

Siaučia dideli šalčiai,
nežiūrint to, anų dienų ameri
koniškas lakūnas bomltardavo 
bolševikus ir patyrė apie 
svarbias jų pozicijas.

Išilgai Murmansko geležin
kelio rasai užpuolė Rugozerka 
žodžių ir sunaikino ten visų 
bolievikų garnizonų. Paim
to 110 šautuvų, karės medžia
gos ir svarbus dokumentai

Spėjama, jog bolševikai ruo
šiasi gencrnlin tižpuoliman 
prieš talkininkus, kad šituos 
“suvaryti” į Baltušio* jūres.

t vi-

Bet

Copenhagen. sausio 23.— Iš 
Berlyno neoficijaliai (tai bu* 
socijalistų pasigyrimai) pra
nešama, jog iš 28 Vokietijos 
distriktų išrinkta 319 atstovų 
steieiamųjin su-irinkiman.

Iš tų atstovą esama:
Soeijalistų didžiumierių 132. 
Demokratų 58.
Krikščionių (centro) 57. 
Nacijoualistų 28.
Bolševikų 22.
Liaudies pnrtijo-- 14. 
Kitų jmrtiją 8.
-Suprantama, gyventojai sto

vi revoliucijos intekmėje. Gi 
revoliueijoje vadovaujančių ro
lę išgrobę aocijalistoL Tad ir 
nestebėtina, jei socijalirtai 
šiandie gauna daugiausia Imi- 
"U-

Bei jų balsai veikiai nu
blanks ir jų pasigyrimai pra
nyks. kuomet' kitos partijos 
dėl šalies gerovės susijungs 
krūvon. Gal tuomet socijalistai 
pagalvos apie bolševikiškas 
priemones prieš tas partijas.

Bet vargšui jie kų laimėtų 
tokino pasielgimu.

Socijalizmui bus padarytas 
galas.

MILIJONIERIUS PAKELIAI Praeitai- metai* jam vienų 
KOVĄ UŽ GYVULIŲ 

SKERDYKLAS

DARBUOJAMASI AFIE
E UROPOS MAITINIMĄ

M0MARCHI8TAI PAŽAN- 
GIUOJA PORTUGA

LIJOJE.

Pštrytaa, asusio 23. — Bu- 
kilę monarekistai Portugalijo
je pažangi uoja. anot apturimų 
žinių.

Taippat gauta žinių, jogei 
Angliju staiga apleidęs ir ne- 
žinia kur iškeliavus buvęs 
Portugalijos karalius Manue- 
lis.

Spėjama, ar tik nebus jis iš
keliavęs kur nors arčiau Por
tugalijos. Jam norisi atgauti 
sostas. Monarehirtai tų šorių 
jam ruošia.

I — \Vcllington. sausio JŽ8. — 
Naujoji Zelandija šioje karėjo 
panešė didelius nuostolius. Sū
rini 57 tūkstančiai vyry už- 
mušta ir sužeista.

Paryžius, sausio 23.—Vy
riausioji talkininkų taryba 
taikos konferencijoje priėmė 
sumanymų, kad maisto-stotys 
butų įsteigto* Trieste, Bucba- 
reste, Konstantinopoly j ir 
Lenkijoj.

Maisto stotys bus komisijų 
priežiuriojo. Tų visų komisijų 
vyriausiuoju perdėtiniu ar tik 
nebus paskirtas Hoover.

Iš Lenkijos gauta Žinių, kad 
tenai gyvuoju* kritiškas mai
sto stovis. Tud talkininkų ta
ryba pasiuntė maršalui Fochui 
laiškų, kad šis imtųsi priemo
nių, sutinkančių su armistici- 
jos sutartimi, apdrausti su 
maistu transportus, plaukian
čius į miestų Danzigų.

Be to užtikrinta maistas ir 
rusų nelaisviem,* Vokietijoje.

PIRKITE KARES TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.8.8).

gyvulių plikimą* nt*iėję< 100 
milijonų danginu už 1917 me
tu*. nors ta pati buvn* gyvu
lių kokybė ir kiekybė.

I'vrniai Armour’n* 20 mili
jonų <1*4. daugiau kaip 1917 iii. 
įlarbininknin* išmokėję*.

J«i įstaigų*** dirba api** fltl.- 
t*OU darbininkų.

Užgina uimetinėjimtu.

l.iudydtUiui* -I. O. Arumur 
]<a-ak<'. jov jo koiuj(unijoje 
nesanui pašalinių •liiliuinkų. 
-Ii* ir ju giminės yru vi*o biz
niu savininkių.

l'žgynė. kud jo Iminpanija 
' butų inėjusi su kuo nors kitu 
į kokia* uur* kumbinacijas.

Aitiiuui & tu. nesidirbdina 
nuosavių refrižeratorių (vago

jau su šaldytuvais) ir nenori 
'to* pramonė* monopolizuoti.

Annuur A <*o. pelną* mažas, 
nes gnunanut nepilnai 2e. nuo 
*lol. Kompanija neturi net 
nnosavių vagonų vežioti gal
vijam*.

Armour A t'o. su nieku ne- 
; padariusi jokių suokalbių ra 
tikslu jsikenkti kitoms kon* 
]«nijom* ar koiu kitaaur->*«-

Anut J, o. Armour Rudi-

Priešinasi savo biznį pavesti 
vyriausybės kontrolei.

Washington. NHt*i<> 22. 
(’liirago.* gyvulių skerdyklų 
didiku-. -I. Og<l<-ii Anuotu, 
užvakar stojo prieš kongrew 

i<-* pr«*kyls>.» kotui 
tetų ir pradėjo ginti gyvulių 
skerdyklų įstaigas nuo |*n*ikr 
siiiimo įsivesti mm* vyriau-v 
Ih— kontrolei.

Kongresai! |uiiiuutu liilitm, 
kuriuomi reikalmijuma arl»a 
visai atsaviuli dabartinius mi- 
lijouieriu* savininku* nuo gy
vulių skerdyklų įstaigų (Clii- 
vagoj** ir kitur) ariat ta* įs
taiga* pavesti stiprinu vyriau- 
sybės priežiuron. Nes yra kai 
laimu, jog gyvulių skerdyklų 
savininkai suokalhiaujų prieš 
mr.žesniuodus tuos rųšie* biz
nierių*. savo |aagnmiiitai mė-

Paryžius, sausio 23.—Taikos 
konferencijos programoje tarp 
kitko yra jmdėta visų šalių 

1 darbininkų stoviu klausima*. 
Reiškia, kad konferencija vien 
}>asauliu darbininku - opdrau* 
nuo išnaudojimo ir i , 

' jų senatvę.
Tam tikslui turės Imt pra

vestas tarptautini* į-tatyriui*. 
! Kiekviena busimoje tautų są
jungoje prigulinti šalis turi-.- 
priimti tn į*tatymų ir jį pi! 
dyti.

l*rancuzų dailiu federacija 
turi pagaminusi įstatyruiii 
projektų. Ir. rodo*, knd taiko* 
konferencija vadnoris tuo pro
jektu.

Tam projekte sakoma, kad 
visų šalių darbininkams turi 
būt užtikrintos teisės organi
zavimosi, turi būt visur page- mu nustatų *au jmtinkuinų kai

M|slran* tm pial'tijim-

I

rintos darbo sąlygos, turi Imt 
įvestas darbininkų apdraudi
mu nelaimėse, ligose ir se
natvėje, turi būt visur panai
kintu vaikų darbas, darbi
ninkai turi būt paliuosuoti iš 
po kapitalistu kompeticijos" ir 
tt

Kuomet tai visa bu> atlikta 
kuomet darbininkus apdraus 
tarptautinis įstatymas, kų 
tuomet reiks socijulistai! Su
prantama, tuomet pasibaigs 
socijalirtams visoks biznis.

ANGLIJA STOVI UŽ 
BOLŠEVIKUS.

Parytas, sausio 23.—Angli
jos atstovai taikos konferen
cijoje laikosi nuomonės, idant 
taikos konferencijon butų pa
kviesti ir rusų bolševikų atsto
tai, kurie paliudytų apie sto
vį Rusijoje.

Beveik sutinku »u ta nuo
mone ir prezidento* IVilsona*. 
Bet smarkiai tam priešinasi 
Prancūzijos atstovui.

STREIKAS LAIVŲ DIRB
TUVĖSE.

nų ir, alu-liuti imant, labai ne- 
uiškiiii vedų visus reikalus.

Nuo to. žinoma, nukenčia 
žmonės ir visa šalis, jei nes
kaityti kitų šalių, kur iš Ame
rikos mėsa pristatomu.

Virfminėtas kongreso ko- .. ______ ____ _
mitetas tad dnliur tų reikalų dijimo. viskas kuoteisinginu- 
jn rkratinėjn. tardo, išklausi
nėja mėsos biznio žinovus, litvi 
diiiinkii*.

Vakar ir užvakar komitetas 
kamantin*'*jo vienų iš turtin- 
giuurių gyvulių skerdyklų sa
vininkų. J. Ogden Armour.

Indomios skaitlinės.
J. Ogden Anuour iudomiai 

liudijo a|rie savo vedamų biz
nį.

Praeitais metais jis savo gy
vulių skerdyklų įstaigose turė
jo apyvartos S(»l.<X)0,<)00 do- 
licrių, gi 1917 metais mažiau, 
nes tik 575400,000 dol. 1917 
metai* jis turėjo profito (pel-j 
no) kiek daugiau 3 ****ntų nuo *r v*’i°kios medžiagos
dolierio. Praeitai* turtais 2c. pabrangimų. Tud mėsa per 
nuo dolierio. ““»* kc,i* niHu* jr P“'

Pasakė ji> komitetui, jog brangti keleriopai, 
p rotai turėjo 13 milijonų dol. 
gryno |»c|no.

Ir iš to pelno dividendais!toli gražu nrsntinkųa. kad jo 
~ i išimta tik 2 milijonu, l-ikmie- Hzni* pereitų vyrinusybės 

,ji 13 milijonų <lol. indėta l*iz- konlrolėn. Ne- tas butų pri* 
jnin. šingni šalie* konstitucijai.
I Ik* šito jis <lnr pnsi-kolinęs Jis pasakė, kad jei prisieis. 

tiO milijonų dolirrių ir šituos tai jis visų reikalų jierkels net
I i m įėję* bizniu. augšėiuusian šalies teisman.
— 1
VYRIAUSYBE IR PROHI

BICUA.

I

Beattle, Wash.. sausio 22. — 
Čirin. Taconm ir Anaeortes 
laivų statymo dirbtuvė**? pa- 
kelta streikas. Nreikan va-j 
kar išėjo apie 37.000 darbinin
ku.

aini yra vedama.

Kodėl pabrango mėsa?

Anot -I. <». Armouro viso
kia mėsa imbrongo svarbiau
sio todėl. no pabrango per
kami mėsai galvijai.

t 1913 metais Armouro kom
panija už gyvų galvijų šimtų 
svarų abelnai mokėdavusi 
<7.10. 1916 metais jau priaio 
ję mokėti <940. 1917 metais 
—<15.10. gi 19H m. — 
<17.45.

Bet tai ne viso mėsos pa- 
brangimo priežastis.

Prie tu reikia pridėti dar

Armour komitetui |>o iš
klausinėjimų jmžymėja jog jis

---------- . - - ----
BOMBA APARDĖ NAMUS.

Washington. sausiu 22.—' 
Tcisdarystės departamentą* ir Į 
vidujinių mokesčių biuras iš- - 
kalno upgalvoja priemone*, 
kaip prisieis šalyj palaikjli 
prohibisijų, kuomet su liepos 
1 d. visoj šalyj bus uždrausta 
svaigalus ne tik gaminti, bet i 
pardarinėti ir vartotu 

Aiškinama, jogei vyriausy
bė prižiūrėsianti visoj šalyj 
pruhiMeijos palaikys*. IM,

Užpraeitų mikli pamorta 
I>oiiiImi plyšo įm> nuiu. 2822 
Wallare gal. Apardė namui*. 
Nuo liaieaUM trenksmo dauge
lio aplinkinių noinų sutrupėjo 
langu stiklai.

I'o virfiminėtu numeriu gy
venu koiuisavas pirklys Puaa- 
tera. Jis buvo gavęs grūmo
jančių laišku.
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Kataliku Darbas.
Gilesnio proto žmonės iiiinlr 

ja, kad šitų baisiųjų karę sukū
rė Europo* matcrijalizmas. 
Visa Europa perdaug brangi
no pinigų, penimiui gerbė dvu- 
sio* jiegas. Pačius galingiau
sios tautos mirtinai susikovė 
už viešpatavimų ant jūrių, u 
tas viešpatavimas buvo reika
linga*, kad pirkliai su pramo
ninkais gulitų sužerti dau
ginu ank«o į krūvų. Karės su
kūrimo daug reiškė dar tautv- 

~ bė ir kiti obalsiai. bet daugiau
siai reiškė noras įlauginu pei- 
nyti./

Karėje reikia daug <lrų*«* 
ir pasišventimo, dnug atsižadi*- 

' jimo savęs. Mutcrijnliznui* su
kėlė karę, <> katalikystė parū
pino kareivių. Ji kitiems tik
slams' mokino jaunuomenę at- 
uižadėti savę* ir drųsiai pasi
vesti už kitu*, bet tų dorybių 
.mokintų jaunuomenę karinu- 
ūdos žaly* padarė kareiviais 
uausdomo*. ar Bažnyčiii tu 

- h ar nenori.
erai, kad ne visi katalikai 
.. Eiko daugeli* jaunų ka- 
.ų sužeistų ir nesužeistų;

—o<di* tiko nckanū vio ainžy- 
uų jie dabar veiks? 
lucijologai jau išrado kaln
uos uždavinį. Reikia atstu- 

limv) in<ų huropų. Tam 
•j .ui tai|»-gi reikės begalo 

'• .ig darini, imapsukonui pa*i- 
mtiaia Tik žmonės mi kil- 

•* i širdimi ir šviesiu protu w- 
u nuvalys Europos griuvę- 

um, jų vietoje pastai v> nau
jas triolia* ir miestu*, užgydys 
uuumų ir tautų žaiz<ia*.

Bitas darbas katalikystei 
daug malonesnis už kareii un t 
mo durim. Mes, lietuviai kata
likai. apsižiūrėkime kų turimi 
tėvynėje. Jų naikino rusai, vo. 
kiečiai ir Isilševikni: ka* žili nr 
neužgavo jo* smarkiai ir len

Besirūpindami vokiečių re
voliucija ir bulšcvikų plūdimu 
į Lietuvų nei nepoz- 

i tebėjome laiškelio iš Munt 
| Carinei. Tai rusu jaunu
ti* lietuvi*, kuriam simkaudė- 

. ju šitdclę, kad kun. Staiiiuky- 
mo- tuirv.

Kitiem* tn* žmogus buvo 
kun. Stuniukyna* ir gana, o 
(am mažam lietuviui iš Munt 

Į Conuel tai būvu lietuviškų mo
kyklų tėvas. Ne vien Aincriko- 

! je. bet n;«kritai visame pa
saulyje. Ju verstieji kulekiz- 

Įiuai, ju su.-tntvtieji runkve- 
Jdžiai, j» vedamoji mokintųjų 

Kuiu'.t ciidja siekiu piuėiuu 
' te-gu Amerika.

Mnžam Moiit-I 'artnelierini 
kuu. Stni.iukyna* yra muksiu 

J nešėja* In-tuviaius. Ir tu* ma- 
I žas lietuvis Amerikoje jau su
pranta n branginu drauge 
kun. Stnmukynų ir mokslų.

Me* dalieji stambiai uždir
bame; greitai galėt iiiih* j*a*tn- 

Į tyli immiuklų naudingam vei
kėjui, brt tas paminklu* ir tė
vynės ir rivilizariju* ir viso 
pnsnuiio nkym* l>us l>rnug<**ms. 
j'1 jį pastatys maži vaikučiai: 

| bernaičiai ir mergaitė*. Jie re 
tai gauna centų. Jei kada jį ir 
uždirlm. Išnešiodami dieura*- 
čius. tm laitai brangini, liet 
ji** snm.nm pe*tntvti paminklą 
lirtuv'ų mokslo pravedėjai.

Nuvargęs ir pailsę* Kristus 
liepė, kad prileistų prie Jo vai- 
kuėiu^. Jo ftirdm jautė natūra
li kūdikių <lvasius sveikimų. Ir 
tnuini palengvės darbai prisi
artinu* prie mus vaikelių, ku
rių tar|ie yru skaisčių protų ir 
širdžių, kaip to mažu Ment- 
(,'anue'iočiu.

"Draugas" **uorni kreipiasi 
prie visų lietuviškų mokyklų 
Amerikoje, prie visų mokinių 
jose, klausdama*: Vaikeliai, kų 
jų* mintijate apie draugo 
Mont-Cnnndio sumanymų? 
Rašykit, neliijnkite. Jų* laiš
kam* Ihi* vietos. Kokių nuo
monę turite, tekių išreikškite.

Ar ne perbrangi 
švilpynė?

Didi* amerikieti*. Benjami
nas Franklinas, buvo septynių 
metų hernaitu, kada ji* gavo 
krūvų rentų vienų dienų. Nu
bėgęs j žaislų randelį vaikutis 
atidavė visu* centu* ir gavo 
užtatai švilpynę. Bet kaip jis 
nulindo jmtyrę*. kml už tiek 
centų Imtų gulėję* gauti ketu- 
ria* švilpĮties. arlm kitokių 
žaislų. Tada mažas Fraukli- 
ims supinto, kaip reikia Imti 
atsargiam. Mvilpyuė jam buvo 
ueuiielti. bet prieš piriuiatii kų 
nors, prieš įsitaisysiant kokį 
nor* d.ilgią, jis vi* atkartoda
vo -nu: "lieiijniiunni. ne|*er- 

I mokėk už švilpynę". Tų ntsi- 
.iiiir'liirin* Fraiikliiui.* išmoko 
I tuaputnu ir lapo didžiu žmo- 
Įgum.

Kiti Aimrtl.os rnštiotukns 
apsako šitokį atsitikimų. Vie
na- žmogus turėjo mtlidelę 
ginu varomą valtelę ir važinė
davo |H>vaitdeniui ir prieš van
denį U|h*. Bet to laivelio *nvi-

DRAUGAS 

PASAULIO VIENYBE.
Tarp žydų tikėjimo ir tarp 

Katalikų Bažnyčios yra labai 
žymus skirt urnas tome, kud 
Senojo įstatymu prisilnikan 
lieji žydai rienų tiktai *avų-| 

i jų tnutų skaito ir vadinu Die
vo išrinktųjų. Viso* kitos tau
to* žydų ukyse yra yoim. Ta* J 
žodis, nors reiškiu tautos, bet 
visuomet yra vartojamas vie
toje žodžio “stabmeldžiai“.

Katalikų Bažnyčia mintija 
ir apsieina visai priešingai. Ji 
tiki, kad Dievui yra malo
nios visus tau: .* ir visos kai- 

1 Iki*. Katalikyste "ki, jog V. 
.lėzans mirtis atnešė pašau 
liui lai*v,«. Ta laisvė yra skir
ta visų laikų, visų vietų, vi
jų į vairumų, visiem* žmo
nėms.

Kadangi žydai tikrojo Dievu 
religijos teises tcpri|>ažmdavo 
tik vienai tautai, u atsiskyrę 
uuo žydų krikščionys ta* tei
ses pripažindavo visoms tau
toms, lai antrame šimte nieių 
atsirado katalikų vardo*. Juo 
mi žmonės vadino krikščioni*. 
Tada pasaulyje viešpatavo gre 
kų kailio. Kathohke Ekkivsia 
grekų kalboje reiškė visatinę 
Bažnyčių, arba visų tautų 
Bažnyčių.

hv. Povylas dauginu už ki
tu* apaštalu* praplatino Kris
taus mokslų. Jis taipgi pažy
mėjo teisių lygybę visoms tau
toms. Nėra skirtumo žydo ir 
greko. skyto ir borboso, liuo- 
so ir vergo; vyro ir moteries 
(Rom. 10, 12; CoL 3. 11; GaL 
3. 28.) Kadangi vyro ir mote
ries skirtumai yra i* pačios 
prigimties, tai aišku, kad šv. 
Povylaa uurėjo vien išreikšti, 
jog nėra teisių skirtumo tarp 
luomų, nai tarp tautų. Faktiš
kas kalbų skirtumas tarp gre
ko ir žydo pasilieka, kaip pa
silieka skirtumas tarp vyro 
moteries. Bet teisės yra viena
kio* visiem*.

gydama runku buvo suprasti 
tisų tautų teisių sulyginimą, 
ne* jie savo tautybę skaitė, 
kaip Nojau* Arkų. Kas toje 
arkoje yra. ta* išliks gyvas: 
ka* nepateko į arkų, ta* turi 
žūti. Taip žydai ir tikėjo, kad 
tik jų vienų dūšios bus par 
Dievų, o kad šiaip visų tautų 
žmonės turės žūti amžinai.

Aitas žydų įtikėjimas į jų 
vienų išrinkimų dar stiprinosi 
tuomi. jog vien tik su žydų 
tanta Dievas padarė sutartį 
pa* kainų Rinai. Visos tauto* 
garbino stabus, tik vieni žy
dai tepripažino vienų tikrųjį 
Dievų.

Tečiau* tas žydų pripažini- 
uia* visų teisių sau vieniems 
buvo klaida. Duodamas ypa
tingų pngelbų žydams. Dievas 
uepraslojo teisės padėti ir ki
tom* tautoms. Dievas da-gi 
buvo pasakęs per pranašą, kad

—■ T L-.
jiegas ir turtus suvartoja 
švilpimui, ne darbui. Kas savo 
savaitės uždarbį |*alieka saloo- 
iic nrha praperka brangiems 
ruimui*, arba praleidžia ki
tiems neprotingiem*, ta* *an> 
darhų piairilpiti.

Lietuviai nesenai pradėjo

Kai vidudieni*. aatuno 23 IfilP

Kristau* laikais susui* vi*o» 
girniui* garbinti Dievų, ir vi
sos tautus susibėgs į Kris
tau* karaliją.

"žodis, kurį regėjo AiUuso 
Simus Isajn* aut .lodo* ir 
.hru žolinius. Ir bus pubkuli- 

pri magias 
kalnas aut 

ir iškils 
ir plauks

REUGUy PRADŽIA IR 
ĮVAIRYBĖ.

I l
' daugaus, oro ar vandenų dra- 
I -■’ių- -

Nuomone, išvedanti religi- 
Ijas iš totemismo rėmėsi klai
dingu tvirtinimu, buk yra 
žmonių, nieko daugiau negarbi 

.iinnčių, kaip totemu*. Nuomo
ms. neturinčios pozityvių pri- 

iyuių ir da-gi išvesto* iš 
klaidingų tvirtinimų inokdc 
turi i-au vietų klaidų surašė.

Rusijoje gyvenanti* ir ru
siško* išvaizdos pavardę tu
rintį* vokietis mokslininkai 
Radlov, ištyręs pabaikolio 
žmonių religijų tvirtino, kad 
šamanizmas yra visų religijų 
pradžia.

REŪ AT8AKIMAI.

(Tų*a).
Kol fetišizmo nuomonė buvo 

'modoje, tol jos šalininkai tvir
tindavo, buk iš felišizino pusi- 
dariusi Senojo Egiptu religija. 

'Joje žtuouė* garbindavo jautį 
apis. imukšlį ybts, kates ir ki
tokius gyvulius, šiandien jau 
žinome, kad galvijų garbini
mas Egyptc įvyko vėliaus už 
įtikėjimų j žmogaus dužios n*- 
mirtybę į teismų po nūities, 
vėliaus už atsiradimų kitų 
augštesnių religijos dalių. I Jakutai, gyvenantieji neto-

Fnčioje Egipto religij> Jc li Baikalo i-žcro.Šiberijojo, ln- 
matyt smukimas žemyn, o te- i>ui gerbia šamanus. Tie yra 
tišizina* tm to ntumiuKuno gu- žmonės su keistomis vpntyliė- 
lutinojipasekmė.įvykimine E- mi* ir dar kirsčiau apsirengę, 
gipte, o į pietus ir vakarus iv- •Ii'1 apsikabinėjo save viso
jo. Fetišizmo jau nėra augš- 
tesniųjų Egipto religijų dalių 
ir jau* gyvulių garbini
mas netekęs tos gražios išvaiz
dos, kuris turėjo Egipte pirm 
pusketvirto tūkstančio metų.

nv*r dienose 
Viešpaties namų 
kalnų viršūnės 
augšėiau kalvų 
prie jo visos tautos ir eis
daugelis giminių ir šnekės: 
Eime, lipkime į Viešpatie* 
kalnų į Jokūbo Dievo na
mus, ir jis išmoki* mus ravo 
kelių ir vnikščioi-imv jo ta
kais, ne* iš Sijono i M-i* teisė 
ir Viešpatie* žodi* i* Jom- 
zolimo*. Ir teis tauta* tr 
baus skaitlingas gentis: ir 
suturpin* savo kalaviju* į 
noragus ir savo ragotines j 
dalgius: tauta prie* tautų 
nebekels kardo, nei nebus 
dauginu karės lavinimų* (Iš. 
o j__J).

Krikščionijai ilgai begy-| kftl1 feti-izmas
venont pnsirodė visokių ateiti- j >rn "‘‘gijos sugedimas, o ne 
kimų. Kartai* nuo Visatinėms praūži*- fetišizmo nuomom s
Bažnyčios atskildavo didean. «^niak’» «katėma greitai

' ėmė mažėt. * Šiandien jų 
gal atkartoja žmonės nepa
sakantieji mokslo, o atsime
nantieji, kų jie girdėjo būdami 
jauni prieš 30 nr 40 metų.

Pirm dvidešimties metų ma
doje jau buvo to/emumo nuo
monė.

Kaikurioa raudonveidžių A- 
merikos gyventojų padermės 
vadinasi žalčiais ir tiki, kad 
pirmasis jų padermės tėvas 
buvęs žaltys. Dėlto jie žalčių 
m tik neužmuša, bet dar vi
saip gerbia ir kartais kariauja 
au svetimomis padermėmis už 
žalčio nugalabijimų. Kitos 
padermės vadinasi vilkais, ir 
taip-pat tikisi esanfioa vilko 
vaikais, ir taip-gi garbina vil
kus. Yra giminių tikinčių, 
kad jų pirmutinis tėvas buvo 
medis, ar šiaip auginuo. *___
nežmoniškas daigtas, kurį rau
donveidžio i skaito savo pžr- 
muoju tėvu ir garbina vadina
si toLcm. Iš to ir visa jų reli
gija vadinasi totamismu.
Kadangi ta religija yra labai 

paika, tai buvo žmonių, sakin
gų* jog ji turėjo būti pirmu
tinė religija visame pasauly
je. Bet taip sakiusieji priro
dymų neturėjo nei kokių. Dėl
to vienos priežasties nuomonė, 
išvedanti religijas iš totemiz- 
mo, nesiskaito ir negali skai- 

1 tyli* tarp mokslo prirodytų 
tiesų.

Negana to. pasirodė, kad nei 
Amerikoje, nei kitur nėra žmo
nių, pripažįstančių vienu tote- 
mizmo religijų. Tie patys rnn- 
donveidžiai, kurie vadinasi 
erelini* ir sakosi esu erelio vai
kai, jie danginu už dabarti
niu* oreliu* ir už savo protėvį | trizmas yra prastutė vienlentė 
orelį garbina Didžiųjų Dan-' religija. Tai-gi jų nuomom'* bū
gnu* Dvasių ir su ja nei ištolo, v< 
nestato greta savo totemų, 
tikėdami, kad žmoni* ir to
temai yra valdžioje didžiųjų

ar mažesnė dalis. To* atskilu
sios dalys dažniausiai jiatek* 
Javo po įtekme ■ vietinių tau 
tini? politinių jiegų. Tos at
skilusios Krikščionių dalys pa
silaikydavo ir tikėjimo surašus 
ir sakramentus, bet jos nebe
būdavo visatinės. Taip atgimė- 
tusi nuo Visatinės Bažnyčios 
rytinė dalis pradžioje buvo 
tautinė greitų bažnyčia, pas
kui tautinė rusų cerkvė. Taip 
pat ir Anglijai atsimotus nuo 
Katalikystės, Anglijos krikš
čionija nebebuvo visatinė, o 
tik tautinė ir vieži nė.

(Pabaiga bus rytoj.)

SKAITYTOJI BAISAI.

t

Lietuviikųjų mokyklų mo
kiniams.

Mirus, amžinų atilsį, kuni
gui Antanui Staniukynui, mes 
neturėtume jo pamiršti. Turė
tume atsiminti, kad tai mirė 
didžianrias musų geradary* ir 
vienas lietuvių kunigų, ku
riam daugiausia rūpėjo jau
nuomenė.

Ji* įsteigė lietuviškųsias 
parapijines mokyklas Ir Bv. 
Kazimiero Seserų • mokytojų 
Vienuolynų, pastatydamas 
jom* jo paties *urnnkiotomis 
aukomis namu*. Daug jisai 
rašė ir darbavosi lietuvių ka
talikų labui

Todėl mes. visi lietuvių val
kai, ypač kurie lankome para
pijines mokyklas, turėtume 
būt dėkingi jam, kad per jį 
mes turime progų lavintis mo
kyklose. kurias taip šauniai 
ir rūpestingai veda fk. Kazi
miero Seserys.

Tųjį savo ib-kingumų me* 
|»rodysime: Gena. — melsda
miesi iki savo gyvos galvos UŽ 
jo dūšių, ir autra — sudedami 
reikalingi; lėšų pastatydini- 

< niurni jnm jmniinklo. Man ro- 
■do*. jogei jei susitartume visi 

Amerikos lietuviškųjų moky
klų mokiniai dėti tam tikslui

I

I

i P. R. SunialoveJftui, Bing 
; huuton. U Tomisto* prisių*- 
' tų rezoliucijų matytis, kad ap- 
1 garsinote karę Tautos Fondui, 
ieškodami priekabių be reika
lo . Ju«ų darbais jau džiau
giasi žmonės, pravardžiuojan
tieji katalikus "klierikalais”. 
Jei jų* norite sugriauti Tau
tos Fondų, tai darykite tų be 
"Draugo’* pagclbo*. Auko
tojų vardu* pagarsinsim tada, 
kada pinigus pasiųsite Tautos 
Fondan.

NUBOVt VAGILIŲ.

Užpraeitų naktį ties 411 So. 
T.ravitt p»t. poliemonas Car- 
nev nušovė vagilių, turbut 
George Bart, kurs mėgino įsi
laužti vienon krautuvėm

f

kinis skambučiais, barškalais, 
virvutėmis, dirželiais ir ki* 
tau, rankose nešiojasi bubne- 
iių ir skumlmnčių geležų. Ja- 
kutmns norint patirti ši-tų iš 
dievu, Šamonn* Šokinėja, barš
kina ir rėkia, kol netenka jie- 
gi; ir Įpuola lyg j nuomnrulį.

GRAŽUMAS BE IŠREIŠ 
KIMO.

' f
Gražumu* linijo*c žmogių* vei- 

<lc ,vra prapuolė*. jeigu žmogui 
neturi gena *pnlvo». rvcikoa iižiu- 
m*. Tm rukai gali būti gan*.

Nuomarulyje ji* krato rankas >**•» '“ri kraujų ir
ir kojas, nnt kurių užmauto* 
pirštinės su uu-škų nagui*. At- 
sipvikėję* jis pasako, kų regė
ję* kitame jiasnulyje. Kuikadn 
šamanas pasigiria sugavę* 
naluišninko dvasių ir pergabe
nę* jų iš žemesnio požemių 
-luogsnio į augštesnįjį.

Šamanizmo yra visur šiau
riuose Europoje, Siberijoje ir 
Amerikoje. Taip plačiai pa
sklidęs jis taipgi yra ir labai 
įvairus. Labai daugeli* mon
golų šamanistų tiki, buk esu 
du augščiausiu dievu. Gerasis 

Į vadinasi Tengere ir viešpatau
ja danguje. Dangus turi ieiio- 
lika angštų. Jie visi pilni vi
sokių dvasių. Blogasis dievas 
vadinasi Tung-ak. Jis yra po 
žeme ir valdo daugybes blogų 
dvasių. Jo karalystė taip-gi 
kaip ir Tengerės padalinta į 

’“vo į daugelį augštų arba sluogs- 
n i n vieni žeminu kitu. Visi

I

nių vieni žeminu kitų. Visi 
tie sluogsniai ar augštai pilni 
visokių dvasių.

Imant šitų šamanizmo iš
vaizdų tyrinėti, jame matytis 
trejopų daigtų: 1-o dualizmas- 
nrlia įtikėjimas j du dievu; to
liuos 2-o animizmas, arba gar
binimas mirusių žmonių ir ki
tokių dvasių. Naujausiais lai
kais animizmo vardu tapo pa
radinius numirėlių dužių gar
binimas kadangi šamanai tiki 
į dvasias nebuvusias žmonių ku 
nuošė, tai tas vardas šamanų 
religijai netiktų, bet mes pa
liekame vardų kaip kiti Be
niaus mus vartojo. 3-o šama
nizme yra liurtų arlm magijos.

Iš to matyti, kad šamaniz
mas yra ii daugelio įvairių 
dulykų sudėta religija, o tie 
kurie sakė, buk jis yra religi
jų prndžin mintijo, bok šama-

•o išvesta iš klaidingos pa
žiuro*. Žuvim tai pažiurai, tu
ri žūti ir i* jos išvestoji nuo
monė, buk štunnniznias yra 
religijų tėvas. Burtai, užiiunn- 
tieji tiek dnug vietos šamaniz
me yra žrnkbu, jog ji* yra 
gvildančioji religija, o ne tn. iš 
kurios gali kilti naujo* *vei-

ertų viduriuose virškinimų.
Norint turėti gijų tyrų kraujų 

ir tiru* virškinančiu* viduriu*, 
■nvalgyk 3—3 nalitaiue* Purto*.*, 
kiekviena naktį prieš einant gulti. 
T«» prašalini iš uvo veido išbali
nu) ir ta negyrumų kuri* tavyje 
randa*!.

Paimk Pirmi* ir už* 'alkyk svei
ka* ir peram *tovyj visuomet Tuk- 
nUneiai j*ra tų vartoję ir žino jo 
gerumų. Partola gavo Auksini 
Medali ir Diplomai Hiuoaa Tarp
tautinė* Ekspozicijose Europoj ir 
yra visur žinomas kaipo “dakta
re* aaldainca formoj".

Didelė dėžė Partoi* kainuoja 
viena* ddieria; 6 dėžės tiktai S 
dolieriai. Visus laitas ir U*m- 
kymui siųskit* au pinigai* tMal i

APTEKA PARTOIA, 
MO Sooond Ava DufL L. A . 

New Tark, B. T.
(10)
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PEABL QHEEN 
KONCERTINOS

1

i
Tom* dienomis Chieagoje

nužudĮTta net trys policijai iš
seno žinotai piktadariai, kelis
kartu* buvę tamsti kalėjimu.

k«*sn<* religijų išvaizdos.
. (Daugiau bus).

Nors, ninžilių ntsils). kunigas 
Antanas Staniukyna* *avo 
veikalai* yra pasistatę* *au 
musų širdyse kur ka* branges
nį paminklu teeinu* ir ta*ai
prastu* imininklėlis, kurį me*
pastatytume ant ju kapu, te
liudytų ateinančioms lietuvių
kartom*, kad ton ilsisi di
džiausia* Amerikos lietuvių
jaunuomenės genulary*.

Tai-gi. broliai • mokiniai ir
seserys - mokinės, aš drūčiai

šitasaikadpasirikiti. mano su'■

kai. Sudegusių t rioluj turėsi
:nv begali**. ištvirkusių šit
džių ir aptemusių protų him*
neamžinu. Kol t>>* žnisdos už
gįs, kol nukris jų šasai, kiek
turėsimo vargo ir ilnrisi. Tai
gi vienykime* nugštam tikslui.

po kiek nors, sakysime, kad
tik ir )» vienų centų (jei kas

daugiau) kasneišsigalėtų
savaitę nor* |»er pusę metų.

Miaukoti tiek.tai turėtumeI
kad užtektų nors ir nepuikiau-iI šiam įiaminklui. Be tn. me*I
galime pasitikėti, kad ir mu-I

I kuriegimdytojai. *uM)I
džiaugsmu mato, kaip per.I

gyventi miestuose, kur kiek
vienas žingsni* nešasi pagun-
ilą. viliojančių uždarbį iš ki
šenių. Dar nepratę esame ko
voti *u t<»mi» pagundomis.
Taupymo* yra kova *u tomis
pagundomis. Amerika* Val
džia. kviesdama žinone* tau
pyti uždarbiu*, dėti juos į
tam tikras knygeles kraoose
arba pirkti

juivydėdavn di-ninkn- laimi
.i.mi garlaiviui, kad ta* besi.

iirtiiidiuun* pri<* krauto si na r-
švilpdavo. Sumintijo irkiai

žmogelis savo laiveliui įtaisyti
di<i<*|ę švilpyne. Iš pradžių jis
laimi nudžiugo, kad jo laiv<4i*
padarė t irk tkiug Imlso. kiek
ir didysis garlaivis. Ib*t nusi
švilpęs liiividis nebegalėjo to
liau plaukti: viaa jo garo jivgu

«
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Lietuviai Amerikoje.
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CLEVELAND, OHIO.

♦

Antanas Povilionis ... 
Petras Grikšelis ........

Sausio 19 d. šv. Jurgio Gic-1 Mot. Karkauskas . ... 
dorių dr-ja buvo snrcnguz b-IAnt. Simulcvičius ... 
bai gražų vakarų-koncertų, ku- Pr. BaUinnaBė . . 
ris atsibuvo Wliitc Engic *ve- l'rauciškus Statkus ... 
Utinėje. Programas buvo išpil- Marcelė Povilionis ... 
dytas sekančioje tvarkoje. Vi- Petras 1-opša................
•ųpinna kalbėjo p-lė M. Ma- Stasys Miksa ..............
čiutukė apie giodorių reikalus. Petras Bašinskas........
Kalba jos visiems patiko. Ant- Po 10 doL ' 
ras kalbėtojas buvo — choro kas, Juozas Volskis, Jurgis 
mokytojas ir didelis muzikos > Pavilionis, J. Kližentas, Ad. 
mylėtojas, p. V. Greičius, gra- Macijauskas, Z. šujiso, B. 
$j p į nupivšdiunus kų tai reišiua Daukšienė, P. Stcišiunn.-, M. 
žodis muziko, kokių įtekmę turi Monkevičienė, V, šarauskaitė, 
žmonijoj ir kaip stipri ta įtek- Dimku*, B. Kelpšas, J. 
mo yra. Paskui to choro ar-i Rimavičius, J. Adomiiuut, J.| m a « -a,
tistai-niogvjiu sulošė ‘’šliubinė 
iškilmė“. Veikalėlis išėjo la
bai gerai, nes risi artistui sa
ro roles gerui atliko.

Paskui buvo dainos. Neskai
tant himnų, choru* sudainavo 
sekančia* dona-: “Aš jojau 
per girelę ; lė i
na“, “Nonų ■: . “ŽaliaĮ
girelė“, “Ana a nuAka“, 

l’avaaa-
Dainos išėjo irtbai poi-

Po 10 doLKoiba jos visiems jmtiko. Ant-
š—- ——.-u— ---- — -----------------------
mokytojas ir didelis muziko* į Pavilionis, J.

30.00
30.00
25.00
25.00
2G.no
21.00
15.00
12.00
12.00
1UB

Vinilas Zajau*-

160 VISTU
9

PE

5
<1 ŠINIU

r\ h

ĮL
•c>>

'Tuštis, St Urbienė, J. Simo
naitis, KI. Liaudinskas, K. 
Bukauskas, D. Kaulavičius, 
M. Dambrauskas, J. Milius, 
M. Samuolis, A. Stanislovai- 
tė. Ant. Naudžius $S.00.

Po G do].: K. Sukis, M. Va- 
ra,j,]O-Įlinlcienč, A. Griubliauskaitė.

Po 3 dol.: J. Mikobinis, K. 
Bukauskas, Alcks. Jokūbaitis, 
Ang. Kišk tinas, Iz. Jocius, J. 
(ircicius. St Augaitis, Petras 
Ambrazaitis, M. Balčiūnas, 0. 
Milišauskicnė, J. Akramavi-

1500
aMaHBMBBBsaBaMa

Mr*. H. M. l’ntton, \Vnv :ly, Mo„ rašo “Aš sušermu savo vištoms <lu boxus“ “Aline 
Eggs” ir sumušiau visa kiaušinių rekordą. Aš guviau 1,500 kiaušinių nuo IGo rištų j 21 die
na. Ju» gulim tn pati padaryti. Kiekvienas paukščių augintojas gali padvigubinti savo 
pilim, pndvigulunus dėjimą kiaušinių. Srientifiškns tonikas tapo išrastas kuria priduoda 
gyvumo paukičiains ir priverčia vištas visa laika dirbti. Tas tonikas yra vadinamas “More 
Eggs“. Duokite savo vištoms už keletą centu dauginus “More Eggs“ o nusistebėsite ir 
džiaugsite.. ’’ zultatn. T’ž dolerį M r-Eggs padvigubins jniu lių motų jn-lna ant kiauši 
nių, jeigu nori pamėginti šita tonika tai rašyk paukščių augintojui E. J. Rcefer. 3S31 Reefer 
Bldg., Kantas l’ily. Mo.. jia jnnu prisius pakeli “More Eggs” Tonikas už $1 (knisti upmo- 
knntt). Bet p i iausia pasiųskite $2š25 o gausite spedjaliai nuošimtį, u gausite 3 pakelius jmi 
$1.0d, su a|uiii i;ama knisa. Trijų pakeliu jums užtek- aut viso sezono. T«ip užsitikrinęs yra 
ponas Reefer t rezubtatu kad už ji gvarantuoja milijonine dolerių tanko, jeigu jums nepa
tiktu jums jiinigoi lnL- sugražinti atgalius, ir jakelis “More Eggs“ nieko jutus nekainuos. 
Rašyk šiandien ir jmprašyk pono Rcefer ka<l prisiųstu jums dykai savo knygų apie jiaukš- 
ėius. žmogus, kuris savo pinigus }ra jiadares iš paukščių auginimo. Pasisaugokite imitatorių 

ir imitacijų.

y3&

j

Lietuvos! Čia mažas būrelis 
susipratusiųjų lietuvių dar
bavosi dėl labo tėvynės. Nuo 
tiabndžio mėnesio sutvėrė 
Tautos Fondo 108 skyrių ir 
per visų laikų darbavosi it ri
šu spėkų. Daugelis buvo to
kių. kurie nuošaliai stovėjo ir 
trukdė tandrų dar ta Tautu* 
labui. Veikiant tokiose nplin- 

ikjbv-c «unku ka nori naudin
gesnio nuveikti, nes randėti 
musų kolonijoj dar tokių tuiu- 
sūnelių, kurie atsižadėjo Tau
tos ir atsižadėjo lietuvystės. 
Mes, lieturiai, privalome nie
ko bendro su tokiais neturėti.

Taigi, pradėdami nauju* 
metus parišvęskime su dides
ni1 energija, stengkiinės pri-

. įraukti visus savo kolonijas. 
lietuvius, kad viri prisidėtų 
prie to prakilnaus darbo ir 
pasižadėtų mokėti duoklę tė Į 
vynės reikalam* į Tauto* 
Fondų. Stengkiuiė* sužadinti > 

' kiekvieno širdyse meilę tėvy- 
jm'-s, idant per šiuos 1919 me
tus surinktume ilu kartu tiek,' 
kiek praėjusiais metais. Bcng-. 
kimo prakalbas, vaknrus; 
sklciskimo ir platinkimo ka
talikystę ir ajišvietų ir iš sa
vo tarpo prašalinkime ypatu- 
kumus, nesusipratimus; ne- 

, ieškokime garbės, jei mes jos 
neužripelnėme. Mes nejinva- 
lomc darbuotis dėl savo gar
bės, mes turim darbuoti* ui 
laisvų ir neprigulrningų tėvy
nę, Lietuvę, nes musų tėvynės 
likimas priklnuso nuo musų 1 
pačių. Jei mes sėdėsim sūdė- ‘ 
ję rankas kaip to karvelio nie- - 
kas ne atneš, bet turime viri

MAKES 1 
LAY-ERS 
OUT OF 
LOAFERS
efrr/HulcIirni 

KSMSAS CIT Y. MO. 
— rMkAMlFHt*:**

-

j Illinois Minnesota Michigan Iowa
>■

“Rytas prašvito“ ir 
ria” 
kiai ir publikai begalo pūtiko.
Kadangi programas buvo ii- ■■■
gas tai choras, nežiūrint dide- * į™™' 1'
lio rankų plojimo, nekartojo,! 
išskiriant “Atvažiavo meška“. 
Aat galo, visiems sustojus, at
giedota tautinis himnas ir pro
grama* tuomi pasibaigė.

žmonių buvo piloutė svetai
nė. Tas parodo, kad žmonės 
nžjanČia 6v. Jurgio Giedotių 
baiuytinį chorų. Tų pačių dienų 
buvo surengę kitų vakarų, pri- 
stdanfdami to choro vardu, vi- , 
•ūkia to choro ardytojai, ta
ftas tie labai apsigavo, nes jų , 
evotsinė buvo pustuštė. Ma- 
tyt, kad tmonės supranta kas, 
kokiu* vakarus ir kokiam 
tikslui rengia. ,

Svirplys. (

0

L

»

* 
♦

8v. Motinos Dievo Sopu
lingos dr-ja............. $100.00

U Vyčių 14-te kuopa.. 80.00 
Mntarig 8ųgn> 2 kuopa TOjOO 
Dr-ja Sddfiauioa Ainlies

V. Jeuuis 50.00
flv. Antano dr-ja............50.00
Panelės Aveočiansioa, po 

priegloba flv. Juozapo 37.04
L. R. Katalikų Vienybės 
2*rax skyrius ................ 30.00
▲paštalysU-s Maldos dr- 

ja .................................... 30.00
Visų Aveniu dr-ja .... LLflO 
L R K. Labdarių Sujun

gta 3-2ia kuopa........... 10.00
Dr-ja Lietuvos Kareivių 10.00 

’ Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Avenčbusios drau
gija ............................... 10.00

Karnų Savininkų Nųjun- 
ga.................................. 10.00
Pavieniui: .

Kun. H. J. Vaičiūnu* $250.00

ftnllrus, P. Matas, J. Jancaus- 
kas. A. M. Račkus, B. John- 
sonas 0. Martinkienė, J. 
Krencius, O. Aličkienė, St 
Pečiulis, J. Juneius, P. Cc- 
knnnuskas, O. Kakanauskienė, 
P. Stankus, A. Janušauskaitė, 
A. Ignataričiutė, J. Šileika, 
D. Naruševičius, J. Spranai- 
tis, D. Krušienė, M. Grub- 
liauskienė, Ap. Šukienė, K. 
Gariūnai, J. Pauga, A. Las- 
dauskas, J. Valaitis, Ant Ke- 
sibnskas, T. Rekašienė, K. 
Petrošius, B. Kazlauskas, J. 
Dobužinskas, J. Paubuskas, 
A. Martinkaitė, O. Gulbiniu- 
tė. Pr. Zajauskas, St. fiimkai- 
tė. A. Kasnauska*. J. Vingilis, 

ĮPr. Zdanius.
Po 2 dol.:

A. šdegaitė.
Po 1 dol.: D. Jakštienė, Br. 

Drugeika, J. Samuelis, P. Gu- 
davičia, V. Varanauskas, O. 
Jurgiliutė, E. šlėgaitė, S. Da- 
vidauska*. A. Sereaaa, O. Rim
kienė, E. Grieaitė, U. Jova- 
nauskienč, O. Kreoeieoė, J. 
Rašinskiutė. A. Johnsonienė, 
O. Stakėnienė, K. Kazbuskai- 
tė, Dr. A. Gurskis, A. Vabn- 
čius 30c ir J. Mikobinb 50c.

Kurių pavardžių nėra Ma
ne bkaitliuje arba klaidingai 
užrašytos .malonėkite kreipties 
j Tautos Fondo S9-to skyriau* 
valdyta}, o ji stengsis | m tai
syt i.

Visiems aukotojams ir pasi- 
darbnvuricms tariu nuoširdi; 
aėių. Tikiuosi, kad neužmir
šite savo vargingo* tėvynės ir 
toliau*.

T. Fondo 59 ak. fin. rašt

Br. Andrulaitė,

E. VAMDEBGBIFT. PA,

Užtikrina Reefer’s “

Juoz. Mockus .. 122.00
Juozo* Patersta- . uxioo
Aleka. Zakaras .. . . 100 XX)
Petronėlė Preikšiule .. 75.00
Petronėlė Camiakmtė .. 7M0O
Aleka. Krencius .... .. 50.00

•Nikodemaa Mišeikis .. 50.00
te Jooza* Mozeris......... ... 50.00
• Stasys Tamošaitis .. .. 50,001

Jnoaas Laurinaitis . .. 50.00
f Ona Valančienė .... . 55.00
i*'. Patraa Garbuza* ... .. 5(M»
t?-

IvO. 1 • CLA . . .

.. 50.00
... MjOO

Pradėdami Naujus Melu*, 
risųpirma privalome padaryti 
atsaknitų iš praėjusių mėlt). 
Kožnas gera* biznierius daro 
atsnkaitę, kįck ji* turi pelno 
dirbę* per ištisus metu*. Ma
tydama*, kad per praėjusiu* 
metu* mažai nždirbo, tai pra
dėdama* naujus metus pari- 
įrenčia dirbti su didesne e- 
nergija ir didesnėmis spėko
mis, kad daugiau pelnytų ne
gu praėjusiai* metais.

Taigi, brangus broliai ir *e-

dirbti išvieno. Jug aiškiai 
matome, kaip musų kaimynai 
lenkai kėsinasi pavergti mu
sų tėvynę ir uždėti savo jun
gų ant mūzų sprando. Šian
die laika* yra. 8tokime viri 
į kovų ir kovokime ui liuo-1 
sybę savo tėvynė*.

žengdami j tuo* 1919 me
tus aiškiai matomo, kad pra
ėjusieji metai gnli būti pas
kutiniai metai Lietuvos var
gų ir persekiojimų. Duok Die
ve. kad tie Nauji Metai M-! 
traukytų vergijos pančius, •} 
atimtų tn sunkių naštų uuo 
musų pečių, kurių mu»ų tau-! 
te nešė per kelis šimtus metų. • 
Taigi tokiame svarbiame mo
mente privalome risi žengti 
prie neprigulmingo* musų tė
vynė*, Lietuvos.

J. K. S.

■'.Moer ESB*~ i*Mlilmil»u»>
■UauūeUK.

AV ouo tatai t iMaanMtlne* *u 
"Mor* Kru" Ti-«iky. Mano ria
lo, itiuotau r.reu s.ilvirubino 
kuuMnlua

E U. KicIuOk Mindos III.

30 VttMn llun IH-dn.
JliHter*, **M>-ni >:iuw“ Tonika, 

yra imi kuo. A* turiu l« viMa, Ir j 
;o, viaoo d«ti diunao kiaulinių. 
l'ru.M.kno man tuojau daneliui. : 

K»m T. Turry. llabma. IU.
"More Eg»~ uuu dmųrtM i

klctiiinio.
"Moro Keri rm pnuili nr«’i 

kada kad U «mi i,ačlu A* uu- 
nu oauctau ki rmi* kuomet Vil
iau juoml Šonu.

Mm W. M. Ii- ' •. Al.ua. UL | 

“KrcalrėmB^atUNU be More 

M», eaani. vartoje Moro E*U 
twr |-J.»kuunlu. .Iu autu* ir wMi
leriau he Jo m*«tl ' 
M r. Auteli* X Fehr. Eureka. III.

More Eggs”
-Sartru I.3OO KtautaH," 

"More Eas*" tuidar* Mrbv.klu* 
dol manra. A* lur-jau 3* nMn 
kuoinot n* auMpirkau lotuKo ir 
raudavau ap* paeina ar tota 
kiautiniu* i dina* lialaadilo i*r- 
ma a* lurijau auvifl I.JSS kinu, 
kimi). A, Blokuotai I nolurviau 
U«*k.

Edu*. Mokrr, I'onllac. Mirk.

Toniką
"More I«k>" luularo MOb

A» v,rtnj,n Moru Erva Tonika 
i" r kimu, ,1 lor.-Mu erne jar- 
U>i<4i ui |9aa<« »ert., kmuMam 
1>1“. Crt-TH, llrkordna.

Jo^iihinc Ifa-vard. l>ar*>r. Io*a

-

I

BILADVig SURAiAS
MUM. 7.

(Pabaiga).
Vaitekūno* Saniparina*. likai, 

roių andž.. Virbalinkių vaisė., 
Kauno! ar Vilniau*, gub.!f

Valkūnas Antaium. Pn-ibre 
•mIž.. PumiM'ni; valšė.. liauno 
guh.

Valadka Alckaaudm. Švenčium; 
•apric.. Vilniaus gub

Zulclila Kimia*. 1^-ulUpiul. 
{švenčionų »p»k . Viluian* guh.

Zairu, Kazya, Saločių miesteli*. 
Rokiškio valač.. Kauno gub.

Žaluma, Kary*. Psikcuo. Sa
ločių paraji.. Šiaulių *p«k.. Kau
no gnb-

žali* Htaay*. Kuršėnai Paudi uų 
valšč., Kauno gub.

žcinia Stepo*. Vilnius, 
žrmaiti* (Simaiti*'! Jonu. 

Slčpsnių oodt
žemaiti* Jurgi*- Vatikanu aodž.. 

Alotų valič. Kauno gub.
Žilinsku Bernardu, Davėnga- 

lėa aodt. Kauno gub
žilinote* Lenfinb Sodeikų 

aodt. Ežerėnų apak. Kauno gub.
žilinate* J Trakų apsk..

Vilnbus gub

»

Ms-ta imi, ui mvo.
o.iiiua pmiunciu i.nku oš

imu, ant kilo orderio. Ju, veistos 
puikus l« imis IMI, iii un. 

U'atter Kernam Yarmouth. lava.

Gvarantuojami
Čionai* yrn jūsų gvarancija. milijoninė dolierių bunka duo.in savo *a- ***
vo žodį už “More Eggs“, kad gausite iš jo rezultatus, šita banku 

verta milijono dolierių gvarantuoja jum* atiduoti ju*ų pini mis jeigu jus ne
užsiganėdinsite. Ncatidėliokite ilgai. Kiekviena diena kaij> lauki, tuiji lipk 
probimėji.

More-Egg«” Padaro

"More Ebb," AlUrdui norta
A* t»u pni>ratua vartoti "More 

Ir rnndu ji kaipo raelauM. 
Mm. E. H. l-rm*. Dhllaa. K D

Milijono Doleriu 
. Gvarancija

Tiktu 0H«>Wtiku arba Pinigai Sspiitunl

•aidu.

l-aradiai. Tr*.

U. J. Itcol.r

*» pra-lri-ii daliam du4.11 «a- 
lJ4v»ia M«.i £••• Tw4,lk.- 1 i 41 
l aaraii-o *i.*itUua paMdvlsubina

J. C KnMunuer

roMatusitio nuo s iki a» MnuUmu i dm*. 
Ilortn, llucbo Porl'r, lourn.

Nuo m tuko kaip na |iraUrj.u duoti 
mvo viMun a S aavaiiru atrallo*. <> pu da- 
Kur dida l» ktautomui | dioni. e putniau 
šaudavau | illrn, : kiauliniu,

pora rhllhra.

•v *|w • •
1S Linginiu

"Mun- E<b»“ niUrta ta**/*.-

Anatoiumk. resna. 
E J llrefcr.

n nvtd-dtaiu lartotl juų 
More Kn« ToOlko ir e,u labai 
ui»«,ni duot,, b-d atlieka o*- 

| vii u,rb*
M— t te t- a.

t'Hrkimal lUauUnlu italair.
K. J. Ileoter. Armurel. Ark.

liuuuie* a* pradėjau duoU auro 
riMoiu, Moro Kua Trunku |>er 
tn, „valio, Ji« pradl-pi dėti dail
ei-u kuuMBltl ir lUhur jau ulti k- 
tin*t deda, » pirmiau šaudomu 
„-«• i kiauksi u :ct vacų. T*>- 
d uulilcinkit, Mo orderio, lu-t 
prtMuokno tuo/au, dauouu klau. 
mbiii. T.

PuMdauctno nuo u Iki Si kiauMom-
, Shady lklul. Kat-a.

E J Reeter
A* esu laksi ulatrsttedlur, su More 

Keta Teeik u . .U SI n ola u salai, ra u « ,r 
> kiautiniu* | dim*. o dabar sausu » lu- 
sius, I 4K-M

Mu r a ra ris. Wm *4 h miil*,

K T»lr.

«*■«• tamtata |*T >!'■,.
Putliai*. Nu 

ll.tchm
Kadangi muiu-iu ord-ri <»■« HMM saitu 

ftu arklu noriu ir lutgini iu*u totalu. J| 
IMiu'ciiuu ir I>»ur<alo rrri t miltai,I M<« 
UUu.ibiv pvr r>ag *><*1 luniov

J u.m Kov Si-uttirr*.

Neatideliokite—Užsisakykite Šiandiena
Siuskite vii-nų dolierj šiandienų pilna pakelį “More Eggs“ tonika, arta grrinusb siuskite $2.23. n gun.-ilc eztra 

. ------.. . • , -a__-------_ Neatidėkite tint toliau. Užsisakykite
■ ■■■■■■■ ■■■■■■■(
■ l- J. Urrta.
B 3*31 Kcdrr talktac 

Uan.aa CM>. Mo.

Ctaiato nūn . ...................... išsiūto aal ■*•-
■ vilai U. nuoA-nCio k, lno« »u kram opom-
• k<-t< ................................. . pakelia Moru
• l'«s* T, alk a. Kuakiir ,u AtooliaUlka 
_ Banko ■« altarija, kad Manliarila plaicu* 
" alcalHa )4i«»i Utaka* many, nuutsoadSMB
■

spėri jalį nuošimtį ant trijų pakelių. Trijų jakelių užtenka ant viso sezono, 
dabar o jusa vištos darys jums piningus. Atsiminkite kad jus nieko nerizi
kuojate. Milijonine dolerių Banką jmns tuojaus sugražins piningus Jeigu ju* 
nenžsignnedisite. Jeigu neužaisakysite More Eggs dabar tai iškirp* tų kuponą 
ir pasiųsk Ponui Reefer kuris tau prisius AB8OLUTI8KAI DYKAI, savo 
paukščiu knyga kurioje rasi ištyrimą žmogaus kuris piningu* padare beau
gindamas paukščiu*. Veik DABAR Nebūk. Prisegk dolerį prie kito kupono. 
Siųsk dabar'ir parsitrauk šita kiaušinių isdirbeja DABAR. ŠIANDIENA! Jis 
yra pageltaję* tuktančiui. imgrlbė* ir tau. Kuomet laukiate jus pragaišinate

v MT - WMI

Al.ua
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BRIUŪI3 w

CHICAGOJE. K CHICAGOS LIETUVIU I

a---—.............- .......... .......................... —•• .................. ..
SUAREŠTUOTA "RAUDO Į PANAIKINSIĄ SVETIMAS 

NŲJŲ KARALIENE ’

KOLONIJŲ.
IS NORTH 8IDE.

KALBAS Draugijos ir Kalėdinis 
Fondas

jus, A. Kapri t, V Žilinskas, 
A. Baltakis. J. Martišius, .1. 
Kupčiūną-. J. Bardanskas, J. 
Slanta, V. Joniką . .1. Zn- 
ram-ki-, .1. Grihn*. .M. Andriš- 

.1. Pajarskas J. Ze 

. Kaitulis. A Bubi

Paimta daug visokiausiu 
raštu

nu- 
In.

iii-

Grnd-ly 
lui* ją nl-

kiti ai«-ta*k-

sint.' I'uiineil oi Ik-fcn-*' 
pn iiiiiiinka-. Samiivl In-till. 
įu.'iim kml tši1n organizacijų 
j.'tiiiiiianli -niiianyiim |coluu1i 
)<*gi-latm:ii. idant -iš, taip va
dinamų. grnd.......h<H>riu butų
prašalintas -vcliinų kalbų mo
kinimą- :ill>;i lomi- knlbmtii- 
išgiihlinčjitim- reikalingiuu- 
-in inok-lo daiktų. Turi but 
mukimima vi«*ntik nngliškųjn 
knlim.

Nakuitia. kad gal lasui *-n-1 
liuniyiiui- palii-.-iit- ii visi-i 
pradine* iiiukykln-.

\iv»i S. Ii -'iii. kad j«-i m* 
įima inoit. -iii'kii . ikoiiinti. 
iviki.i p>iiiuaii-i:i |iuiMiikinti 
kalbų l’alH'li prndiiH-e 
kvklo-c. •

mo-

I
I

1 kevirin. 
'kaiti*. V 
įeitai. Kumaškn. J Kišnnn». J.
; Kar.lnnska* 50c.

Nepriklausanti*
Domininkas Itėkn-
’Ol'žvnknr feib-ndiai ..•••nint 

C'hicagojv užklu|xi įminu- )«• 
num. 7W S>. Ilermiitigu :<V'. 
ir ten siuireštnvo Ites-m Abra 
Imlu-oii. laipinti žiti'itmi k:ii|**> 
llcallili. tiirja- MK-ijiilistų vn 
dinama “raudonųjų kninli* 
nė”. Pati B<—ie Abrabam-on 
ratam, jog e-anti Berlyne 
žudyto* .<tnnrclii-ič. Ifo-.-i 
zeiuburg duktė.

Su jųj:i -iuiTc-1 uotu- ir
•lu-trijnli-lų (L \V. \V.i orei 
nizatoriu- Hnrry 
nlia* Gordon. kur* 
rmda*.

Tuo pučiu Itiiku
tivai užpuolė -hipių indnstri 
jali-tų ofisų |h> nitui. 1 P* S<». 
Tliroop gal. Trirni -uan-šluu 
ta 25 žinonė-.

Vieitiir ir kii i |udmt.-t 
Inai visokių raštų, ut-ilė'pimų. 
laiškų, futogralijų, h>r|»- ku 
rių dnuginusiti buvo l.iel* 
kneclito ir lb»st l.iizeitibitrg. 
Visa tai iiugnlieiitn fedeniliii 
ofisu ii. kur viską* bu- |M-ržiu- 
reta.

Hitų federalių ngentų už
puolimą |mkė|ė “rautlonųjų 
karalienės“ laišku*, rašytu- 
industrijali-tum- kaluliams į 
Lravenmrtli, Kaus. l<niške 
“karalienė” kaliniam* rašė, 
jogvi Chicagoje užniezginina- 
Mnokalbis su tikslu juos ]ia- 
linoraoti iš kak-jimo.

“Rautlonųjų karali«*nė“ ir 
lietuviškiem- socijnlistiiius Imi 
šėrikam* yrn gerai žinoma. 
Nes jinai ir šitiem* dmula pa- 

- Jarimų.

' PAUU0SŪ0TA8 KELTUVO 
/ OPERATORIUS.

t/ęrasjerfic viešbutyj. kaip ži
noma, anų įlietu? l:ir|M- keltuvo 
ir sienos eutrinta im-rginu Ei
na Tavlor iš Elburn lll.

Koronerio tcisnui* keltuvo 
operatorių Samų Harris ]«i- 
linoravo nuo ntsakoiuylu’s-.

Triraia* |«siidė keltuvu* 
aprupiuti apsaugos priemonė- 
rabu

i

JAM MYLIMESNE RAUDO
NOJI VELIA VA.

TetM-jo Graluimo teismo 
kamliaryj prisiekusiųjų suolo 
teisiamu* socijalistų vadas 

| Brora Llovd su keliais savo 
1 sėbrais už kėlimą betvarkė* 
1 gatvėje.
I Jis su ilvieni kitais buvo su- 
! areštuotus Inpkr. 29. praeitai* 

metais, kuomet važinėdunuis 
automobiliu dalina plakatu-, 
kuriuose žinonė- buvo kvie
čianti stovėti už 5c. mokestį 
gntvokariniii-.

liros* Uoyd teisina- fmsnkč. 
jog ji* hibjaus g<-rbių* muilo- 
na vėliavą už *i«»» šnlia-* 
liavų.

BUS

NETEKO S180.

:8*»i 
statymu 

■>• |Mi|iei 
vai v ckn- 
ištraukta

No.

IŠLEISTA 8 MILIJO 
NAI.

j

*t-

m. »

U -4 *

Ketvirtadienis, sausio 23 1919
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Į Hull House
| Stasys Šimkus |/n|lprDTA 
| Vargonais duosM^|\UlluLll I r|

I-OBI-I. MARUONA ItAKAVSKAlTC nidolBUM pro varyoaii *»• 
• <4 t’RrsnMiy dainų ir r»r«miu 

lyrini 4.13. falima Eatrtl Ifcrutr# ir
j ona k n ut v v.

Dr. A. R. Blumenttial B, 0 
AKI V sri A UAUSTAM 

r.i.nmu lijknl
Ofi»n v»l»n4or ano * I* ryta iki
* vai. vakar*. Nvdėhoml* a iki ll 
«1» R A-hland Acr. luunp. 41 8t.

Telefoną* Vara. 4111
Tniriona* Doulevard (41T

Kaip kito* ('hisngo- lietu- 
Įvių kolonijos, taip ii mes 
iiorlhsidieviai. rūpinomės Lie 

. iiivo. Ini-vė- r>*ik:il:ii*. Ne
liktai pavienius y į uit o* sten
gėsi rinkti aukas Lietuvos iš- 
lino-avimui iš imi svetimo 
jungo. 1*4 lą dniv ir musų ka
talikiško* |>ašclpinšs ir idėji
nė* draugijos bei organizaci
jų kuopos Žemiau padeda-i matiškos draugijo-. po aloha 
im- draugijų vardu- ir jų wi-'ftv. Cecilijos ftr. Mi kola Ar- 
kimų. .kaniolo purapijos bažnytinėj

rtnrninke. 31 d. gruodžio, i svetainėj atsibuvo susirinki- 
19!*: m., apie *‘ vai. vakare <m- mn«.
-irinkn darngijų nt*1ovui. val
di Imi* ir kolektoriai, kurie rin
ko auka- vnikšėiiMlnmi |si na
mu-.

Pii iiiitui-ia prabilo vietini* 
klvlH.ua-. kun. F. Kudirka n- 
pibrėždaiiia- Lietuvos Įuidėji- 
ma. uioiiieiitii savrbą ir reika
lingumą amerikiečių lietuvių 
l»i-idtirluiviiuo. Kun. Kudii- 

Ikiii |uilgiigus kalbėti Imvo ?«. 
kviesti draugijų atstovai kat
ilėli. Nilo šv. Miknių Ark. N. 2 
kalln-jii Ka.-|inra- llvpši*. nuo 
šv. Juoxa|>o Apivkuno ir šv. 
Kazimiera Brolių ir Seserų — 
Mykolus Andruškevičia, nuo 
Aušros Vartų Dievu .Motinos

Jotui* Kunčiunas nuo Av. 
Cecilijos, nebavo atstovo, tni 
Įianiškino M. Mažeika, kolek
torius laetuvo* Vyčių, 5 kp. 
— Antanas Bacrvieia ir L. D. 
S. 2U-tos kuopos — Antanas 
Mureika. Visi atstovai kalbė
jo labai gražiai ir baigdami 
savo kalbą klojo ant stalo ]»o 

i kelias šimtines ir kiek katra* 
' luitai -.a^—*...

Inlm $_'!I5.<*O. 
(I‘nlmign Ims

Iš

Ateinantį |utva*at| pnisidė. 
šių durimi, kokie d<*l karės bu
vo sulaikyti, prie naujos 1’n- 
ion pdcžinkelio stoties.

šįmet tiems dnrlNun* prie 
stoties Ims išleisiu M milijonai 
dol.

LENKŲ DIENA.

llliuui* valstijos guIoTunto-• imVO atnešęs.
rius Ijouden paricelM, kad a- 
teinantį sekmadienį, sausiu 
2ti d„ busianti lenkų diena.

Ti? dieni? Varšuvoje, anot 
gubernatoriaus paskelbimo, 
susirinkę lenkų atstovai nus- 
lu ty-ią atgimusiai l<enkijni 
pastovią laidžią ir vnldynio-i 
t urmą.

JINAI TIK “TARNAITE'*.

Mrs. Ilniry .1. Cnuic, 7150 
EmeruM avė.. nugštesnin teis
man |Hi<lavt< prašymą |wrxi iš
kirti >u mivo vyru.

Jos vynu nno 1917 uudų 
ją įsimetęs ir gyvenų* su Mis* 
Noru Sitllivnn |s» mitu. W2li 
\Vn>liitiid<»n honlr.

-Mis* Sullivan tuo tarpu sa
kosi. jog jinai Cnim* mimuose 
esanti tik “tarnaitė”.

Grane yrn hnkterijologista-i.

draugijoj 
£i.(X). Vi i «

ii

rytoj).

IS NORTH SIDES.

metinio susirinkimo 7 
sausio, 1919 m.

Lietuvių Giesmininkų L>rn-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

VARPAI
ATMHfLU VARPAI

ll.'kallnrs >-<r«ui nvoriik. t-adabo
ti m.vla valku, narnlnh* dariu Berei
kia d.ilrti. (Ura rūta atmkanCial 
m<4rr tk»t tn«*>•»»•.

1334 ikk Lvklty Avė._____

I’ntrikAV wvo draucu Petro Tarno* 
llunn. pjvirHna u Kauno ru>»-. Pa-

J triu*u ryvmu Cbteasoj. «laUur miš- 
i Žinau kur. niAlon^kltr pranrAti aeknn- 
f tu m«Ihmu:

Jono« Norakau.
Canitlp<>A Aro.. «vhlra*o. JI).

Aptarus draugijos ine-1 nrv. »■.. rv.v,. v t«uunk« t*anu>. me
tiniu* reikalus, nutarta -n-jH-n 
duoti įstojimo mokesčius nnt 
3 mėnesių iki :io metų am
žiaus. Kurie nori prigulėti prie 
los draugijos, gnlė< putapti 
narini* už 1.00 dol.. knd pra
lenkti visa* North Si«|ė* drau-i 
gijas narių skaitliumi. Liuke-; Turtų iabai «vart>ų ro.uaia n pati 
linu visiems prigulėti prie tos 
draugijos. Nelaimei jki-Biu- 
kili* moka 6.00 d«l. pašel|>os 
-nvaitėje. Kviečiame atsilan
kyti ir prisirašyti visus my
linčiu* nuoti.

l'iršminčtos draugijos 1!*IU 
iii. valdyba susideda iš sekan
čių ypatų: Pinu. — Jonas Na- 
vitskas, 1723 N. Lineoln SU 
vice-pinn. — Broni.-lovas Tre
čiokas, 1510 N. Iloyno Avė., 
nutar. rast. — Adolfas A. Ka
pris, ISGO N. Hoyne Ave„ fin. 
rašt. — Elena Rauskiniutė, 
1654 \Valiansia Ave^ kontrolių 
rašt. — P. Kasiulis, 1711 N. 
Aslilond Avė., iždin. — Juo
zapas Sluksnaitb, 2033 St. 
l’aul Avė. A. A. K.

FaleUtau aaro lėto* Darboro* Auk- 
aorikra, JI dabar yra rsliu. Joa |>a- 
nn)M |>O Tvral Balinau. JI paeina 
O Kaušo Oubors. Raaolali) Pa» 
TrnrBlu Parap. Aulbikavo Sodra

*rl« kaa apie Ja UboIm meldttg 
-linuku rakančiu aalrrau

On* OalmlntalM 
pn vyrui lllmsklena 

1*04 K. W<4la Str. i'hlcaco.

rtnme Roaknsrd IM

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas

Dr.M.T.Strikol
Valando.: 11 ryta IU 3 yo |4at 
I tn I vakare.

NrMUomto 10 ryto IU S |» 

1757 W. 47-th SL 
lU-rkt 1001 K OaUey ll«l, 

ltMMM* Aierlry 420

paira dirbam*. CHMUaMVMM 

3307 AUBURN AVĖ. ■ 
TOlepboaa* Urovor 41M

(Si®'

f ■n.ui1'** -k 1n

Pa ir Ik a n aavn brolio Petro 
k*u*. | .it-tna D Kauno reni.. Knarinm 
a|*akr^ Naurma.'to Vida.. Mukiu k.»»- 
mo, J tu piila uri»a kaa n|M« j| ftin«K 
•nHdttu arkane i u uatraluu t
ka l-uMu d«ųriBKM.

<mn Murkait* •KujriurauakMmr. 
1343 l'rracott Mt. Waukr«a«i. lll. *■

»

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
TrlaRnaa McKlr.lcr (1(4 

GYDO VISOKIAS LIGAS .
*447 Soulh Utalm Duulrvard 

Kampai W. lito* gaivia

A

4

i

♦

—

*■

III 1 W

Dr. G M. GLASER

Dr.M.Stupnidd
8100 SoDr-ja Av. Mykolo Arkaniolo 

aukojo iš iždo 92UU.(Jtt.
Narini aukojo:
Po 1<I dol.: J. Jakubauskas. 

M. Pnskociinns I’. Skmlzin* 
<> dolierius.

Po 5 dul.: P. Vaškunas, J. 
Isckavirin*. J. Keleei*. K. Va
leika. J. Butkua. A. Cvreške- 
vi<-ius. A. Busima*, A. Pn*. 
'■ivni*. V. Nausėda*, M. I*riš- 
: Minta*. J. Daugirda*.

Po 4 daL: J. Slokiumitė. A. 
Skksnaiti*. J. Pasitarimas 
*3Xkl. J. Guzikauslcv 9190. J. 
Ntdbi 9100.

Po 1 dol.: A. Bepšbų K. Ur- 
kvvičius. J. Banlauskas J. 
Ariul**, J. Martišių*, J. Pa
jaujis. A. Bekus. J. Naujoka*. 
J. Pazn-rveka*. J. Brazauskas. 
V. Jiiozona*. A. Mnrcinkevi- 
ėiu*. J. Ruecviėiu*, K. Kul- 
bis. J. Tuvius J. Rainevičin*,
J. Navickas D. Naruševičius
K. Matns P. Brigmnnas A. 
Pocius A. Ąiinkunas, V. Da- 

I vilkutis. A. Planciunns J. Ku- 
prvvičius B. Kizeievičius A. 
Babicas A. Daugirdas

Nepriklausantieji prie drau-j 
gijo-: Z. Petruli* $5.0(1, Ant. 
Sol ūbi* St. Dnunnrnvi
čia 92.0*1. Vimj In1»o $it*:2.5O.

Dr-ju hv. Jiiuza|io Apiricunu 
aukojo iš iždo 92t>*)J>*).

Noriai aukojo:
Po 5 dol.: A. Sapitavičia, A. i surengto*

< "ereškevičin. A. Prekinis V. buvo skiriama* per Tauto* 
NauaMaa, B. Trečiokas S. Fondą Lietuvos laisvės rcika- 
Vnleika. J. llaiiskinas, M. Sin- 
kevivia.

Po 3 dol.: K. Repšiu. J. Pa- 
skacima*. J. Guziknuska* 2JH) 
<lol.

Po 2 dol.: J. Sedis P. Ber- 
žinskis, P. Vaškuna*, M. 
Stungis V. Cerhulis J- Nau
jokas X Janušauskas. J. Ka- 
lušumduM.

Stambi alka.
Nesenai’ taunolciki*tis lietu

viu, Mykolas Vaicdcauskis. su
tiko mane vienoje batikoje ir 

: besikalbant apie Uetuvns rei
kalus ištraukė iš kišenė* čekį 
nnt l(Xl dul. 30c. ir duodamas 
sako: "štai šimtinė ir fiOe. 
I Jei u vos laisvės reikalams. Tė- 
inijau dienrašty j ir nemačiau, 
kad darbininkas žmogus iš 
musų kolonijos butų paauko
jęs tokių aukų. Tokiu budu 
bosiu pralenkęs visus Tovn 
of Lake’e netik prastus darbi- 
ninku*, bet ir biznierius ir tur
tuolius. Geistina butų, kad 
Tosrn of Lake lietuviai biznio- 
riai, pamatę, kad paliko pra
lenkti, neapsileistų ir pasisku
bintų su didesne auka Lietuvos 
laisvės reikalams. Aš-gi kuip 
rėmiau, taip ir remsiu auko
mis Lietuvi? iki nepaliks lais
va”.

Padėkojęs gražiai p. Alvko- 
lui Vairekauskiui 
stambių aukų' ii 
draugiškai ranką,

Į me.

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

TU. Drew T»4»

Dr.C.Z. Vezelis
unvm

PONIA JAM DAVĖ PINIGŲ.

Automobilinių reikalų teis, 
me |uišniiktn Mr«. S. M. Paine 
(12: E. (Tiest nut gat.) šoferis 
•I. Fritz. kur* automobilių per
ilgai laikė vienoj ir toj |uo*ioj 
vietoj vidumiestyj.

šoferi* atsakė, jogm jnm su 
automobiliu liepusi stovėti jo 
ponia.

“Tai nr tamstai | Minia davė 
5 dol. užsimokėti pabaudą*” 
jaiklausė teisėjas steik.
•‘Taip”, atsakė šoferis ir 

sinmkėjo pabimd:).

I
už tokią 

susĮmudę*1 y, 
|M-r*i*kirė - 

Jonas Balnis, x- 
T. F. 39 *k. ižd. '

%•••-

APSI8AUOOKITE RAUPLIŲ už-

25.000 DOL. ARMĖNAMS

GRŪMOJA LIGONINĖMS.

Cliicago (Tcoring llouse um>- 
rijnrijn davė 25,(MNi dol. nrm--- 
nų gelbėjimo fnndnn.

DIEVO APVEIZDO8 
PARAPU08.

Kotnikijonii-ritu Dr. Boileri- 
-uu grotuoju vienui didelei

Tol»n>iu.a Houlovan! TUO
DR. P. EILVITI8

DAKTARAS 
tn 

CtltRI'UGAS 
UIS Houlh HaMcd Gatv* 

CHICAGO. I1X.
Sausiu 19 d.. Dievo Apvaiz

dos jKirapijti. KVetninėje buvo 
1 ristynėn, Pelnu*

16

Sveikatingumo konii.-ijonie- 
rius Dr. Hobertson paskelbė 
perspėjimą prieš rauples.

1’žvakar pranešta apie S 
naujus rauplėmis -usirgimu*. 
Apsisaugojimui reikia ėįppy- 
ties. Ypar reikia ėii-pyti vai- 
k na.

Prie blogo oru mieste padi
dėjo susirgimai ir mirimai 

Lnuo infltu nzos ir plaučiu ul-

Inms>. Apmokėjo* virau išlai
das. pinigų liko tiktai 85e- 
kuriuo* pridaviau “Draugo” 
redakcijai, <b-l persiuntimo 
Tautos Fondui.

Dienraštis “Lietuva” ap
šmeižė. rašydama, buk jie pa
tys. ristikai, norėjo pasinau
doti.

Imt bus

M-

- DR. A. AROTH,

COFFEE
■S 27c I
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