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METAI-V0L. IV. No. 30 

Paskubinami 
jungos Reikalai 

Talkininkai liepia nurimti 
lenkams ir čekams 

Žvėriškos rusų bolševikų mi-
litarines metodos 

Į PORĄ SAVAIČIŲ SĄJUN- BOLŠEVIKAI PAŽANGIUO-
GA BUS PAGAMINTA. JĄ ŠIARINĖJ RUSIJOJ. 

STREIKAI AUDIMINĖSE 
DIRBTUVĖSE. 

20,000 streikuoja Lawrence. 
Mass. 

Tas reikalas norima atlikti Tiraniškos bolševikų metodos. 
pirm Wilsono iškelia-

% Archangelskas, vas. 5—šiau-
r i nėjo Rusijoje rusų kariuo
menės koliunma, kuri bendrai 
veikia su amerikonais, ir vėl 
atsimoti' atgal kelis verstus. 

vimo. 

Paryžius, vas. .*>. Taikos 
konferencijos vyriausioji ta
ryba ir visos komisijos turi 
daug darbo, kurio trumpu lai
ku nebus galima priduriamai 
sutvarkyti. Veikia kelios ko
misijos.' Viena iš ju nustato ; i r .l ie pažanginoją, anot gau-
naujus eentralėms valstybėms I u ( ' i a z i m ų . 
rubežius; kita tvarko doku-1 Patrolių susirėmimai seka 
mentus apie šios karės kalti-1 kasdien. 
ninkus; dar kita tvarko pasi-1 Amerikoniškas lakūnas bom-
liuosavusiu šalių reikalus, aj>-1 bardavo bolševikų pozicijas 

lies upe \TagtL 

Lawrence. Mass. vas. 5. - ^ 
Vietos audiminėse dirbtuvėse 
užvakar sustreikavo apie 20 
tūkstančių darbininkų. 

Paterson, N. J., šilko audi
minėse streikuoja apie 27,000 
darbininkų. 

Audiminių darbininkų strei
kai platinasi ir kitur. 

Visur audiminių dirbtuvių 
darbininkų yra vienodas rei
kalavimas: 48 darbo valandos 
savaitėje su 54 darbo valandų 
užmokesčiu. 

Vietos didžiuma audiminių, 
sakoma, bus uždaryta neapri-
buotam laikui. Tuo būdu darb-

TURKAMS NESINORI PA-
LEISTI KONSTAN

TINOPOLĮ. 

Jie nori gyventojų referendu
mo. 

Paryžius, vas. 4.— Taikos 
konferencija nusprendė turkų 
dabartinę sostinę Konstantino
polį padaryti tarptautiniu 
miestu, visiems prieinamu. 

Turkų liberalų partija, kuri 
visas laikas buvo priešinga 
vokiečiams, ir kuri šiandie 
vadovauja turkams, suskato 
kokiuo nors būdu gelbėti savo 
sostinę nuo sutarptautinimo. 

Jie kreipiasi tad į prezi
dentą Wilsoną su prašymu, 
kad Konstantinopolio gyven
tojams butų leista nubalsuoti, 

luviai mėgina pabauginti dar- k " r j»e n o , \ P ' 1 ^ ' a r -iie 
4 ' c r i t i n b - a ) t i u w l . i r » o v o o + i c - n t o v n bininkus. 

negalėdama atsilaikyti pnoš 
bolševikų atakas. Tenai bolše
vikų skaitlius nuolat didėjąs 

T 

skaito karės Tiuostolius ir tt. 
Prezidentas \Yilsotias šiuo 

kartu dauginusia užimtas Tau
tu Sabinuos reikalu tvarkv-
imi. Jis darbuojasi, kad ligi 
jam apleisiant Kuropą, Tautu 
Sąjungai butu padėti stiprus 
pamatai. O paskui ta Sąjunga 
jau pati viena daugelį paines
niu klausimu italės išrišti. 

Sakoma, jog į pora savaičių 
bus suspėta apsidirbti su vi
sais paduotais Tautos Sąjun
gos pienais. Po šito bus su
šauktas plenaris taikos atsto
vų susirinkimas ir jam Ims pa
duota pat vi įtinti visi paga
minti projektai. 

Po šito prezidentas AVilso 
nas keliaus namo. 

Vyriausioji taryba jau pir
miau buvo perspėjusi pasi-
liuosavusias tautas, kad jos 
nesi kautu už teritorijas, bet 
lauktų taikos konferencijos 
nusprendimo. 

Bet ne visos paklausė pers
pėjimo. Lenkai su čekais po-
senovei kraują lieja už terito
rijas ir miestus. 

Taryba išnaujo kaip vienus, 
taip kitus perspėjo, kad jie 
nesivaržytu ir su ginklais ne-
sisavintų to, kas jiems teisėtai 
nepriguli. Gi kitaip kaip vie
ni, taip kiti gali papulti ne
malonėn ir negauti to, ko no
rima atsiekti. 

tarnauti ir už juos savas gal
vas guldyti. 

Tai vadinasi socijalizmas. 
Tai tas " ro ju s " , kokį socija-
listai darbininkams visas lai
kas žada, bi tik prisigaudyti 
daugiau pasekėjų, amžinų sau 
vergų. 

Pravesta kareivių mobiliza
cija. 

Bolševikai savo valdomuose 
apskričiuose pravedė kareivių 

BOLŠEVIKAMS TEKO 
VINDAVA. 

Amsterdam, vas. 5.—Iš Lie
pojos gauta žinia, jog bolševi
kai Kurlandijoje paėmė mies
tą Yindavą. 

— Basle, vas. 4. — Iš Berly
no pranešama, jog Bremeno 
bolševikų sovietas pasidavė 
kariuomenei. 

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.) 

mobilizaciją su visu atkaklu-
Oficieriai priverčiami t a r n a u t i ' » Nepaklusnieji jauni vyrai, 

_ , „ . . ' . ¥. I katrie priešinosi kareiviauti, 
T a l k m . n k a i 5 . a g . v o daug b m . i f t i s h m s l | 5 m u , y t i . J l l k 

zm.u ap.« bolševikų metodas, n e k n o m e t t o n e b n d a v o r u s u o s e 

nei carų autokratų laikais. 
Sumobilizuoti prievarta vy

rai paeiliui šiandie pristatomi 
į dvi karės mokyklas. Viena 
tų mokyklų yra Maskvoje, ki
ta Petrograde. 

Tenai kareiviai lavinami, gi 
paskui siunčiami karės fron
tam 

Kareivius bolševikams lavi
na senosios armijos oficieriai, 
kuriuos laiko nuolatinėje savo 
kontrolėje militariniai komi
sarai. Už bile kokį priešgi-
niaujantį bolševikams pasiel 
girną oficierai statomi karės 
teisman ir baudžiami mirtimi. 

Kitokių bausmių bolševikai 
vengia. Iš kalėjimų nubaustie
ji kartais gali kuomet nors iš
eiti ir paskui pradėti^ veikti 
prieš juos. Kad to apsisaugoti, 
verčiau prasižengusius tuo-
jaus nužudyti. 

sutinką miestą pavesti sutarp-
tautinimui. Taigi jie reikalau
ja savo sostinės žmonėms refe
rendumo. 

Bet tai pigus turkų gudru
mas. Juk Konstantinopolio gy
ventojų didžiuma yra turkai ir 
be abejonės, įh savo balsais 
nusvertų taipgi kaip turkų li
beralų norima. 

- m-

NENORI ATSISKIRTI SU 
SOVIETAIS. 

CYCLOPS ŽUVO JŪRIŲ 
AUDROJE. 

Taip pranešė laivyno departa
mentas. 

Britanijoje streikas vis labjau 
plečiasi 

pavartojamas savo armijos or 
ganizavimui. Reikia stebėties 
iš bolševikų žvėriškumo. 

Senosios rusų armijos gene
rolus ir kitus oficierius bol
ševikai tiesiog priverčia tar
nauti savo kariuomenėje. Bol
ševikai suareštuoja generolų 
ir oficierių šeimynas ir šitas 
laiko kaipo užstovus, kad jų 
vyrai ir tėvai ištikimai tar
naus kariuomenėje. 

Su suareštuotomis tuo tik
slu moterimis ir vaikais bol
ševikai brutaliai apsieina. 

Oficieriams duoda laisvę. 

Senosios rusų armijos ofi
cieriai bolševikų kariuomenėje 
užima visokias vietas —• nuo 
augščiausios ligi žemiausios. 
Jais pasitikima visuose tech
niškuose reikaluose. Jiems lei
džiama darvti visokius imli-
tarinius pienus prieš prieši
ninką. 

Tečiau savu keliu jie visi 
yra nuolatinėje bolševikų ko
misarų priežiūroje ir kiekvie
nam žingsnyj kontroliuojami. 
Tie komisarai prižiūri, idant 
visos pradėtos operacijos ne
būtų kartais atliktos prieši
ninko naudai. 

Berlynas, vas. 4.—: Berlyno 
kareivių ir darbininkų sovie
tas savo lrukšmingam susirin
kime padarė reikalavimą, kad 
busimas steigiamasis susirin
kimas nepanaikintų sovietų, 
l>et jiems nustatytų svarbią 
poziciją. Nes, girdi, be sovie
tų Vokietija negalėsianti gy
vuoti. 

Sovietas dar pareikalavo 
paliuosuoti suimtą bolševiką 
Ledebour'ą. 

"Valdžia sovietui atsakė, kad 
jis perdaug netrukšmautų, nes 
niekas jo neįgaliojo rupinties 
šalies reikalais. 

Washington, vas. 5.— Cy-
clops — tai didelis Suv. Vals
tijų garlaivis. 1918 metų pra
džioje tas garlaivis plaukė iš 
pietinės Amerikos pakraščiu 
ir staiga pražuvo, taip kaip 
akmuo įmestas vandenin. 
, Tuo laivu buvo gabenama 

daug visokių prekių. Buvo ja
me 29o keliauninkai ir juri
ninkai. 

Jam pražuvus* po nepavyku
sių ieškojimų buvo* manoma, 
jog tą laivą kartais galėjo pa
grobti rvokieči ai ir nuvaryti į 
Vokietijos pakraščius. 

Bet dabar paaiškėjo, kad 
vokiečiai nieko nežino apie Cy-
elops. 

Po fnetų, ieškojimo ir nesu-
sekimo, kaip ir kur tas laivas 
staiga pranyko, laivyno de
partamentas paskelbė, jog Cy-
olops pražuvo jūrių audroje. 

TANKOS JAU DUBLINE. 

Ima streikuoti ir anglekasiai. 

PASKELBTA TALKININKŲ 
SUTARTIS SU RU

MUNIJA. • 

NORIMA PADALINTI NEW 
YORKO VALSTIJĄ. 

Paryžius, vas. 5.— Laikraš
tis Temps' paskelbė slaptą su
lai tį, padarytą 1916 metais 
talkininkų (Anglijos, Prancū
zijos, Italijos ir KuSijrttfT'si? 
Rumunija. Po tos sutarties pa
darymo Rumunija buvo paki
lus karėn ir buvo vokiečių nu
galėta, nes rusai nesuspėjo jai 
duoti reikiamos pagelbos.* 

Sulig sutarties talkininkai 
Rumunijai už stojimą karėn 
buvo pažadėję duoti kaiku-
rias dalis Austrijos-Vengrijos. 
Talkininkai gvarantavo Ru
munijai jos rubežių ifepalie-
čiamybę. Gvarantavo, jog Ru
munijai bus leista turėti savo 
atstovus visose taikos konfe
rencijos diskusijose. 

Albany, N. Y., vas. 5.—New 
YorkO' valstijos legislaturon 
paduota bilius iš valstijos iš
skirti New- Yorką ir iš to pa
daryti naują atskiria valstiją, 
kurią pavadinti "Laisvės** 
valstija. 

Kitais žodžiais tariant, nori
ma iš vienos New Yorko vals
tijos padaryti dvi valstiji. 

VVILS0NAS KALBA PRAN
CŪZŲ PARLA

MENTE. 

Paryžius, vas. 5.— Vasari < 
3 d. vakare prezidentas Wil-
sonas buvo pakviestas prancū
zų parlamentam Tenai jis pa
sakė trumpą kalbą. Pažymė
jo, kad jei norima padaryti 
stiprią taiką, negana vieno no
ro, bet tam tikslui reikalingas 
didelis pasišventimas. 

• 

Už viską atsako šeimynos. 

Žinomas bolševikų galva 
Trockis paskelbė, jog perėju
sių talkininkų'pusėn oficierių 
jų šeimynos turės atsakyti; jei 
jau ne mirtimi, tai aštriausio
mis bausmėmis bus nubaus
tos. Taippat už oficierių prasi
žengimus prieš bolševikų val
džią jų šeimynos turi but bau
džiamos. 

Tokių tiraniskų metodų bol
ševikai ėmėsi, kuomet pama
tė, jog jiems niekas nenori 

Londonas, vas. 4. — Glasgo-
we dalis darbininkų sugryžo 
darban. Anglijos vyriausybė 
streikininkams ir riaušinin
kams buvo pagrūmojusi ka
riuomene. Tasai pagrūmoji
mas išdalies pagelbėjo be įjo
ki o kraujo praliejimo. 

Vyriausybė tokią taktiką 
pavartos ir kitur prieš streiki
ninkus, ypač Airijos mieste 
Belfaste, kur streikininkai 
šeimininkauja. 

Tankos jau Dubline. 
• 

Dubline 1š garlaivių jau iš
kelta daugelis tankų ir šar
vuotų automobilių. Visa tai 
tuo jaus bus gabenama į Bel
fastą — numalšinti ten strei
kininkus, kurie grūmoja visai 

k • • • • 

Atrijai. 
Iš Belfasto jau deportuota 

keturi rusų žydai ir vienas 
sinn feineris. 

(5lasgowe sugryžusieji dar
ban darbininkai sutiko dirbti 
47 valandas savaitėje. Tas 
pa* nnrima^atsiftktt.ir_Bel£fl#-
te. 

Prasidės streikas viešbučiuose. 

Londone sterikuoja požemi
nių geležinkelių darbininkai. 
Septynios linijos yra paliestos 
streiko. Dešimtys tūkstančių 
žmonių negali nueiti į savo 
darbus. 

Vakar nutarė sustreikuoti 
viešbučių darbininkai. Tas 
streikas palies apie 8,000 dar
bininkų. 

Bet jis palies ir šiaip dau
gelį įvairių žmonių, kurių 
daug gyvena dideliuose vieš
bučiuose. 

Streikas Vali jo j . 

Iš Valijos gauta žinių, jog 
ir tenai pradeda nerimauti 
darbininkai. 

Amman Valley, Carmar-
tbenshire, sustreikavo 7,000 
anglekasių. Jie tą padarę iš 
simpatijos nedirbantiems pa
šaliniam apskrityj angleka-
siams, kurie paliovė dirbę lai
dojant savo vieną mirusį drau
gą darbininką. Po tos sauva-
liškos bedarbės, tie mainieriai 
buvo nubausti pinigiška pa
bauda. Tad jie sustreikavo. 
Paskui juos sustreikavo ir pa-1 riausybės 
minėti 7 tūkstančiai. • i tvarkos. 

Sušaukiami mitingai. 

Ateinantį ketvirtadienį kie-
tiijįj. anglių kasyklų apskričio 
darbininkai sušaukiami gene-
ralin snsirinkiman, kur bus 
tariamasi generalio streiko 
reikale. 

Hyde Parke, Londono prie-
miestyj, gydytojai turėjo mi
tingą su tikslu įkurti savo m-
niją. Tečiaus tas padaryti ne
pavyko. Balsuojant du balsu 
viršaus pasirodė prieš uniją. 
Tad sumanymas atidėtas to
lesniam laikui. 

Kabinetas svarsto apie krizi 
Anglijos ministerių kabinė

tas vakar turėjo posėdį. Dis-
kusavo apie darbininkų strei
kus. Po posėdžio buvo kalba
ma, jog kabinetas nepalankus 
maišvties i streikus. Kabinę-
tas tik imsiąsis priemonių vi
sur palaikyti tvarką. 

Prekybos unijos kongreso 
parlamentarinis komitetai va
kar nutarė sušaukti specijalį 
mitingą — aptarti visus klau
simus, palytinčius industrijrnę 
neramvbe. 

Gyventojams apsunkinimas. 
Sh'eįJjHojant darbininkams 

ant požeminių geležinkelių, 
žmonėms nelengva pasiekti sa-

i vo kasdieninius darbus. 
Žmonių vežiojimu užimti vi

si omnibusai, gariniai trauki
niai ir vežimai. Didžiausios 
žmonių minios eina pėsti sker
sai tilto į geležinkelių stotis, 
iš kur galima nuvažiuoti i vi
sas miesto dalis. 

Sakoma, jog požeminiais 
geležinkeliais kasdien perva
žiuoja apie pusė milijono žmo
nių. Dabar tie visi turi ieško-
ties kitokių priemonių, jei no
ri pasiekti sau reikalingas 
vietas. 

Čia laukiamas dar inžinie
rių streikas. 

Kaip Čia, taip kitur darbi
ninkai streikuoja už trumpes
nes darbo valandas dienoje. 

Vyriausybės taktingumas. 
Anglijos vyriausybė taktin

gai ir labai atsargiai veikia 
prieš streikininkus ir kelia
mas suirutes. Vyriausybė ži
no, jog vienas netaktingas 
žingsnis gali padidinti lieps
nas, kurias nelengva buttj už
gesinti. 

Tad nenori maišyties į strei
kus. Tik tvirtina, jog vy-

pareiga prižiūrėti 

DIDELIS ILLINOIS 
BIUDŽETAS. 

5. — 

Gryžtantieji iš Prancūzijos amerikoniški kareiviai, čia jiematomi ant St. Louis skrai
duolio, kurs juos parvežė iš Europos. 

Springfield, 111., vas. 
Gubernatorius Lowden legis-
laturai padavė šių metų 
valstijinį biudžetą. Išlaidų 
pažymėta net daugiau 68 mili
jonų dol. 

Tokių didelių išlaidų viene
riais metais valstija dar ne-
kuomet nebuvo turėjusi ir gir-
dėjusi. 

Gubernatorius prie biudžeto 
pranešime pažymėjo, jog iš Ukrainai savo sostinę 
laidos padidėjo pabrangus pra ; kėlė į Vinnitzą. 

gyvenimui, kaip tai maistui, 
drabužiams, kurui ir kitokiems 
reikalingiems daiktams. 

Pasakojama, jog už tą biu
džetą seks smarki kova legis-
laturoje. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
KIJEVĄ. 

Varšava, vas. 4.—Gauta ži
nių, jog rusų bolševikai paėmę 
Ukrainos sostinę Kijevą. 

per-
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Naujos Žinios iš 
Lietuvos. 

: \ 

t * 

Lietuvos vyriausybė .savo 
atstovu Šveicarijoje paskyrė 
Daumantą. Tas nesenai tele
grama pranešė, kad dabar 
Lietuvos valdžia jau susidėjo 
kitaip. Minisiuj pirmininkas 
jau nebe Valdemaras, o Šle
ževičius. Valdemaras likosi 
prie vienos užrubežinių daly
ku ministerijos, .lis turi du 
viee-ministin: Janulaitį ir Ro-
senbauiną. Vidujinių dalykų 
ministras yra Jonas Vileišis, o 
vice-niinistras Alekna. T-td^mų 
ministras i*. Leonas turi du 
vice-ministru: Carneckį ir Ka-
chmalevieių. Žemdirbijos mi
nistras Tūbelis lietuvi viee-mi-
nistro, apšvietos ministras 
Biržiška, o jo vice-ministrač-
Jouas Yėas. Geležinkeliu ir 
krasų ministro nėra, yra tik 
vice-ministras Šimaliunas. — 
Darbo ir pirklybos ministras 
Čtimvs, kares minis iras Vilec-
kis. Ministras be portfelio 
Stulginskis, Va ranka Baltgu-
džių dalykų ministras, Yigods-
kis žydu dalykų ministras. 

Prancūziškame tos telegra
mos tekste ministrų vardai su
rašyti truputį kitaip. Ten pasa
kyta, kad teismų viee-min. yra 
Starkus, kad Martynas Yčas 
yra pinigyno ministras ir tu
r i viee-min i strus : Čarneckį 
su Rachmalevičium. Turbūt 
prancūziškas tekstas yra ge
resnis, nes angliškame mato
mai praleista yra visa eilė žo
džių su Starkaus ir Martyno 
Yčo vardais. Prancūziškame 
tekste dar paminėta, kad vie
šųjų darbų vice-ministras yra 
Paknys. 

Toliau telegrama praneša, 
kad Lietuvių informacijos biu
ras, buvęs Lozannoje yra pa
naikintas, ir kad visus lietuvių 
reikalus Šveicarijoje veda 
Daumantas. J is turi dvi gyve
nimo vieti: Lozannoje ir Ber
ne. 

Po to telegrama praneša, 
kad Lietuvoje didis vargas, 
nes bolševikai ir vokiečiai ati
ma viską. Lietuvių armija jau 
greitai formuojasi, joje daug 
gero upo, bet trūksta ginklų. 
KaiŠedorio kovoje lietuviai 
visai .sumušė bolševikus; tų 
nuostoliai buvo dideli. Bet 
bolševikų skaičius auga; jiems 
padeda vokiečiai-Amerikoiį pa-
gelba būtinai reikalinga. 

Ant-galo Daumantas prane
ša, kad Dobužis negavo pini-

nigų ir meldžia tuojaus jų 
siųsti į Berną. 

Ta telegrama buvo siųsta iš 
Šveicarijos į Ameriką p . T. 
Naruševičiui, Pildomojo fvo-
miteto pirmininkui. Neapsako
mai keblu, kad du telegramos 
tekstai: prancūziškas ir ang
liškas nesutinka tarp savęs. 

14 sausio p. Mastauskas 
pranešė iš Paryžiaus, kad de
legacija iš Vilniaus į Paryžių 
jau atvyko, kad ta delegacija 
susideda iš penkių asmenų: 
kun. AlŠauskas yra pirminin
kas, paskui eina nariai: advo
katas — vice-ministras Rosen-
baum, toliaus Daujatas ir 
Semaška, Tarybos nariai. Gab
rys yra delegacijos sekreto
rius. J ie visi atkeliavo per 
Belgiją. J i e nesivadina amba
sada, bet delegacija. 

Ta delegacija suorganizavo 
vietinius lietuvius ir Mastaus
kas inėjo j ją, kaipo Amerikos 
lietuvių atstovas. IŠ to numa
nu, kad p. Mastauskas jau, 
turbūt, nebeketina grįžti į A-
meriką. Gabrys toje delegaci
joje yra ne vien sekretorius, 
bet ir Šveicarijos lietu
vių atstovas. Tikimasi, 
kati dar atyažiuos žmonių iš 
Lietuvos, ir kad tokiu būdu 
pasidarys dar permainų dele
gacijoje. 

Ir Mastauskas sakosi pri
trukęs pinigų. J i s dar pride
da, kad be pinigų delegacijos 
rankos yra surištos. Lietuvių 
delegacija kreipėsi prie Ame
rikos atstovų, kad Suvienytos 
Valstijos pasiųstų savo ka
riuomene į Lietuvą. Tie tą 
prašymą žadėjo persiųsti ka
rės sekretoriui, p. Baker 'iui. 

Tas tiesa, kad pinigai Pa
ryžiuje reikalingi, ir kad jie 
greit tirpsta, bet nesupran
tama, kodėl p. Mastauskas ar
ba kun. Vilimavičius reika
lauja pinigų sau. J u g yra lie
tuvių delegacija Paryžiuje. 
J i viena turi teisę gauti viešus 
pinigus ir paskui jos dalinti 
pasitarnavusiems. 
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(Tąsa). , kad jis apsileidęs yra, anot jų. 

BRANGUS PRAGYVENI 
MAS ŠVEDIJOJE. 

Amerikos koiisulis iš Stock-
holmo praneša į Valstijos De
partamentą nuo 1914 m. iki 
liepos mėnesiui, 1918 m. trum
pų žinių, parodančių kaip Šve
dijoje pragyvenimas pabran
go. Valstijos Departamentas 
tas žinias įteikė Darbo De
partamentui, kuris jas at
spausdino gruodžio mėnesio 
numeryje savo Monthly Labor 
RevieAV. 

Iš tų žinių pasirodo, jog 
valgis viešbučiuose pabrango 
paskutiniais mėnesiais ant be
veik 54 centų arba nuo 20% 
iki 25% ir kad pirmos klesos 
restoranuose už pietus, susi
dedančius iš sriubos, žuvies, 
mėsos ir vaisių reikia dabar 
mokėti nuo $1.88 iki $2.68, o 
antros klesos restoranuose, ar
ba pensionatuose, už pietus 
reikia mokėti apie $1.34. 

ivonsulis paduoda tabelį, 
parodantį, kad išlaidos už 
maistą, šviesą ir kurą, papras
tai šeimynai iš vyro, moters ir 
dviejų vaikų, 1914 m. buvo a-
pie 2,000 koronų ($536) per 
metus. 

Išrodo, jog paėmus šimtą, 
kaipo pamatinę skaitmenį už 
1914, pragyvenimas 1918 m. 
pakilo iki 2$4.3 Stockholme, 
285.5 Gottenborge ir Mąlme 
282.9. Tai yra, kad pragyve
nimas pabrango 194.3% Stock 
uoline, 185.5% Gottenborge, ir 
182.9% Malinę. 

- - -~-

RED. ATSAKYMAI. 
____________ 

T. F. 33 skyr. vaidybai Bridge* 
poi;te. Pranešimą gavome per 
vėlai todėl netilpo. 

Nei Meksika nei Peru netu
rėjo tikrojo rašto. Sako, kad 
vietoje rasto jie vartodavę vir
vutes su mazgais. Muzėjuose 
dar yra tų mazguotų virvučių, 
bet niekas nemoka jų skaityti. 
šiaurinė necivilizuotoji juosta. 

Kuomet Kynuose, Asyrijo-
je ir Egipte spindėjo augšta 
kultūra, šiaurinėje juostoje, 
turbūt, nebuvo žmonių. Ten 
sunku gyventi, ten žmonės pa
teko tiktai iš vargo, kitų ga
lingesnių stumiami. Šiandien 
toje šiaurinėje juostoje yra 
daug augštai civilizuotų tautų: 
norvegai, švedai, suomiai. J ie 
tą civilizaciją įgijo drauge su 
krikščionija. Pirm pusantro 
tūkstančio metų jie,turbut,jau-
gyveno dabartinėse savo vie
tose, bet civilizacijos neturė-
30. 

Skandinavijos pusiausalyje 
gyveno skandinavai arba va
riagai. Save j ie vadindavosi 
vikingais. Pr,iėmę krikščioni
ją jie užmiršo senąjį tikėjimą. 
Tiktai pasakose ir burtuose iš
liko kaikurios to tikėjimo žy
mės, parodančios, kad ir skan
dinavai turėjo tikėjimą. 

Visą Europos ir Azijos šiau
rinė dalis, nors retai žmonių 
apgyventa buvo mongolų ran-< 
koše. Prie jų rųšies priklausė 
ir suomiai. Visame tame ne
apsakomai dideliame plote, 
kur dar krikščionija neįsigy
veno, tebegyvuoja įvairios Ša
manizmo rųšys. Nors ta reli
gija yra menka, bet vis-gi re*-
ligija. Nuo Skandinavijos 
šiaurių Iki Kamčatkos nėra 
tautos nei tautelės, neturin
čios religijos. 

Šamanizmo praktikų, kaip 
jau minėjome,atrandama taip
gi n ; šiaurinės Amerikos rau
donveidžių religijose. Kiek
viena jų giminė nuo Alaskos 
iki Meksikai, nuo Didžiojo 
Vandenyno iki Atlantikui tu
rėjo savo pažiūrų ir savo ap
eigų', bet be apeigų ir be tikė
jimo nebuvo nei viena. 

Augščiau minėtasis totemiz-
mas čia viešpatavo. Bet rau
donieji, pirmutiniai Amerikos 
gyventojai, garbindavo taip-gi 
ir augštą Didžiąją Dvasią, a-
pie kurią sakydavo ypatybių 
beveik pritinkančių tikram 
Dievui. 

Tai-gi ir necivilizuotoji 
šiaurinė juosta taip-gi visą y-
ra pilna tikėjimą 

Necivilizuota pietinė juosta. 

Pietinė necivilizuotoji juosta 
yra daug didesnė, įvairesnė ir 
tirštesnė už šiaurinę. Žmo
nės, tvirtinusieji, kad yra tau
tų be tikėjimo, savo tvirtini
mus bandė remti žiniomis, im
tomis iš pietinės necivilizuotų 
tautų juostos. 

J i apima visą Australiją su 
Polinezijos salomis, beveik vi
są Afriką ir pietinę Ameriką. 

Katalikų vienuoliai bene
diktinai, išgyvenę tris metus 
Australijoje prie Gulbių upės 
apie vidurį devyniolikto šimt
mečio pranešė pasauliui, kad 
tenykščiai gyventojai yra tikri 
bedieviai, nes į nieką netiki, 
nieko negarbina. Tečiaus il-
gainiu oenediktinai pasimatė 
suklydę. Vietiniai gyventojai 
turėjo religiją. J ie tikėjo, kad 
yra du dievu: vienas geras, ki
ta* blogas. Gerasis dievas vie
nu pūstelėjusiu sutverė žemę, 
jurą, dangų, medžius, žmones 
ir kengūrų*. Bet jis cUbar p§-
seno ir nebesikiša į pasaulio 
valdymą. Kitas dievas yra ne
naudos ; nieko gerą niekam ne
daro, tik visiems kenkia kur 
gali. Gulbių upes žmonės ne
stato bažnyčių, nei neduoda 
aukų gerajam dievui dalto, 

Blogojo dievo jie nenori gar
binti dėlto, kad jis nelabas. 
Tečiaus tos šalies žmonės tam 
tikromis naktimis ižveda į gi
rią subrendusius bernaičius, 
tenai jtamsoje ar prie žiburių 
daro įvairių tikėjiminių apei
gų, įgraudina jaunikaičiams 
pildyti keletą doros įsakymų. 
Tai-ir yra jų religija. 

Įvairios religijos tarp Po
linezijos i r Australijos gyven
tojų turi bendrą įprotį garbin
ti tabu. Tuo vardu vadinasi 
tokis daigtas, kurio nevalia 
palytėti; tai mat šventenybė, 
anot jų. 

Stebėtina, kad daugelis tikė-
jiminių įpročių yra tie patys 
Australijoje ir Pietinėje Afri
koje, nors tarp jųdviejų yra 
begalo dideli vandens plotai. 
Mokslininkai iki šiol nesusekė 
tikros to bendrumo priežas-
ties. 

Pietinėje Afrikoje gyvena 
hotentotai, bušmenai ir kafrai. 
Tais vardais juos pramanė eu
ropiečiai. Patys save»kofrai 
vadina tiesiog " žmonėmis'' 
Stebėtina, kad tos vi
sos tautos tiki, jog du
sia nemiršta, jog dan
guje yra geras visagalįs ir 
viską žinąs Dievas. Tik gaila, 
kad prie tos geros nuomonės 
jie turi daug neprotingų ir 
negerų apeigų. 

Blogesnis tikėjimas yra vi
durinėje Afrikoje. Tėn viešpa
tauja fetišizmas ir įvairus 
burtai. 

Afrikos šiauriuose yra ara
bų, pildančių Mahometo tikė
jimą. Prie jo priklauso žymi, 
Sudono dalis, t M&roko ir Tu-
nis. Abisinijoje yra tikėjimo 
mišinys: krikščionija, sumai
šyta su mabometanizmu i r . su 
stabnieldija. Egipte daugiau
siai 'yra Mahometo pasekėjų, 
bet taipgi yra ir krikščionių. 

Ch. Į)arwinas mintijo, kad 
pietinės Amerikos gyventojai 
fuegai, neturi jokio tikėjimo, 
bet anglų gamtininkas klydo. 
Vieną kartą Danvinui nušovus 
perjauną laukinę antį, jo tar
nas fuegas suriko: "Daug vė
jo, daug sniego, daug šalčio". 
Tie žodžiai reiškė, kad Dar-
wino pasielgimas fuegui išro
dė lyg nuodėmė ir kad jis už 
ją tikėjosi bausmės iš Asmens, 
valdančio lietus ir vėjus, t. y. 
gamtą. 
mm w 

Kitų mokslininkų tyri nė ji-
mai parodė, kad fuegai ir šiaip 
necivilizuotos giminės pietų 
Amerikoje, nors nėra vieno ti
kėjimo, tečiaus visos anažiau 
ai* daugiau, vienaip ai* kitaip 
garbina saulę. Matyt Peruvi-
jos iutekmė siekė visas pieti
nės Amerikos giminės. 

Suvedimu. 
Peržiūrėjome visas tris juo

stas, aprietusias žemę ir mato
me, kad religiją turi visos ne
civilizuotos giininės pietuo
se ir šiauriuose Religi
ją randame taip-gi jau už
augusią pačiuose pirmutiniuo
se raštijos spinduliuose, ku
riuos miuns paliko kultūringų 
tautų senovė. Visa ta viduri
nė juosta, kurioje kitados bu
vo daugybė įvairiu religijų, 
šiandien /pripažįsta trys tarp
tautinės religijai: budizmą, 
islamą, arba mįhometanizmą, 
ir krikščioniją. 

Kaip giliai istorijos uroksias 
siekia į praeitį, taip giliai ji
sai visose tautose randa reli
giją. Kaip plačiai etnografijos 
mokslas ištyrė necivilizuotus 
žmones, gyvenančius visuose 
pasaulio kampuose, taip pia
n a i rado religija 
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I E T I M I S PADĖJIMAS. 
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Kiekvieno tikro lietuvio do-
ma šiandien yra nukreipta į 
Lietuvos padėjimą. Kiekviena 
iš tenais ateinanti žinutė yra 
-gvildenama, aižoma ir stropiai 
iš visų pusių apžiūrinėjama. 
Kaip kada net ir perdaug do
tuos kreipiame, perdaug laiko 
praleidžiame dalykams apkal
bėti, ypač kada mųs pasiekia 
liūdna žinutė, tuomet beveik 
jau ir rankas nuleidžįame des-
peruodami dėlei tėvynes nelai
mių. 

Tiesa, mūsų nusiminimai iš-
dalies yra ne be priežasčių: 
atsiminimas apie vargingą tė
vynės netolimą praeitį sudrebi
na lietuvio širdį, kad ir vėl 
neprišeitų nešti sunkų svetimą 
jungą. 

Ištikrųjų skaudu buvo skai
tyti pranešimus, kad vokiečiai, 
traukdamiesi iš Lietuvos, va
gia, drasko ir viską naikina, 
o pačią šalį atiduoda užplus
tančiai kraugerių gaujai — 
Rusijos bolševikams. Visas lie
tuvių žaizdas atnaujino prane
šimas, kad susidarę lenkų legi-
jonai — traukia ant Lietuvos, 
skelbdami pasauliui, buk norį 
Lietuvą nuo bolševikų apsau
goti, bet kiekvienam lietuviui 
lenkų tikslas buvo aiškus; taip 
jie buvo sumanę paimti Lietu
vą į savo rankas ir taikos kon
grese perstatyti, kaipo savo 
valdomąją nuosavybę. 

Abejonė apie atgavimą Lie
tuvai nepriklausomybės dar 
daugiaus lietuviuose padidėjo, 
kuomet sužinota, jog Lietuvos 
atstovų nenorima įsileisti Pran 
euzijon, ten, kur yra taikos 
kongresas, kur svarstoma visų 
tautų klausimas, liečiantis jų 
ateitį; kur taipgi ir Lietuvos 
klausimas bus apkalbamas. 
Bijota, kad neįsileidžiant Lie
tuvos atstovų, jos klausimą kas 
kitas perstatys, o kadangi vien 
tik pačios Lietuvos atstovai te
galėtų teisingai dalyką persta
tyti, todėl žinios iš kitų šalti
nių galėtų nusprendimų kiton 
pusėn pakreipti. 

Keikia pastebėti, kad lietu
viai nusiminė ne vien del to, 
jog Lietuva galėtų ir vėl po 
svetimu jungu patekti, bet 
taipgi ir del to, kad aprube-
žiuojant Lietuvos laisvę taikos 
kongresas savo tikslą atsiekti 
negali, pastovi taika pasauliui 
negalės būti užtikrinta, o kaip 
visiems, taip ir lietuviams ru
pi, kad išvengus karių ateityje 
Tas yra galima tik tuomet, ka
da visų tautų balsas bus iš
klausytas ir jų teisingi reika-
laviinai bus užganėdinti. 

Akivaizdoje viršminėtų pra
nešimų, matosi, jog mūsų nu
siminimas turėjo šiokį tokį pa
matą. Bet tasai turėjo būti tik 
laikinu, turėjo būti paraginimu 
prie smarkesnio darbavimosi. 
Aišku, jog mūsų liūdėjimas 
netik ką pagelbėti negalėjo 
bet dar pakenkė, nes neląirios 
kolonijos nusiminusios tuoj nu
leido rankas nuo Lietuvos 
darbo. 

Šiandien Lietuvos reikalai 
kuivkas stovi geriaus, negu 
kad buvo savaitė tam atgal ir 
kas kart- gerėja. Vėliausi mū
sų atstovų pranešimai iš Švei
carijos uurodo, jog Lietuvoje 
susiorganizavusi kariuomenė 
sulaikė bolševikų užplūdimą, 
keliuose susirėmimuose, ypač 
tiesKaišedorįais, smarkiai bol
ševikus supįįekė. Vienas daly
kas dar mus nerimauja, tai, 
kad Lietuvos kariuomenei 
trūksta ginklų ir amunicijos, 
bet Lietuvos valdžia ir, ant 
kiek yra žinoma, Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovai Eu
ropoje * ir Wąshiugtone deda 
vim.F_*| i |*MM_«ri« 

užpildymui gauti paramą nuo 
Alijantų ir nu© Suvienytų Val
stijų. 

Lenkų užsimojimą Lietuvon 
įsiveržti ir su ginklu rankoje 
ją pavergti taikos kongresas 
sustabdė, paskelbdamas per
sergėjimą, ka'd kiekviena tau
ta, mėgindama- užgriobti sveti
mą žemę, parodo savo silpny
bę; tuomi parodo, kad jos rei
kalavimai yra be pamato ir 
matyt nesitikima taikos kon
grese laimėti, todėl mėginama 
su giiiklu paveržti. Toksai pa
sielgimas yra pasmerktinas ir 
tas tautas persergiama, kad 
taip elgdaraosios sunkią atsa
komybę ant savęs pasiėma. 

Kaip jau augščiaus minėta, 
vienas iš skaudžiausių dalykų 
buvo neįsileidimas Lietuvos 
atstovų Prancuzijon, ;bet šian
dien jau penki stiprus Lietu
vos atstovai tenais randasi ir 
taikos kongrese Lietuvos rei
kalais rūpinasi; kaip girdim, 
dar keletas iš Lietuvos atva
žiuoja. Lietuvos atstovų tarpe 
randasi pasižymėjusių žydų, 
kurie savo kalbose pabriežė: 
"Lietuva, tėvynė mano". 

Dar daugiaus sustiprina mū
sų viltį ir tas, kad Prezidento 
Wilsono mintis yra vado
vaujama mintimi taikos kon
grese; tautų lygą, vieną iš 
svarbiausių jo sumanymų, tai
kos kongresas užgyrė. Tas yra 
dideliu laimėjimu ir reikia tl-
kėties, kad visi jo sumanymai 
bus užgirti. 

Kaip matom, tie visi daly
kai, del kurių taip labai bijo-
tasi, pasirodė netaip baisiais 
esą. Viskas eina gerojon pu
sėn—Lietuvos nepriklausomy
bė geriaus.švinta. .Paėmus do-
mon darbavimąsi mūsų, Ame
rikos lietuvių, atstovų Šveica
rijoje, Prancūzijoje, Anglijoje 
Lr pastebėtiną veikimą Kun. 
Prapolanio Ryme, taipgi mūsų 
atstovų veikimą AVashingtone, 
mažiausio svyravimo mumyse 
neturėtų būti. Kiekvienas iš 
mūsų turėtume apsižiūrėti ir 
surasti ką mes nuo savęs esam 
padarę ir ką galime padaryti, 
kuomi galime prisidėti prie 

jau baigiamo darbo. Šiandien 
yra darbo laikas, ką šiandieną 
praleisim nepadarę, tą ir šimt
mečiai vargiai begu pataisys. 
Prasižengia prieš Lietuvą tas, 
kuris brangų laiką eikvoja dva
sią slopinančių paskalų pakar
tojimui, jau neminint prasi
žengimą to, kurs tas paskalas 
fabrikuoja ir skleidžia. 

Dar reikia pakartoti, kad jo
kios abejonės link Lietuvos ne
priklausomybės lietuvio širdy
je būti neprivalo; taipgi ne
privalom abejoti apie pasek-
mingumą šiandieną varomojo 
darbo. Abejonė yra pragariš
kas kirminas? griaužiantis lai
mingesnį rytojų. 

Todėl, kas gyvas, keno gys
lose dar neužšalo lietuviškas 
kraujas, pirmyn! Sustiprinki
me savo atstovų jau silpstan
čias dvasines jiegas, tardami 
jiems užuojautos žodį, išreikš
dami jiems visišką pasitikėji
mą ir prisidėdami pinigiškai 
prie varomojo darbo. Tas la
bai daug reiškia, tas netik 
pargalės dvasią slopinančias 
abejones, bet kartą ant visuo
met prašalins iš mūsų tarpo 
jų pramanyto jus ir platinto-
jus • . 

* 
X. Y. Daukšas. 

SV. ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINISTRACIJA, 

. Waukegan, D l 
( 

Aleka Jankauskas — pirm. 
919 — 8th St , 

Antanas Taueas, Vice-pirm., 
1125 So. Lincoln S t 

Ant Semaška — raštin. 
1408 Lincoln S t 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria St., 

U Baldus, Fin. rast., 
1331 So. Park Ave., 

Iždo globėjai: 
1. Makufieviče, 
2. P. Kazdeleviče, 

Maršalkos. 
Pr. Dapkų., 

. Galmis. 
Pranas Bujanauskas, — organo 

priž., 1112 — 10 S t ! 
Pr. Kapturauskas, Knygini. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 

SVARBUS PBANBSIMAS. 
—— 

( 

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

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

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
Šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4 - a - 8 ; 2—26—9$ 7—15—9; 1—22—20 ir t. t 

Ką tos skaitlinės reiškia T Jos reiškia: pirmosios paeilinį 
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metui. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2—26V-9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t t 

Taigi nuo šiol Sitais ant adresų ženklais skaitytojai bos 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
šalę adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. 

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimai, 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
bui parankumaa ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams. 

Kitokie poienovei paJtvitavimai bui siunčiami tik tiemi 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb- skaitytojai yra prašomi pranešti mumi apie 
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataiiy-
su&e arba per dienraštį paaiškuisanie. 

% 
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Lietuviai Amerikoje. 
• — • i >.m m t > « i 

CLEVELAND, OHIO. 

Sausio 29 d., 1919 m., Cleve-
lando Lietuvių Tautiškai - Ka
talikiškų draugijų ir kuopų 
Sąryšio susirinkime, kuriame 
dalyvavo atstovai nuo sekan
čių draugijų ir kuopų: L. S. 
K. Šv. Kazimiero, Šv. Jurgio, 
Šv. Juozapo, Lietuvos Vyčių 
25 kp., S. L. Ii. K. A. 8 kp., 
S. L. R. K. A. 50 kp., S. L. R. 
K. A. 142 kp., Aušros Vartų 
Moterių, Cl. L. Teatrališko 
choro, L. D. S. 51 kp., CL Lie
tuvių Šv. Jurgio parapijos 
giedorių, S. L. A. 135 kp., Cl. 
L. Tautiško beno, A. L. R. K. 
Moterių Sųjungos 26 kp., L. 
Sunų beno, T. M. D. 47 kp. ir 
Tautos Fondo 22 sk. Minėtu 
draugijų ir kuopųSaryšio at
stovai pakėlė klausimą: ar rei
kalinga dabartiniu laiku šauk
ti Amerikos Lietuvių Visuoti
nų Seimų, kurį sumanė libe
ralai. Sąryšio susirinkime tas 

skamba obalsis: Lietuva lais
va. 

Jaunimas darbštus, vakarų 
pasibrėžę rengti net kelis. J au 
gan ilgokas laikas (apie me
tai) praslinko kaip nebuvo čia 
lietuviško teatro, mat nebuvo 
kam pamokyt ir tt. Bet dabar 
sujudo, sako: ar šiaip, ar taip, 
rengti ir gana. Pradėta cho
ras ant tikrų pamatų organi
zuoti. Pirmame susirinkime 
prisirašė 2-4 nariai, o jau da
bar yra apie 35. Matyt, kad 
pasieks iki 50 narių. Vaikų 
choras susiorganizavo. Narių 
turi apie 40. 

Jaunimui visi užjaučia. Be
pigu jam ir veikti. Už užuo-

~ » 
D R A U G A S 

I i NORTH SIDES. 

Ačių. 

Visiems, kurie dalyvavo ir 
rengė koncerte kuris įvyko 
sausio 26 d. labui Labdaringo
sios Sąjungos, pirmiausia ačių 
visoms North Sidės draugi
joms, kurios surengė tą kon
certą ir nemažai prisidėjo prie 
to darbo. Ačių p. B. Laurai
čiui už surengimą gražaus 
programo ir už pasidarbavi
mą. Taip-gi ačių i r visiems 
choristams bei choristėms, ku
rie skaitlingai dalyvavo pro-
grame. Ačių gerb. solistui, p . 
J . Kudirkai, už gražų padai-
navimą. Jauno solisto gabu
mas visus patenkino. Ačių 

jautą jaunimas atsimokės, sa- Ražaučavos moterių ir mergf-
vo vakarais, tą jie sako. Pa
gyvensime, pamatysime. 

Dunojėlis. 

ELIZABETH, N. J. 

Sausio 23 d. L. S. J . Dr-ja 
surengė iškilmingą vakarienę, 

įnešimas buvo plačiai apkal-; pagerbimui grįžusių kareivių 
betas ir pasirodė, kad dabar-1 u< Prancūzijos, 
tiniu laiku Seimas nereikalin- j ( ; a i i a tįk, kad del stokos vie-
gas, kadangi tie dalykai, del tos neperdaugiausiai tegalėjo 
kurių manoma šaukti seimas, dalyvauti toje iškilmėje, 
jau yra daromi abiejų Tarybų! 
ir visų lietuvių po kolonijas, 
k. a. išnešami protestai prieš 
lenkus ir bolševikus ir rezoliu
cijos, reikalaujančios Lietuvai 
neprigulmybės. Taip-gi Są-
ryšys nutarė, kad A. L. Tary
ba ir Pildomasis Komitetas 
paantrintų reikalavimą Lietu
vai neprigulmybės ir lie
tuviu atstovų Įleidimą. į 
Taikos Kongresų; kad * pa 
sidartmotų lietuviu karei
vių reikale; reikalautu, kad 
but galima susinešti su Lietu
va ir tt., pilnai pritardami vei
kimui A. L. tarybos ir Pildo- j 
mojo Komiteto. 

Ant galo nutarta vienbal-' 
šiai, kad apie fondų vienijimą 

Nors ir smarkiai tą vakarą 
lijo, bet žmonių susirinko dau
gi au, negu buvo vietos; tik ne
visi atvyko kalbėtojai. Buvo 
taipgi pažadėjęs atvažiuoti gu
bernatorius ir majoras ir daug 
kitų augštų valdininkų ir gar
sių kalbėtojų. Visa nelaimė bu
vo, kad oras pasitaikė, kaip 
tyčia, toks bjaurus. 

P. D. Bražinskas — pirmi
ninkas viisminėtos dr-jos ir ve 
dejas vakarienės paskelbė 
sviečiams tikslą vakarienės 
n- kad ne tas lietus, butų visi 
pakviestieji valdininkai ir kal
bėtojai atvykę, nes buvo išank-
sto pasižadėję dalyvauti toje 
rengiamoje vakarienėje, gra
žiam tikslui. Ištikus tokiam o-

nų draugijai už skanius už
kandžius, kuriuos paaukojo 
veltui. Taip-gi ačių ir L. D. S. 
narėms už prisidėjimą prie va
karienės, kuri buvo labai pui
ki. Podraug ačių ir visai pu
blikai, kurios taip skaitlingai 
atsilankė į viršminėtą koncer
tą. 

Visiems, kas kuo prisidėjo 
prie to prakilnaus darbo, šir
dingai ačių. 

Koncertas davė gryno pelno 
393 dol. 22c. 

Labd. Sąj. 6 kpn pirm., 
A. Nausėda. 

IŠ ENGLE WOOD 

nebūt visai kalbos, nes suvie-
nyti fondai nu.tot.j kataliku I ?u> V l e t ° J a t v > i u m o . t l k la l> 
visuomenės, kuri dabar šimti
nėmis aukoja į Tautos Fon
dą, pasitikėjimo ir tuomet 
išeitų ant nenaudos Lietuvai, 
gi ant gero Lietuvos laisvės 
priešams. 

Cl. L. Sąryšio Komitetas: 
A. žaliadonis, 
M. J. Šimonis, 
Adolf J. Kanoverskis. 

NEW PHILADELPHIA, PA. 

Miestelis atrodo neperdi-
džktusias, bet lietuvių randasi 
apsčiai ir susipratę. Iš vardo 
lietuviai šį miestelį vadina 
"Niupi lė" . Tokį vardą išgir
dus atrodo, kad žmogus gyve
ni Lietuvos miestelyj. O taip
gi apsidairius apie miestelio 
kraštus Lr-gi primena Lietu
vos kraštą, mat ištisai aplink 
apaugęs pušimis, pušaitėmis 
ir kitokiais įvairiais mede
liais, na, ir dar šioks toks upe
lis žiemą-vasarą čurena. Vie
ta kalnuota. 

Socijalistą kaipir nesiran
da, liberalų irgi vos žymė. Ka
talikai turi savo bažnyčią, 
prie kurios užlaiko: kleboną, 
vargonininką ir zakristijoną. 
Turi suorganizavę reikalin
giausias organizacijines i r ki
tokias draugijas. Ypač pažy
mėtina Tautos Fondo skyrius, 
kuriame darbuojasi skaitlin
gas būrelis tėvynainių. Pir
mininku yra p. A. Kazlauskas, 
šios apielinkės jaunimo mylė
tojas i r vakarų rengėjas, atsi
davęs visa širdimi T. F . Taip
gi raitininkas, p. S. Sužiedėlis, 
rimtas ir sumanus žmogus, 
knygas veda rūpestingai ir 
tvarkiai. I r visi kiti dar
buojasi daug. Pas visus 

kus prisiuntė, sveikindami ir 
linkėdami geriausios pasek
mės. 

Prieš pat vakarienę, visiems 
atstojus, parapijos choras, ve
damas p. J . Staponavičio, pa
dainavo Amerikos ir Lietuvos 
liimnus, gi laike vakarienės 
buvo daugiau įvairių ir gražių 
dainų. Tarpe dainų p. M. Bau-
bliutė puikiai užtraukė solo 
" M a y Sailors Lad" . Ne vieną 
nustebino taip-gi garsus dai
nininkas p. J . Butėnas. Gražiai 
sutarė duetas inok. p. M. Ra
džiūnaitės ir p. A. Medvec&o, 
ii solo p. Z. Žalionio. Visi virš 
paminėti solistai publikoje už
sipelnė pagyrimo delnų ploji
mu. 

Po vakarienės prasidėjo 
prakalbos. Trys kalbėjo ang
liškai, labai prielankiai liei.u-
vianiB ir apie ištikimybę šiai 
Šaliai, rodydami į Service Flag 
su 147 žvaigždutėmis, tarp ku
rių 4 jau matėsi auksinės. 

Lietuviškai gana gražiai kal
bėjo vietinis Dr. A. Baciavi-
čius apie politikų paskutinių 
laikų, ragindamas visus piiii-
giškai remti Lietuvai nepri
gulmybės išgavimų. Kun. Da-
uiunas kalbėjo — kad visa vil
tis lietuvių vien tik ir remiasi 
prez. \Vilsono punktuose, obal-
syje: "kariaunamo už demo
kratiją i r tautų paliuosavhna/' 

F. Lutkauskas kalbėjo apie 
lietuvių veikimų ir diplomati
jų. Dar padeklemavo eiles M. 
(jrinčiutė ir Brazaičiutė. 

Tuo ir užsibaigė programas 
vakarienei;. Vietiniai 

angliški laikraščiai labai išgy
rė lietuvius už surengtą taip 
iškilmingų vakarienę. 

Sveėias. 

S. L. R. K. A., 39-tos kuo
pos rinkėjai, eidami per na
mus surinko Tautos Fondan 
$U9.15. 

Aukotojų vardai: 
Po 10 dol.: P. Pleškauskas, 

P. Yanaš, A. Mockus, P. Ribi-
kauskis, A. Zavockie, J . Ga-
balis. 

Po 5 dol.: Su Vaišnorus, S. 
Yuška, J . Rinkevičius, A. 
Daknis, M. Skerstonas, P . Če
kanauske, S. Šlemonas, A. 
Norvaišas, J . Pleckauskis, J . 
Keturakis, T. Yuškevičius, 
D. Alsis, M. Rubezevič, J . 
Smailis. 

Už mokytą 2 neirto 
kytu duoda 

Sako pas mus Lietuvoje, ir 
labai tankiai sako "Už vieną 
suprantantį, 2 nesupratėliu 
duoda ir neima". Tas tei
singa. 

Suprantanti, mokyti žmoih's 
žino, kad sveikata brangesnė 
už pinigus ir užtai saugoja jų. 
Daugiausia ir tankiausia pas 
žmonės nesmagumu yra su pil
vu. 

Daug del to priežasčių, bet 
čia ne vieta tame tarpe aiškin
ti jas. Mes tik kalbėsime apie 
patį faktų. Jeigu užleisite su-
gadytų pįlva^ galite sulaukti 
kvailų |asekmių tankiai dar 
kenkiančių sveikatai. 

Tai-gi kuomet Jus pajaučia
te galvos skausmų, išpūtimų 
vidurių, o odos arba balta ap
vilktų liežuv|. jei nustojate a-
petitų ir jaučiate nuovargi ir 
nenorų prie darbo, — tai žino
kite, kad tie'atsiliepimai ap
reiškianti apie tų,kad Jūsų pil
vas ir kraujas užnuodylas. 

Bet nusigąsti nėra kų. Lai
ku teikta pagelba užgniauš 
kvailus apsireiškimus. Su
prantanti žmonės jau žino, kad 
visuose panašiuose atstiki 
nuiose reikia suvalgyti 3 sal
dainius Partolos pirm gulsiant 

Jos išvalys užnuodytų pilvų 
ir kraujų ir nustatys virškini
mų normaliai, sveikame sto
vyje. 

Ant rytojaus atsikelsi svei
ku, anuju žmogumi. 

N. 

Partola turėtų būti kiekvie
name name ant gatavo, kad 
prie pirmo reikalavimo jį bu 
tų po ranka^ 

T a i g i geriausia ir protin
giausia gauti jų v. !>ar, išauks-
to. 

Partola — visapasaulinė ži
noma 

Ji buvo apdovanota auksi
niais medaliais ir diplomais 
ant Pasaulinių Parodų Londo
ne, Paryžiuje, Oeneve ir kt. ša
lyse Europu*. 

J i parsiduoda skrynutėse,) 
kainuoja 1 dol. Norintiems še
šias skrynutes išsiunčiame tik 
už r> dolierius. 

I** 

•HAR SAVINOS SIsKPS 
I8SUED VT THE 

UNITED STATES 
OOVEfcNMENT 

BARGENAS. 

Dr. M. T. Strikai 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1768 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

BJBSJi — 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

Ant pardavimo 8 akeriai 
žemės kurie galima pirkti ant 
lengvu mėnesinių išmokesčių. 
Labai parankioj vietoj netoli 
gatvekariu linijos ir depot's. 
Gera vieta del auginimo vištų 
ir daržovių nes netoli nno 
miesto ir didelių dirbtuvių 
Burnside, Pullm&n ir West 
Pullman. 

Del platesniu žinių kreipki
tės sekančiu adresu: 

F. M. JOGMINAS, 
11212 Michigan Ave.. 

Roselande 

, 

Po 2 dol.: M. Balsaitė, F. 
Radviliukė, O. Vaikasaitė, J . Užsakymus ir pinigus sius 
Karvelis, J . Leščauskis. 

Po 1 dol.: J . Zaveckis, J . 
Zaveckis, II. Bockas, V. Bai
sis, J . Vaselkus, K. Doveiko, 
A. Sirvydas, B& Kazlauskis, P. 
Lukošius, P. Dauginas 50c* P. 
G ar n lis 25e. 

Telefonas Pullman 439. 

AMERIKOS LiE, MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisiu, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, 111. 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $80 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overkotai, nuo 
$7.50 iki $18. 

Pilnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $2S iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 Iki $4.50. Valkų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporal. 

ATDARA KASDIENA 
NeUėliomis ir vakarą te. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų ak,ių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikią Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Ay. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės.. 
3-čios lubos virš Platfo apuekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 12 valandai dieną. 

ALEX. MA3AT-ftyTfl 
GRABORIU8 

Lietuvis gra-
borlus. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiaualai. Tu
riu savo kara-
bonus tr auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne dali grabų 
patys dirbame 

8307 AUBURN AVI . 
Talsphoaas Drovsr 41St 

~ * 
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fteald. 931 So. Ashland Blv. Chicaco 

Telefonas Haymarket 2544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted SU Chicago 
Telefonas Drover 9692 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—2 po 
pietų 7—8 vak. NedėLiomis 19—12 d. 
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Y. W. RUTKAUSKAS! 
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ADVOKATAS 
k 

Vada Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiesty j : 

• t W. WASHINGTON STRFJET'. 
Kambaris tO§ 

. Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

taOS SO. MORGAN STREE1 
Tel. Yards 739 j 

Gyvenimai, 812 W. SSrd Si. 
Tsl. Yards 4481 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO. DLLXMOI* 
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Telefonas YarUs H U . 
Valandos:—8 iki #11 iŠ ryto; 
b po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mls nno 6 iki 8 vai. vakaro. 

S. GORDON, 
1416 S. Halsted St., Chicago, m . 
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PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

PUSPADžiAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuplo sku-

ros padams šmotelius nuo 20c iki 
85c už pora. geriausio aržuolo skure-
JOS nuo 70c iki $1.06 ui svar%, vinis, 
>las, guminiai apcaoai, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikai ir kitokios 
reikalingos tulšls už labai žemas kai 
nas, ateikite Ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 8404 
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Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
S149 So. Morgan 6C. Kerte H 84. 

CHICAGO, ELIJ. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards 687. 

».» -
i ac-. . 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 

kitę į:—- (153) 
• 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave. Dept. L. 1 

New York, N. Y. 

f PRANEŠIMAS 

J« BRIOHTON PARKO. 

sLiiehivoH Vyčių mėnesi uis susi
rinkimas jvyks' ketverge, vasario 
6 d., 7:30 vai. vak. bažnytinėje 
svetainėje. Visi nanai privalo 
atsilankyti, nes yra daag svarbių 
reikalij. 

i 

Rengiamės prie rengimo eilės 
vakarai, todėl iš anksto reikia ren
gimasis smulkiai apkalbėti. 

Taip-gi nariai privalo pasi
stengti atsivesti naujų narin. 

Kp. Valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 

Braddock, Pa. gyventojams 
Nuo 10 d. sausio šių metų 

įgaliojame p. MOT. VITAR-
TĄ, bučerių (937 Washington 
Ave.), rinkti prenumeratas, 
pardavinėti po 2c. oavienius 
"Draugo" numerius ir abel-
nai atstovauti *'Draugo" rei
kalus. Svarbiausia del jus, 
tai tas, kad p. Vitartas laikys 
savo store po keliasdešimtys 
"Draugo" numerių del kas
dieninio paradavinėjimo. 

Draugo" Adm. 

Septyni tūkstančiai kiekvieną, metą 
yra paguldomi su certifikatais pažy
mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
tat kad neprisižiurėjo save kaip rei
kia. Ką tu darai šiandieną. Ar ir 
tu neatkreipi domos į tai ir neužsi
žiurai save. Ar gal geriausia-nešioji 
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieš grip-
vančią sieną. Tas suveržimas ne
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti 
ir tavo muskulos silpnėja. „ 

Bet yra kitas dalykas, kurį tapo 
nesenai išrastas, kuris tave PALIUO-
SUOS ir kuri tu gali turėti savo na
muose. Tai yra PLAPOA uietoaa, 
kurį tau pagelbės tuojaus. 

PLAPOA PADUŠKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenus
links nuo tos vietos. 

ISmoktte kaip vartoti gamtos jtai-
i sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo. 
Prisiuskito savo vardą j Plapoa Co., 
Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi 
DYKAI ant iSmėginimo Plapoa ir vi
sas pilnas informacijas. 

Dr. LEONAM C. BORLAND 
Gydytojas ir Chirurgą* 
209 SO. STATE STK. 

Kampas Adams gatvės. 
Adynos nuo 1 iki 4 po pietų 
Pėtnyčiomis nuo 1 Iki 7 vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 iš ryto. 

Teleflnas McKintay 57«4 
GYDO VISOKIAS IJGA8 . . 

14*7 South Wcstera Boulevard 
Kampas W. X5-toa gatve* 
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Telefonas Boulevard 7171 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
IR 

CHIRURGAS 
5815 South Halsted Gatvė 

CHICAGO, ILL. 

SKAITYKITE 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaių 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
mas paadrys jus žinovu \ trumpą 
laika. 

Mes turime didjiausius Ir ceriaa-
sius kirpimo-designing Ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ka patyrimą, kuomet jus mokysitės 

Elektra varomos mašinos mūsų šla
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečlaml aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku —, 
dieną ir vakarais ir gauti specijalli-
kai pigią kalną. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mle-j 
rą •— bile stallės arba dydžio, ir bi
le amdų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Krasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gat., prieš City Hali] 
At«i$auirtt »**t 4-*r> ą r g š t o 

( i ' 

»n. 

žios 

L. Vyčiai Stos kuopos laikys 
savo mėnesini susirinkime serc-
doj: vasario 5, 1919, 7:30 vai. va
kare. Šv. Mykolo parnp." svetai
nėje. 

Geistina, idant nariai skattlin-
giau atailankjiii]. 

Šį kartą reikės tartis apie, ne
tik paprastus mėnesinius klausi
mus ir šiaip įnešimus, bet ir a-
pie Spaudos dalykus. Tai-gi 
gyjldenaįoie šiaip reikalingus 
klausimus. Be to yra ir rengia
ma keletas vakarų. Iš to ma
tytis, kad bus kas veikti. 

Pr4ms J. Paliulio rasi. 

PARDUOK SAVO "JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO 

NUS. 

Tūkstančiai Dolieriy 
yra praleidžiama teatruose ir 
kituose pasilinksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
met tu gali girdėti savo namuo
se geriausias dainas ir gražiau
sių, muzikų, ant gero Krafafono, 
kurį mes parduodame ant leng
vų išmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. 
38 dainos ir muzikos DYKAI 

Kožaa mašina gvarantuojama 
Rašykite mums šiandieną, o 
mes tuojaus išsiųsime jums gen
ių iliustruota katalioga DYKAI 

Eagle Graphophone Co. 
104 Kast llith Street, 

liept. 10, _New York. 

Dr. A. R. Blumenthal B. B. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimą* Dykai 
Ofiso valandos:' nuo 9 iš ryto Iki 
9 vai. vakare. Kedėliomis 9 iki IX 
4«49 S. Ashland Ave. kmmp. 47 St. 

Telefonas Tardą 4817 
Telefonas Boulevard 4487 
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Afe, ADOMAS A KABALAI'SKAS, SEKANeiAI KAŠAC. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiraas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
a beinąs spėkų nnstojimas viso kūno. ir buvau nustojęs vilnies, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigsilėjae visoje Ameri
koj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet,kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bltterio, Kraujo valyto
jo. Nėrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano. pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų Ilgų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, Ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutnras myUstų ge-
radėjui ir linkiu visslms savo draugams kreipties prie Salutaras: 

bALLTARAS, . 
C UE.Ull AL INSTITTTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Teleplione Caual 6417, Chicago, DJ. 

1 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

1930 So. Halsted St., Chioago. 
Kalba lietuviškai, latvišksi 

Ir rusiškai. 
Valandos: l t—18 ryta; f—t 
vakare. Tel. Canal 4847 

«'» T ~~m. S 

DR. M. HERZMAN 
a Rusuos 

Gersi lietuviams ttnomas per 
metų kaipo patyręs gydytojas, chl 
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorrja: 11 W. 
18th S t , netoli Fisk St. 

VALANDOS: Nuo l t — U 
Ir 4—8 TSL vakaraia 
Canal 81 l t . 

GYVENIMAS: 8418 So. Halsted 
Strsat. 

VALANDOS: S—t ryto tiktaL 

lėtu 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

d. Trečiadienis, vasario 5 
Sv. Agota Kent. 

Ketvirtadienis, vasario G d 
Sv. Teofilius. 

DRASKĖ I SKUTUS. 
DRAKĖ Į SKUTUS. 

IŠKILMINGAI P A S I T I K O 
K A R E I V I U S . 

4 

i 

Užvakar ir \vl Clii«\-\go iš
kilmingai pa>iliko dideli buri 
ehicagiečių kareiviu, parvyku
sių iš karės lanku Praneuzijo-

j e . Kareiviai nugabenti i Grant 
stovykla, iš kur jie bus paskui 
palinosuoti. 

Vidumiestyj Įvyko parodavi-
mai , vaišės. Kiek tai buvo 
džiaugsmo namiškiams susie
jus su saviškiais, sugryžusiais 
iš tolimos kelionės }M> dauge
lio varnu! 

Dabar vis dažniau bus tokiu 
iškilmingu priėmimu ehieagie-
<Įių kareiviu. Xes ju vis dau
giau ir daugiau parkeliaus nn-

1 mo. 
i 

Bet tai ne viskas. Negana 
j s sugryžusius kareivius iškil-

| mingai pasitikti ir pasveikin-
i t i . Reikia jiems ir darbo parų-

pint i , kad jie ilgus laikus ne
pasilikti! be jokio užsiėmimo 
i r nepatir tu naujo namieje 
vargo. 

Užvakar vidumiestyje buvo 
parvykusių iš karės kareiviu 
parodav imaa 

Miesto gatvėse l)e kitų pa
sirodė ir William Bross Lloyd 
automobilius su raudona vė
liava. Ties vėliava buvo pa
kabintas pa rašas : 

" C a r a i , karal iai , kaizeriai, 
ar is tokratai ir p ln tokra ta i — 
visi neapkenčia šitos vėlia-

IŠ CHICAGOS UETimĮĮ 
KOLONUĮĮ.: 

• • • — • I I — - — • , - l — I H ^ M ^ ^ 

IŠ B R I 6 H T 0 N PARKO. 

vos ) ' 

NUSIŽUDĖ POLICMONAS. 

Poliemonas Frank Leverenz, 
3032 No. A vers ave., nusišovė 
gulėdamas lovoje. Saužudys-
tės priežastis nežinoma. 

Poliemonas ėjo ?>C* metus. 
olicijoje tarnavo nuo lf)<)7 

metu. Buvo vedės. Liko žmona 
ii trimis vaikais. 

f BUSIAS NUGALABINTAS. 

Ateinanti penktadieni mios-
\ to kalėjime l>u>ias pakartas 

Albert Jolin><m, kurs kituo-
net nužudė pnliemoną Martin 
?oreoran. 

S a k o m a , e s a m a v i l t i e s , j o g 

gubernatorius susimvlėsias, 
nir t ies bausme pamainysią* 
įam kalėjimu. 

n 

i r 
f! 
\ 

TRYS METAI IŠMĖGI
NIMO. 

Automobiliu reikalu teis-
nan už pergreita važiavimą 
pašauktas ("baries A. Blythin, 
!9 metų. 

Kal t inamasis pasisakė, jog 
is skubinęsis į antrąsias savo 
ėvo vestuves, tad pergreitai 
-ažiavęs automobiliu. 

Teismas jo nenubaudė. Tik 
aiškyn*1 jam tris metus išmė-

nimo. 
P e r tuos tris metus jis t ui i 

augot ies greito važiavimo, 
les už tai gali bnt aštriai nu
austas . 

A P I P L Ė Š Ė OFISĄ. 

Du jaunu plėšiku užpuolė 
įfisus Nortli Avciiii" Building 
jid Loan Ass'n, 7o7 Nortli 
tee. Tai įvyko dieną, tuojaus 
0 piety. 

• 

Ofisuose buvo tik viena mar
ina . Plėšikai tą uždarė į vaul-
1 ir paskui apkraustė ofisus. 
aėmė 87 d oi. 

Llovd už raudona vėliava 
nesenai buvo teisme nubaus
tas 25 dol. pabauda. 

Kuomet Lloydo automobi
lius su kitais automobiliais i r 
vežimais buvo sustabdvtas 
t ral ikos ]>oliemono, dailiai ap
sitaisęs vyras prišoko prie 
Lloydo ir paklausė: 

<kKa tamsta ėia veiki su ta 
4. 

vėliava; 
"Pe r ska i t y t štai parašą ir 

žinosi", atsakė Lloyd. 
Vvras nut raukė vėliava nuo 

automobiliaus. 
Kuomet poliemonas sušvilpė, 

paliuosuodamas trafiką, ki tas 
vyras pribėgo prie Lloydo au
tomobiliaus, Aisai nuplėšė 
raudoną vėliavą ir sndrakė. 

Kareiviai mažai indomavo 
tuo atsi t ikimu. Tik pažymė
jo, ar kartais tuo automobiliu 
negabenama kokia sprogstan-
ėioji medžiaga. Nes kariuome
nėje tam tikslui panaudojama 
raudona vėliava. 

Cbieagoje vra užsirausta vie
šose vietose išskleisti raudo
na vėliava. Bet soeijalistas 
Lloyd tvir t ina, joge t tas už
draudimas esąs priešingas ša
lies konstitucijai. , 

Todėl jis ir provokuoja po-
liei ja. 

MOTERIS Į CHICAGOS 
MAJORUS. 

Sako. turėsiant i pasisekimo. 

Mrs. Leonora Z. Meder pra
nešė, jog ir j inai busianti kan
didatė j miesto majorus. Tam 
tikslui jau renkami parašai 
po peticija. Kuomet bus su
r inktas reikalingas skaitlius 
piliečiu parašu, Mrs. Meder 
nueis pas miesto klerką ir pas
tarasis balote ją pažymės, kai
po kandidate i majorus. 

Mrs. Meder v ra advokatas, 
buvusi miesto visuomenės ge
rovės komisijonierė. J ina i sa
ko, kodėl moteris negalėtų val
dyti miesto taip, kaip tą daro 
vyrai ? 

J ina i bus kandidatė ant be-
partijinio tikėto. 

Sakosi, jog tūkstančiai Clii-
cagos moterių piliečių pare
mia jos kandidatūrą. J ą pa
remia ir tūkstančiai 
vyrų piliečių, kurie nesu
laukia nuo vyrų majorų į-
vairių pažadėjimų išpildymo. 

Mrs. Meder tvirt ina, jog jai 
miesto valdymas geriau esąs 
žinomas, kaip bile ka t ram vy
rui. 

J ina i gyvena 23 wardoj . J a i 
buvo ten siūloma aldermano 
kandidatūra demokratų par t i 
joje. Bet Mrs. Meder nesutiko. 
Verčiau kandiduoti į majorus. 

Je i visos pilietės moterys 
paremtų jos kandidatūrą, ži
noma, ji laimėtų nominaciją. 

Bet vargia i - tas įvyktų. Nes 
• Vau l tV vra telefoną.-. Ten 
Ždaryta mergina tuojaus mė-
įtto pranešti policijai. Bet h* moterys turi savo politiką 
slefono linija buvo užimta ir i r s k o n į politikoje 
liktf policijai apie plėšikus 
febuvo pranešta. 

IRKITE K A R Ė S TAUPY 
ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

PARDUOK S A V O ' " J U N K " 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO-
NOJO KRYŽIAUS KUPO-

• 
NUS. 

Sausio 27 d. bažnytinėje 
svetainėje Liet. Vyčių 36 kp. 
laikė savaitini susirinkimą. 
Susirinkimą, a t idar ius visųpir-
ma komietai išdavė rapor tus , 
iš kurių pasirodė, kad visi 
kuopos užmanymai y ra varo
mi pirmyn. 

Tš svarbesnių nutar imų rei
k ia pažymėti sekantieji. Nu
t a r t a gavėnios laike pas ta ty t i 
scenoje gražią, dramą; — De-
senzano Mergelė, kur i dabar 
eina per " D r a u g ę " . 

Nu ta r t a surengti šeiminišką 
vakarėlį bažnytinėje svetainėj. 
Pelnas y r a skir iamas Liet. Vy
čių, ta igi ir bažnytiniam cho
rui . Vakarėl is įvyks vasario 
23 d., ty. paskutiniame nedėl-
dienyj šio mėnesio. Bus gra
žus programas, susidedantis 
iš prakalbų, dainų, solų ir t t . 
Svečiams bus pa t iek ta skani 
vakarienė. 

Toliau buvo skai tvta laiškai 
nuo L. Vyčių 4 kp. iš Dievo 
Apveizdos parapi jos ir L. Vy
čių 26 k p. iš Cicero, III. su už-
kvietimais, į rengiamus va
karus. Laiškai pr i imti , 

Kadangi susir inkimas nusi
tęsė iki vėlumai, todėl nebuvo 
progos jaunimui pažaisti . 

Sekantis mėnesinis susirin
kimas įvyks ateinančiam ket-
vir tadienyj , vasario 6 d. 

Kp. Koresp. 

IŠ NORTH SIDES. 

Sausio 26 d. I_ab. Saj . nau
dai suvienytų draugijų įvyko 
koncertas. Pirmiausiai mušu 
kolonijos veikėjas, Juozas 
Karl ikanskas, a t idarydamas 
programą paaiškino tikslą, 
kas čia su t raukė lietuvius ir 
delko. T a r p kitko gerb. pro-
gramo at idarytojas pasakė, 
kad, jeigu mes norime gyven
ti kaipo tauta , tai tur ime įsi
gyti našlaičiams ir seneliams 
pr i eg l audos namą. 

Po jo kalbos prasidėjo pro
gramas, kurį išpildė gerb. mu-
u vargonininkas, p. B. Lau-

r; itis, su choru. 

Pirmiausia sudainavo " S t a r 
Spangled B a n n e r " ir "L ie tu 
viais mes esame g i m ę " . Taip
gi įvairių kitokių dainelių 
buvo sudainuota, kurios išėjo 
kuopuikiaušiai, nes p . B. Lau
rai t is dėjo visas pas tangas , 
kad tik pavykti] koncerto 
programas. • 

Toliau sekė pijano skambi
nimas. Skambino B. Nausė
das ir M. Pociūtė ( ! Red) . 
'Puodu pijanistu, matyt , tur i 
įkerus, gabumus, tik reikia ge
ro noro ir pamylėjimo muzi-
kos. 

"Skambančios s t y g o s " due
tų padainavo p-lė M. Rašmas-
kai tė ir p-lė A. Berneckaitė. 
Į)uetas labai puikiai išėjo. 
Garbė joms. An t pučiamųjų 
triubų gražų muzikos šmotelį 
išpildė A. Budr is ir A. Rup
šys. Solo pijanu atliko p-lė M. 
Žukauskai tė . Ši ta j auna pija-
nistė, gal ima sakyti , t ikra i tu
ri toje srytyje gabumus. Ma
lonu turėt i savo tarpe tokias 
gabias lietuvaitės, ka ip M. Žu
kauskaitę. 

" N a u j a g a d y n ė " ir " J a u s k 
ir m y l ė k " , solo padainavo p . 
J . Kudi rka . Šitas solistas jau 
y r a žinomas chicagiečiams. 
Labai gražiai padainavo, už 
tai publ ika jį apdovanojo gau
siu delnų plojimu. 

Paskui gerb. kun. F . Ke
mėšis pasakė labai gražią pra
kalbų, pri taikintą del našlai
čių ir vargdieniu. Savo kal

boje pr iminė kaip Hetuviains 
reikal inga turėt i pr ieglaudas, 
ku r tautos žiedai galėtų 
sprogti i r žydėti amžinai. Pa
žymėjo taipgi, kad j au neuž
ilgo tą brangų daigtą lietuvių 
t au ta : čia, Amerikoje susi
lauks. Užbaigiant programą 
sudainuota ' * Sužadink jaus
m u s " ir "L ie tuva , tėvynė un> 
sų" . Tur iu pažymėti, kad iš 
visų dainų — "Sužad ink jau
smu s*' geriausia išėjo, nes pu
blika iššaukė du ka r tu pa
kar to t i . Tuom programas ir 
užsibaigė. 

Publikos buvo daug ir visa 
užsilaikė knoramiausiai . Už 
gražaus programo sudarymų, 
garbė lai būna vietos vargoni
ninkui , p . B. Lauraičiui . 

Taipgi buvo renkamos au
kos pradžioje minėtam tiks
lui. Aukojo: 

Po 5 dol.: Z. Neinis (iš, Oa-
ry, Ind iana) , F . Mikolaitis. 

Po 4 dol.: J . Pet ra i t i s . 
Po 2 d o l : Kukulis, A. Baš-

kis. 
Po 1 dol.: Kun. L. Kudi rka , 

kun. F . Kemėšis, Smalmaerė 
(? — Ifcd.), V. Šnaukštas, Da-

valga, A. Deksnis, Makvaris , 
J . Slakonaitis, K. Rupšys, J . 
Kul ikauskas , J . Navickas, F . 
Vaškunas, B. Trečiokas, J . 
Mažeika, S. Šlajus, P . Vingi
lis, ,7. Sriubas, J . Berkelis, N. 
Vai tkus , J . Vari janis M. Sriu
bas, J . Staniunis, D. Supra* 
maitis, B. Stnkus, E. Guzikau-
skienė, J . Petrai t is , A. Murei-
ka A. Girdžiunas, V. Nausė
dai , J . Zekauskas, A. Preskie-
nė, F . Adomiunis, P . Leva-
rauskas, J . Butkevičius, J . 
Gerdžiunas, A. Nausėda, A. 
Repšys, A. Janušauskas , K. 
Valeka, K. Balčiūnas, 

Nekuriu aukotojų pavardės 
gal nebus teisingai užrašytos. 
Meldžiu ats išaukt i . Aš para-, 
šiau ta ip, kaip man pridavė. 

Šis koncertas gjyno pelno 
davė $393.22. Pinigai pasiųs
ti Labdaringos Sąjungos Cen
tro kasininkui į Namo Fondų. 

A. Nausėda. 

M M * 
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Surandant Turgavietę 
Del Išdirbėjo 

BE turgavietes, agr ikul tūra negalėtų Imti papėdė mūsų tautiško pasise
kimo. Turgavietės yra paramos išdirbysčių, i r tie agentai , kurie pa
deda ūkininkams surast i geras turgavietes pr is ideda pr ie didelio 

darbo. Atmetant į šalį visas diskusijas, pakuotojų da rbas y ra tai suradi
mas atsakančių turgaviečių. Užta t šiandienų, mes randame, kad, Armour 
nnd Company "Amerikoniškų Ūkininkų Didžiausias Kostumer is 

-
Pris ta tymas turi būti dol normališko 

reikalavimo. Kiti svetimi reikalavimai tarp 
pat turi būti apžiūrėti. Kuomet pr i t rūks
t a vieno dalyko, reikia būtinai ant rankos, 
kad užtekti] kol vėl bus galima užtektinai 
to dalyko panti. švieži dalykai, kurie ga
li susigadinti siunčiant turi labai atsargiai 
būti supakuoti ir t iktai tam tikruose ka
ruose. Turi būti išdirbimas ir pardavimas 
vigą produktų. Tai vienas iš darbų, kur/ 
atlieka Armour and Company — ir tai 
vienas iš priežasCiij, kodėl ji gali vartoti 
maistp visokiose formose. 

"Išvežiotojai (geležinkelių) šios šalies ne
galėtų taip gerai sutvarkyti- ir pristatyti 
mafsta kaip kad privatiški savininkai su 
savo šaldytuvais. Mėsos pakuotojas nega
lėtu visai varyti biznio jeigu jis neturėtų 
savu privatičjcų karų, kurie yra /taisyti su-
lyg reikalingi; paknotojų patogumų". 

. 
• 
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veikliai ir gerai buti-Norint atlikti da 
nai yra reikalinga, kad visi dirbtų iš vie
no. Jeigu mes neturėtume skryninių na
mu, tuomet inusų auginimas maistas nu
eitų už nieką. Mūsų skyriniai namai ap
rūpina žmones tos apielinkės. Mes tur i 
me būtinai surasti išdirbėjus, mes užmo
kame už žalius dalykus, paskui juos išdir
bame, prirengiame ir išsiunčiame ant iš-
mokesčių. Mūsų prirengti karai kasdieną 
aprūpina stalus šios tautos. štai kaip 
skamba raportas išduotas rugpjūčio mėne
syje pereitų metu: 

> 

• 

Užsiimti turgų neženklina t iktai paimti 
nuo augintojo ir jį tuojaus parduoti , už ge-
riaitsia kainą. Moksliškas pardavimas tu
ri praidėti su tais dalykais, kuriu daugiau
siai reikia. Pr ie geresnio darbo ta rpo in-
kur ta mūsų Ūkės Biuras — kaipo geriau
sias susižinojimas tarpe ūkininkų ir mūsų. 

į 
Užtat Armour and Company dirba kiek 

gali kad tokiu dalyku. kurių daugiausia 
reikia jų visuomet užtektų. Suprasdami 
šitą jus turė tumėt visuomet reikalauti Ar
mour Produktu, nes tokiu būdu jus pade
date ir prisidedate prie ekonomijos šios ša
lies ir pasidarote daug gero del savęs. 

1 
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Neparduokite Savo Laisves Paskolas 
Jie Yra Geriausias Investmentas Visam Pasaulyj 

PRŪSŲ LIETUVIŲ PRA
KALBOS. 

Pernai susitveręs Chica-
gos Prūsų Lietuvių Komitetas 
rengia subatoje , vasario S-ty 
d., prakalbas, koneerta ir ba
lių. Kamės p . J . I lgauda* 
(Prūsų l ietuvis) , p. St. Šim
kus, p-nia Žemaitė ir vietinis 
protestonų lietuvių kuniga>. 
Prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vakare. Prūsų Lietuvių Ko
mitetas rengia t a s prakalbas, 
idant pr i t raukt i Chicagos Prū
sų lietuvius prie taut iško dar
bo. Tikybiniai dalykai nebus 
maišomi, todei kiekvienas, 
Mažosios Lietuvos likimu įdo
maujantis lietuvis, gali, be jo
kios baimės, ateiti . To vaka
ro pelnas, jeigu koks ineis, bus 
pavestas Mažosios (Prūsų) 
Lietuvos reikalams. 

Chicagos Prūsų Lietuvių 
Komitetas tapo sutvertas per
nai gruodžio mėnesyje. J i s 
susideda iš sekančių asmenų: 
J . Hgaudo, M. Naujoko, K. 
Gavėnės, M. Macaičio, J . Ben-
diko, A. Paulikaičio, J . Palai
kio ir M. Tonaičio. Norint 
susinešti su Chicagos Prūsų 
Lietuvių Komitetu, galima 
kreptis pas pirmsėdį, p . J . II-
gaudą, 220^So. S ta te St., Chi-
cago, UI., a rba pas raštinin
ką, į . Gavėne, 3301 So. Hals-
ted St., Chicago, 111. — Neuž
ilgo rengiasi Chicagos Prūsų 
Lietuviai pasiųsti agi ta tor ius 
į Collinsville, 111., kur gyve
n a daug protestonų lietuvių, 
idant prigelbėti Collinsvillės 
.Prusų lietuviams suorganzuoti 
tokį-pat tautinį Komitetą, kokį 
tu r i Chicagos P rūsų lietuviai. 

J . J . D. R. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
JOSEPH 0. WOLON 
Lietuvis Advokatai 

99 SO. 1LA SAIiliE BTREEf 
Gyvenimo Tel. HumboMt 97 

Vakarais 2911 W. 22nd StTMt 
Tel. Rockwell C999 

CHICAGO. ILI*. 
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Telefonas Pul lman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisai 11719 Hichlgan Ave. 
Adynos 8:20 iki 9 Išryto — 1 
lkl ? po pietų — 2:80 iki 8:30 
rakare . Nedėllomia nuo 10 

lkl 11 Išryto. 
- — - ? K 

» ! • » • • • • • • • • • • • • • » • • • • 1 • • • _t 

Tai. DroTer 7049 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DEJriISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 ntk. 
Nedėlioinli pagal sutarimą 
Nedėllomis pagal sutarimą 

4719 SO. ASHIiAJTD AVZMTO 
arti 47-tos Gatvia. 
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NELAUKITE KOL 
i 

v 
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Vienas iš didžiausių ligų yra tai Pr ie tvaras . Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kįti vaistai gali t iktai 
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas vra kuris pagelb-
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai pr ie tvaras yra rezultatu. 

Prigelbėkite gamtai vartojant 

• 

• 
• 
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STANO 
del Prietvaro 

x 
Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa

vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
y ra labai švarus. J i s savo darbą atl ieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kur is 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Je igu jusu ^vaistininkas neturi tai parašyki te 
mums o mes tuojaus jam dastatysime. 

Pardaodamas 16 uncą buteliuose 

STANDARD OIL COMPANY 
(INDIANA) 

.<_ 
910 SO. M I C H I G A N A V E . C H I C A G O 
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