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t Bolševikų suokalbis
*

Į PORĄ SAVAIČIŲ SĄJUN
GA BUS PAGAMINTA. BOLŠEVIKAI LIETUVOJE.

Tai reikalai norima atlikti 
pirm Vilaono Iškelia

vimo

CYCLOPS ŽUVO JŪRIŲ 
AUDROJE.
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Airijoje yra laukiama revo
liucija

RYTOJ LAUKIAMAS GE- 
NERALIS STREIKAS 

ANGLIJOJE

SINN FEINERIAI PASPRŪ
DO IŠ KALĖJIMO.

Streikų finansuoja rusų 
bolševikai.

Anglija pasiruošusi numalšin
ti airių sukilimų.

Londonas, vas. •">. - - Čionai 
oficijaliai pranešta, jog Ang
lijos vyriausybė knoveikiau* 
imsis visokių priemonių prieš 
streikininkus visom* savo šalie

Laikraštis Baily Expre*s 
praneša. jog streikus kelia an
glų soči jai irtų organizacijo*. 
kurias finansais aprnpinn ne
žinomi žmonės. Tie nežinomi 
žmonės yra ne kas kitas, kaip 
tik rasų bolševikai.

Streikų visas tikslas — sn- 
pariižinoti visų Anglijos in
dustrijų ir pakelti Salyje tokių 
anarchijąjmkia šiandie gyvuo
ja.. Rusijoje. .To atsiekiami 
•ocijalistai darbuojasi pri
steigti sovietų.

Londono streikininkų vndns 
Watson sla|>lani streikininkų 
susirinkime pranešė. jog stei
giami? taryta arta sovietas iš 
penkiolikos žmonių, kuris pa
skelbs ir vadovaus dideliam 
įlarbininkų streikui,- kurs turi 
prasidėti Jutų ketvirtadienį. 
Streikas tuo tarpu svarbiau
siai Ima atkreiptas prieš uni
jų lyderius, kuria nesiskaito 
ra darbininkų norais.

Sakoma, jog prie streiko 
prisidėsiu ir geležinkeliečiai.

Tasai sovietas Imsią* neut
rali*. Visur kitur veiksiu lo
kaliai sovietai. Anot Vatso
no pranešimo, sudaryta pie
nai su prievarta paimti unijų 
lyderių ofisus.

Paryžius, vns. Ii. — Taikos 
konferencijos vyriausioji ta
ryta ir visos komisijos turi 
<laug darlsi. kurio trumpu lai
ku nebus gulimu prideriamai 
sutvarkyti. Veikiu kelios ko
misijos. Viena iš jų nustato 
naujus reni raičius vaistytiems 
rutažiu*; kita tvarko doku
mentu* apie šios karės kalti- 
niūkūs; dnr kita tvarko pasi 

I liuosavusių šalių reikalus, ap
skaito knrės nuostolius ir tt:

Prezidentą* Wil*onu* šiuo 
kartu daugiausia užimtus Tun
tų Sujungus reikalų tvarky
mu. Jis darbuojasi, kud ligi 
jum apleisiunt Europą, Tautų 
Sąjungai butų padėti stiprus 
pamatai. O jmskui ta Sųjungu 
jau pati viena daugelį jmiiM-s- 
nių klausimų galės išrišti.

Sakoma, jog į porą savaičių 
bus suspėta apsidirbti su vi
sais paduotais Tautos Sąjun
gos pienais. Po šito bus su
šauktas plenaris taikos atsto
vų susirinkimas ir jam bus pa
duot* patvirtinti visi jmga- 
minti projektai.

Po šito prezidentas VYilso- 
nas keliaus namo.

COPENHAGEN, vu. 5.-I* 
1 Vilniaus čia pranešta, jog ru
su bolševikai Lietuvoje pa- 
iangiuofą, ypač Dvinsko šo
ne.

Bolševikai jan paėmę Vilk
mergę.
iiiiiiiiiiiiiuatiiinitiiiuiiiiiiitiiuuiitiim
BOLŠEVIKAI NUKANKINO 
PRAVOSLAVŲ VYSKUPĄ.

Pririšo prie kojų akmenį ir 
įmetė upėn.

Taip pranešė laivyno departa
mentas

METAI VOL. IV.
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Londonas, vas. .*>. — Iš l.in- 
mino kalėjimo Įials-go sinn- 

I feinerių vaitai, profesorių*
Edwnnl d<* Valeru. Milroy ir 
McGnrry.

I.incolno kalėjimas yru ry
tinėj Anglijoj.

Prof. dc Valerą buvo sua-
I rešt uotas jiraeitą pavasarį, 
i kuomet anglų vyriausybė su
sekė airių suokalbį, vokiečių 

i |M remiamą.
De Valero praeitais Angli

jos (Kiriamcntan rinkimais bu- 
tavo išrinktas atstovu. Gi 
praeitų mėnesį sinn-feinrrių 
parlamentas jį paskyrė Airi
jos atstovu taikos konfcrvnei- 
j«n- *“ “*

Su jo pabėgimu dabar Airi
joje laukiama revoliucija.

Anglijos vyriausybė tečiau 
(Misirengusi numalšinti sukil
siančius airius.

Nėra j®k*« paslaptis, jog pėjimo. lankai su čekais po- 
Angiija Ainjon sutrankė .hug lieja už terito- 
kanuomenės. anuotų, kulka- k
sva>džių ir net tankų. i T<ryfaa įfaumjo j^p vienus,

I ra žtmų. jog Airijoje suki- ui Wt peranėjo, kad im 
nejasi Ir liiim ra rina-imae- neaivaržytų ir au ginklais ne
riais dmtaojmu Amerikos ta- fc.,
dustrijalistų vadai. IneprignlL Gi kitaip kaip vie-

Dnbline jau susterikavo kra- ni. taip kiti gali išpulti ne- 
sos klerkus ant geležinkelių. Imdonėn j, negauti to, ko no- 

Kaip rytoj ten laukiamas rimą atriekti.
graeralis streikas už 40 darta 
valandas savaitėje.

Vyriausioji taryta jnu pir
miau tavo perspėjusi pasi- 
linosavusias tautas, kad jos 
nesikautų už teritorija*, tat 
lauktų taikos konferencijos 
nusprendimo.

Bet ne visos paklausė j>cr*-

Angiija Airijra sutrankė ,laug ^ja 'Jtarita

i

e - --------
Londonu,-vas. •>. — (’ent- 

* ml New* i» Dublino gavo de- 
pešų. jogi-i ateinantį pirmadie
nį busiu jMiliuosuoti visi *inn- 
feinerini. kurie internuoti An
glijo ji*.

Cv.1 BOLŠEVIKAI PAŽANGIŪO- 

JĄ ŠIARINEJ RUSIJOJ.
Washington. vaa.

vlop- - tai did<-li- Suv. Vals
tijų garlaivis 191*5 metų pra
džioje tas gurhiivis plunkė i- 
pietinė. Aiuviiko- |iakrniėi.j 
ir staigu pražuvo, taip kaip 
tikumo įmestas vandenin.

Tuo laivu buvo irals-tuuoa 
ilimg visokių prekių. Buvo ja 
me 29S keliauninkai ir biri 
įlinkai.

Jam pražuvus |m, teųiavykii- 
šių ieškojimų buvo įimnoinn. 
jog tų laivą kurtai* galėjo įui-i 
grobti vokiečiai ir nuvaryti ,i 
Vokietijos ]mkniščiu*.

liet dabar paaiškėjo, kad 
vokiečiai nieko nežino apie Cy 
etapu. • ,

l*<> metų ieškojimo ir nesu- 
sekimu, kaip ir kur tas laivas 
staiga pranyko, laivyno <l<*- 
luirtumentas {Mskelbė. jog (’y- 
clo|»s pražuvo jūrių audroje.

Už vilkų atsako šeimynos.
Žinoma.-: liolscrikų galva

Trockis |>a*ke!ta. jog ]s-rėju
siu talkininkų pusėn oficierių 
jų šeimynos turės n t-akyti; jei 
jau i><* mirtimi, tai aštriausio
mis taiismčtnis bus nutans- 
to-. T:iip|Hit už oficierių prasi- 
žengimus prieš l»ilš>*vikii val
džią jų šeiniitio- turi btit tau
ri žianms.

Tokių tirnmškų metinių ln>l- 
šrvikni ėmėsi, kuomet |mmn- 
tė. jog jiems nieku- nenori 
tarnauti ir iiž juos savas gal
va* gnhlyti.

Tai vadinasi socijalizmns. 
Tai tas “rojus“, kukį novija- 
listai darbininkams visas lai
kas žada. Iii tik prisigaudyti 
daugiau Jiasrkėjų, amžinų sau 

žinių apie talševikų metinius. 
pavartojamss savo armijos or-1 Praveria kareivių mobilia- 
ganizavimni. Reikia stebėt ies rija,
iš talševikų žvėriškame.

Senosios rusų armijos gene
rolus ir kitus ofieierius tai- 
ševikai tiesiog priverčia tar
nauti savo kariuomenėje. Bol
ševikai suareštuoja generolų' 
ir oficierių šeimynas ir šita* 
laiko kaipo nžriovus. kad jų 
vyrai ir tėvai ištikimai 
nnns kariuomenėje.

Su suareštuotomis tuo 
siu moterimis ir vaikais 
ševikai brutaliai apsieina.

Oficieriami duoda laisvę.
Senorio* rasų armijos ofi-1 paskui siunėiami kari* fron- 

cicriai bolševikų kariuomenėje' <nn. 
užima visokias vieta* — nuo 
augšeiausios ligi žemiausio*. 
Jais pasitikima visuose tech
niškuose reikaluose. Jiems lei
džiama daryti visokios niili- 
tarinius pienu* prieš prieši
ninką.

Tečiau savu keliu jie visi 
yra nuolatinėje talševikų ko
misarų priežiūroje ir kiekvie
nam žingsnyj kontroliuojami. į ji kartais gali kuomet nor* UL 
Tie komisarai prižiūri, idant eiti ir |mskui pradėti veikti 
visos pradėtos ojieracijos w- |irirš juos. Knd to apsisaugoti, 
butų kartai* atliktos prieši- verčiau prasižengusius 
įlinko miuilai.

Tirmiiškos bolševikų nietodos.

Archangelskas, vos. 5—šiau
rinėje Rusijoje rasų karino- 
metu’- kalinimui. kuri Is-ndrni 
veikia su amerikonais. ir vėl 
nl-iim-tė atgal keli* verstus, 
įien.-di'il.-iuui nlsilnikyti pri<-š 
Imlšcvikų atlikus. Toliai Imlše- 
viku skaitlius tumiai didėjąs 
ir jie |mxangiiioją. anot 

/tų čia žinių.
I*:d rolių susirėmimui 

’ kasdien.
Amerikoniškas lakūnas 

tardavo bolševikų jatoicijas 
lies u j h- Vaga.

tOficieriai priverčiami tarnauti 
| Talkininkui čia gavo daug

Vladivostokas, vu-. .*>. Itol , 
ševikai kankino ir nužudė T«» 
holsko pravoslavų cerkvės vy- 
skiųią (icrmogeną. anot gau
tų čia žinių privatiniu laišku.

Kuomet Ru-ijoji* pradėjo 
iplėsties talševikiziiiaių vysku 
,ms taikiai |w*mrrkdavn viso
kį lH»lševikų Veikimų, l'ž tai 
bolševikai uždraudė jum saky
ti |Kimokslns.

Ih-t lo uždraudimo jis nepa
klausė ir dar smarkiau ėmė 
išrodinėti bjauriuosius bolše
vikų darius.

Timmet šitie jį suaiv*štavu 
ir išvežė į Jekaterinburgą.

Prieš talševikti. už vr-skupo 
suareštavimų |mkilo Tobolsko 
gyventojai. Jie (tasiuntė de
legaciją į Jekaterinburgą rei
kalaudami pataranoti vysku- 
IW-

Tuo motu Muil-slovakai 
pradėjo smarkiau veikti Nilą* 
rijoje. Kad faitenkinti Toliui- 
s ko gv-ventojus ir atitraukti i 
juos nuo ėckų-slovnkų, bolše-, 
vikai paliuosavo vyskujią ir ‘ 
imsiuntė jį atgal į Tobolskn 
rnnikinosio# gvardijos priežiu- į 
roję.

Kelionėje raudonoji gvardi
ja nusprendė verčiau vyskupą 
nužudyti, ne kaip paliuosuotl 
Tad pirmiausia ta* senyvas 
žmogų* tavo taiaiai ajanuštas 
ir ant jo užkrauta sunki naš
ta amunicijos.

Vyskupas vilko tų našulį 
kiek galėjo. Gi kuomet iš' 
nuovargio suklupo, ramlonoji 
gvardija ftririšo jam prie ko
jų didoką akmenį ir gyvą įme
tė upėn.

Totalsko gyventojai |iaskui 
ištraukė iš u|*-s vyskupo lavo
ną ir palakiojo.

gn*l-

seka

Imhii-

PASKELBTA TALKININKŲ 
SUTARTIS SU RU

MUNIJA.

Bolševikai savo valitaiunose 
i ninkričiuose pravcilė kareivių 

‘ j mobilizacijų su visu u t kuklu
mu. Ne|mklusuH*ji jauni vyras 

, katrie priešinosi kareiviauti, 
tartais tavo sušaudyti. Juk 
neknomet to nebūdavo manose 
nei carų autokratų laikais.

Nnmobilizuoti prievarta vy
rai jaieiliui šinmlie pristatomi 
j dvi karės mokyklas. Viena 

i tų mokyklų yra Maskvoje, ki- 
i tu Petrograde.

Tenai kareiviai lavinami, gi

Paryžius, va*. *».— latikraš- 
ti* Tempu imskelliė slaptų Ku
taitį. jmdarytą 1916 metai* 
talkininkų (Anglijos. I*raneil
si jos, Italijos ir Rusijos) su 
Rumunija. I*o los sutarties |mi- 
ditryum Iltini unija buvo paki
lus ktiri-n ir buvo vokiečių nu- 
galėtu. ne* rusai nesuspėjo jai 
duoti reikiamo* |utgrllm*.

Sulig sutarties talkininkai 
Rumunijai nž stojimų knrčn 
buvo |atžad<**ję <|uoli kaiku- 
riti* dalis Austrijos-Vengrijos. 
Talkininkai gvarantavo Ru
munijai jos rutažių nepalie- 
ciamyhę. Gvarantavo, jog Ru
munijai Ims leista turėti savo 
atstovus visose taikos konfe
rencijos diskusijose.

• - - -
WILSONAS KALBA PRAN

CŪZŲ PARLA
MENTE.

tnr-

tik
imi-

Kareivius bolė<*vikainK lavi- 
tia senosios arinijos ofieicriai, 
kuriuos laiko nuolatinėje aavo 
kontrolėje utilitariniai komi
sarai. tž bite kokį priešgi- 
niaujantį talsevikams pasiel
gimų oficierai statomi kariu 
teisman ir taudžinmi mirtimi.

Kitokių tausmių talševikai 
vengia. Iš kalėjimų nubausti*-

TAVAS NUŽUDĖ KŪDIKĮ.

Altaay, N, To vas. 5. — Oia 
teisme E. B. Ijia ton. 25 me
tų vyra*, prisipažino, jog jis 
nužudęs savo 2 mėnesių kū
dikį.

Kūdikis naktį verkęs ir ne
davęs jam miegoti Tnd jis 
jaikilęs iš lovos, užmušęs kū
dikį ir vėl atsigulęs.

Paryžiui, vas. f».— Vasari 
H d. vaknre prezidentas Wil 
sonas buvo |aikvi«*stas prancū
zų |>nrlaiiH*ntnn. Tenai jis pa , 
«akė trumpą kaliai. Pažymė
jo. kad jei mirimą |>mlary1i 
stipria laikų, negana vieno no- 
ro, Is-t tam tikslui reikalinga* 20,000 
dideli* pasišventimą*'.

STREIKAI AUDIMINŽSE 
DIRBTUVŽ8E.

tno-
jaus nužudyti.

NORIMA PADALINTI NEW 
YORKO VALSTIJĄ.

Londonas, vas. 5. — Kaip 
čionai, taip visoj Anglijoj 
streikas plečiasi vis labjnūs,

Kultams. jog sustreikuosiu 
čia darbininkai prie elektros 
gaminimo.

Darbininkai reikalauja 40 
valandų darbo savaitėje, liet 
apie jų tuos reikalavimus ne
norima nei klausyti.

Tūkstančiai gyventojų vieš
bučiuose ir valgyklose turi ap
sieiti ta jokių reikalingiausių 
iMtaraavimų. Nėra kam pa
duoti ant stalų valgio. Kitur 
nėra kam gaminti valgių.

Virtuvių darbininkai reika
lauja trumpesnių darbo valam 
dų ir daugiau užmokestie*.

Viešbučių savininkai

PIRKITE KARES TAUPY
M0 ŽENKLELIUS (W.8.8.)

streikuoja 
Mass.

Latrrenu.. Albany. N. Y., ras. 5.—New 
Yorko valstijos legisliitiiron 
laiduota bilius i* valstijos iš
skirti Netr Yorkų ir ii to ps- 
daryti naujų atskiriu valstijų, 
kurių (uivndinfi “tai avės“ 
valstija.

Kitais žodžiais tariant, nori
mu ii vienos Netr Yorko vals
tijos Įnulnryti dvi vnl-liji.

AMERIKOS MAISTAS

Amsterdam, vau Iš IJe- 
|x»jos gauta žinia. jog talšcvi- 
luii Kurlandijojr (Miėnu- mies
tų Vinilą vą.

VAk u. — 
dirbtuvėm*

BOLŠEVIKAMS TEKO 
VTNDAVA.

KARES STOVIS CHILE 
RESPUBLIKOJ.

CliileSantiago. vas. 5. — 
respublikoj imskelbta Ifuri** 
storis, kaijio priemonė prieš 

■ Jplšcvikų veikimų.
L V Bolševikai agitatoriai kur*- 
ta f to gyventoju* pakeisti įlatar- 
■ t>°f vyriausybę.

Lawrence. Mosi.
Vietos audiminėM* 
užvakar sustreikavo apie 211 
tūkstančių darbininkų.

I'aterson. N. -1.. šilko midi- 
ininėM* streikuoja apie 27.<NI9 
darbininkų.

Audirninių darbininkų strei
kai platinasi ir kitur.

Visur audirninių dirbtuvių 
įlarbininkų yni vienodas rei
kalą vintas; 48 įtarta valandos | 
savaitėje mi .'>4 darta valandų . 
užmokesčiu.

Vietos didžiuma audirninių. 
sakoma, bu* uždaryta neapri- 
buotain laikui. Tuo budu darb
daviai dar-
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Religijų Senumas ir Įvairybė. LIETUVOS PADĖJIMAS. i jau baigiamo darbo. Šiandien 
yra darbo laikas, kų šiandienų 
praleisim neimdarę, tų ir šimt
mečiai vargiai begu pataisys. 
Prasižengia prieš Lietuvų tas, 
kuris brangų laikų eikvoja dva
sių slopinančių paskalų ]>akar- 
tojimui, jau neminint prasi
žengimų to, kur* to* paskalas 
fabrikuoja ir skleidžia.

Dar reikia pakartoti, kad jo
kios abi*jonė* link Liet r vos ne
priklausomybės lietuvio širdy^ 
je trati neprivalo; taipgi ne
privalom abejoti apie pasek- 
niingtuuų šiandienų varomojo 
darbo. Abejonė yra pragariš
kas kirminas, griaužiantis lai
mingesnį rytojų.

Todėl, kas gyvas, keno gys
lose dar neužšalo lietuviškus 
kraujas, pirmyn! Sustiprinki
me savo atstovų jau silpstan
čias dvasines jiegns, tardami 
jiems užuojautos žodį, išreikš- 
darni jiems visiškų pasitikėji
mų ir prisidėdami pinigiškai 
prie varomojo dariai. Tas la
imi daug reiškia, tas netik 
pnrgah'i dvasių slopinančins 
aliejones. bot kart? ant visuo
met prašalins iš musų tarpo 
jų prantauytojns ir platinto
jus.

užpildymui gauti paramų nuo 
Alijantų ir nuo Suvienytų Val
stijų.

Lenkų užsimojimų Lietuvon 
įsiveržti ir su ginklu rankoje 
jų pai’ergti taiko* kongresus 
sustabdė, ]>axkelbdamH.s per
sergėjimų, knd kiekviena tau
ta, mėgindama užgriebti sveti
mų žemę, parodo savo silpny-i 
bę; tuomi |>arodo, knd jos rei
kalavimai yra Ik* pamato iri

.. ................................................... m n;k-ų ir no-ldžin tuojau* jų 
siųsti j Benin.

Ta tek*grama buvo siųsta iš 
Avi’icarijos į Ainerikų p. T. 
Naruševičiui, Pildomojo Ko
miteto pirmininkui. Neapsako
mai keblu, kad du t«*h*granioa 
tekstai: piancuxiJkas ir ang
liškas inssiitinka tnq» savęs.

II sau-io p. Maitauskas 
pranešė iš Paryžiaus kad de- 
icgncija iš Vilnimis į Paryžių 
jau ntvyko, kad ta dek-gneija 

u.'idc<ln iš |>enkių asmenų: 
kun. Alšauskas yra pirminin
kas paskui eina nariai: advo
katas — vice-mimirtraa Roscn- 
hauni. toliam- Daujntas ir 
Semaška, Tnrylms nariai. Gab
rys y ra delegacija* sekreto
rius. Jie ii.-i ntkelinvo per 
Belgijų. Jie nosivudina iiiiiImi- 
-ndn. liet delegacija.

Ta deh-gucija -1101 mliiznvo 
vietiniu* lo*lnvius ir Mastniis- 
ka- iimjo į jų. kai|M> Amerikos 
li< tuvių atstovas. Iš to nuiua- 

' mi. knd p. Mmlaiiskas jau, 
iiirlait, nelH-ketinn grįžti į A- 

' im-rikų. Gabrys toje delegnci- 
pij< vrn ne vien sekretorius. 

' ls-i ir Šveicarijos lietu-' 
iuų atstovą*-. Tikimasi. I 
tuvi <iur atvažiuos žmonių iš 
l.n-tuvus, ir kad tokiu liudu 
i-a įdarys įlar fM-rnmiiių dvle- 
gacijoje.

Ir Mustauskus sakosi pri
trukęs pinigų. Jis dur pride- 
du, knd Ik* pinigų delegacijos 
rankos yra surištos. Lietuvių jr suomiai.

ORAlKjĄS ' I
rrrt«AWl<* s’ibtas

ruMtaJteit fbttll) Eltvf *ests«lAp> M 
OKAI G.U* ri III.IMII su CMK, Imųi

W 1*11* M. • VtUftnU
hcfm* nr m

>»• f «ai |b ••
Ui MuOltra •> ••
Q»ur»4'«> • f*>l*ii«»i- ir •’

M IM* A

Kiekvieno tikro lietuvio du
rna Šiandien yra nukreipta į 
Lietuvos padėjimų. Kiekviena 
iš tanais ateinanti žinutė yra 
gvildenamu, aižoma ir stropiai
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Naujos Žinios iš 
Lietuvos.
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Lietuvos vyriausybe 
atstovu AviMcarijoje 
Daumantų. Tas nesenai 
gruma pranešė. kad 
Lietuvos valdžia jau susidėjo
kitaip. Ministrų pirmininkus 
jau neis. Vabletunras. u Mb*- 

tževičius. Valdemaras liko..i 
1 prie vienos užrubežiiiių duiv- 
‘ kų ministerijos, .lis turi du 

vice-ministru: Janulaiti ir Ro- 
aenbaumų. Vidujinių dalykų 
ministrą* yra Jotine Vileišis, o 

" vsėe-ministrns Alekna. Teismų 
ministrą* P. l^-cim* turi <iu 

• vice-mimstiu: Carneckį ir Ra- 
ehmuleviėių. Ec-mdirlūjor mi
nistras TiiU'lis neturi virr-nii- 
uistro. apšvietus nuuistrns 
Biržiško, o jo uce-miuistra.* 
Jouns Yčas. Geležinkelių ii' 

.krasų ministro nėra, yru tik 
"■ vice-uiinisf rns štinialinnas. — 

Darbo ir pirklylus minislras 
fiimys, katės ministras Vileč- 

* kis. Ministras bv portfelio
- Stulginskis. Varanka Baitgu- 

dilų dalykų ministras, Vigods- 
Ida žydų dalyki) ministras.

Prancūziškame tos telegra
mos tekste ministrų vardui su
rašyti truputi kitaip. T*-n pasa
kyta. uid teismų vice-miu. yra 
Starkus, kad Martynas Yčas 
yra pinigyno ministras ir tu
ri vicc-iuiitistrus: Cniinvkį 
mi Haclimaleviėium. Turbut

- prancūziškas tekstas vrn ge- 
į * remtis, ne* angliškume mato

mai pralvi«tu yra visa eilė žo
džių mi Starkau* ir Martyno 
Y'ėo vardais. Prancūziškame 
tekste dar |tuuiin*lu. kad vic 
šųjų darbų vicc-mini»lra$ yra 
Paknys.

Toliau telegrama ptnuesi*. 
kad Lietuvių informacijos biu
ras, buvęs Lozannoje yru j*.*- 
naikintas, ir kad ristis lietuvių 
reikalu* fcveienrijoje veda 
Daumantas. Jis turi dvi gyve
nimo v tėti: Lo zaunoje ir Ber
ne,

Po to telegrama praneša, 
kad Lietuvoje didis vargus, 
nes bollevikai ir vokiečiai ati
ma viskų. Lietuvių armija jau 
greitai formuojasi, joja daug 
gero ūpo, bet trūksta ginklų. 
Kaišeduno kovoje lietuviai 
visai sumušė bolševikus; tų 
nuostoliai buvo dideli. Bet

kad jis apsileidęs yra, anot jų. 
Blogojo dievo jie nenori gar
binti dėlto, kari jis nelabas. 
Tečiuus tos šalies žmonės tam 
tikromis naktimis išveda j gi
ri? subrendusiai lurnaičius. iš visi; pusių apžiūrinėjama, 
tenai tamsoje ar prie žiburių

(Tumi).
Nei Mekiika nei Peru netu

rėjo tikrojo rašto. Sako, kad 
vietoje rašto jie vartodavę vir
vutes su mazgais. Mūza-juose 
dar yra tų maxguutų virvučių. 
Im*I niekas nemoka jų įkaityti. 
Siaurinė necivilizuotoji juosta.

Kuomet Kynuose. Asyrijo-I 
je ir Egipte spindėjo nngšto 
kultūra, šiaurinėje juostoje, 
turbut, nebuvo žmonių. Ten 
sunku gyventi, ten žmonės pa
teko tiktai iš vargo, kitų ga
lingesnių stumiami. Šiandien 

Joje šiaurinėje juostoje yra 
Idaugnugštnicivilizuotų tautų: 
i norvegai, švedai, suomiai. Jie 
|t? civilizacijų įgijo drauge mi 
krikščionija. Pirm puMintro 
tūkstančio metų jie.turhuLjau- 
gyveno dulmrtinėse savo vie
tose, bet civilizacijos neturė- 
I* .. ..

Skandinavijos pusiausalyje 
gyveno skandinavai arlm va- 
ringai. Save jie vadindavosi 

[ vikingais. Priėmę krikščioni
ją jie užmiršo aenųjį tikėjimų. 
Tiktai pasakose ir burtuose iš
liko kuikurios to tikėjimo žy
mės, |Mirodnnčios, knd ir skan
dinu! ai t u rojo tikėjimų.

Visų Europis ir Azijos šiau
rini* dalis, nors rotai žmonių 
apgy venta buvo mongolų rau
kosi-. Prie jų rųšies priklausė 

. Visame tame ne- 
dclegacija kreipėsi prie Ame- apsakomai dideliame plote.

I

riko* atstovų, kml Suvienytos 
; Valstijos imriųstų savo ka- 
'riuomenę į Lietuvų. Tie tų 
prašymų žadėjo persiųsti ka
ro* M*krvtoriui, p. Baker’iuL

Ta* ti<*sa, kad pinigai Pa
ryžiuje reikalingi, ir lud jie 

i greit tirpsta, Im4 nesupran
tama. kodėl ji. Mastauskas ar
ba kun. Viliuiaviėius reika
lauja pinigų r»u. Jug yra lie
tuvių delegacija Paryžiuje. 
Ji viena turi teisę gauti riešus 
pinigu* ir ]Mu<kui jos dalinti 
pašilą rna viuiems.

BRANGUS PRAGYVENI 
MAS ŠVEDIJOJE.

I

tenai tamsoje ar prie žiburių Kaip kada net ir ]H*nitiug do- 
!d»ro įvairių tikėjiminių n|M-l- tno> kreipiame, perdaug laiko 
gi), įgraudina jaunikaičiams praleidžiame dalykams npkal- ___
pildyti koletų doru- įsakymų. Ikti. ypač kada mų* jmsiokia matyt nesitikima taikos kon-j 
Tai ir yra jų religija. liūdna žinutė, tuom<*t beveik grt.^ laimėti, todėl mcgii* una

Įvairios religijos tarp Po- jau ir rankas nuleidžiamo dės- 8U ginklu jiaveržti. Tokiai pa- 
linezijos ir Australijos gj*ven- poruodami delei tėvynės uolai-' 
tojų turi bendrų įprotį garbin
ti labu. Tuo vardu vadinasi 
toki* daigtas, kurio nevalia 

Įpah-tėti; tai mat šventenybė, 
'anot jų.

Stels-lina. kad 'lnugvlis tikė- 
jiminii) įpročių yra tie patys 
Australijoje ir Pietinėje Afri
koje. nors tarp jųtlviejų yra 
Is-gnlo dideli vanden* plotai. 
Mokslininkai iki šiol 
tikros to bendrumo 
tičs.

Pietinėje Afrikoje 
hotentotai, biišnu-imi ir kafrai. 
Tai* vardais juos pramanė eu
ropiečiai. 1 
vadinn tiesiog "žmonėmis” 
StvlH-tina. kad tos 
sos tautos tiki, jog 
šia nemiršta, jog 
guji* vrn geras visagalį* ir 

: visk? žilius Dievas. Tik gaila, 
,kad prie tos geros nuomom* 
į jie turi daug neprotingų ir 
'negerų apeigų.

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

Afrikos šiauriuose yrą ara
bų, pildančių Mahometo tikė
jimų. Prie jo priklauso žymi, 
Sudono dalia, Maroko ir Tu
ma. Abisinijoje yra tikėjimo 
raižiny.: kriMgirarija, ranai- 

statiiueldija. Egipte daugiau- 
šiai yra Mahometo pasekėjų, 
bet taipgi J*ra ir krikščionių.

Ch. Daruinns mintijo, kad 
pietinės Amerikos gyventojai 
fuegai, neturi jokio tikėjimo, 
bet anglų gamtininkas klydo. 
Vienų kartų Darvinui nušovus 
perjaunų laukinę antį, jo tar
nas fuegas suriko: “Daug vė
jo, daug sniego, daug šalčio”. 
Tie žodžiai reiRcė, kad Dar
vine pasieigimae fmgui ižro- 
dė lyg nuodėmė Ir kad jis už 
jų tikėjo.! bausmė, ii Araneun, 
valdančio lietus ir vėjus, t y. 
gamtų.

Kitų mokslininkų tyrinėji-' 
mai parodė, kad foegai ir šiaip 
necivilizuotos giminės pietų 
Amerikoje, uor. urra vieno ti
kėjimo, lėčiau* visos mažiau 
ar daugiau, vieuaip ar kitaip 
garbina saulę. Matyt Beravi- 
jos intekmė siekė virau* pieti
nė* Amerikos giminės.

SnvetttBM.

Peržiūrėjome visa* tris jno- 
___ ites. aprietusia, žemę ir matu- 

KataŪkų” vienuoliai bene- vi80* ne’

Tai ir yra jų religija,
į
I

nesuiekė 
pricžas-

gyvena

grėsė laimėti, todėl mcgii* una
I rsielgimas yra pasmerktinas ir 
tas tautas pervergiama, kad 
taip elgdamosios sunkių atsa
komybę ant savęs pasiėmė. 

Kaip jau augščiaus minėta. 
I vienas iš skuudžiausių dulykų 
, buvo ncįsilcidima.* I Jetuvos 
: atstovų Prancuzijon, liet šian
dien jau penki stiprus Lietu
vos atstovai tenai* randasi ir 

.taikos kongrese Lietuvos rci-| 
kutais rūpinasi; kaip girdim, 
dar keletas iš Lietuvos aiva-, 
žiuoja. Lietuvos atstovų tarpe 
randasi pasižymėjusių žydų, 
kurie savo kalbose pabriežė: 
"Lietuva, tėvynė nian»".

Dar dnugiuus sustiprina mu
sų viltį ir tas, knd Prezidento 
\VilH>no mintis vrn vado
vaujamu mintimi taikos kon
grese; tautų lygų, vienų iš 
svarbiausių jo sumanymų, tai
kos kongresas užgi ri*. Tas yra 
dideliu laimėjimu ir reikia ti
kėtis*, kad risi jo sumanymai 
bus užgirti.

Kaip matom, tie visi daly-

inių.
Til*s«, musų nusiminimai ii- 

dalies yra ne bv priežasčių: 
atsiminimas apie vargingų tė
vynės netolimų praeitį su*lr< bi 
na lietuvio širdį, kad ir vėl 
neprišaltų nešti stiukų svetini.*) 
jungų.

lštikrųjų skaudu buvo skai
tyti pranešimus, kad vokiečiai, 
traukdamiesi iš Lietuvos, va
gia. drasko ir viskų naikina, 
o )»ačių šalį atiduoda užplus
tančiai kraugerių gaujai — 
Rusijos iNilševilmms. Visas lie
tuvių žaizdos atnaujino praue-

'jonai — traukia ant Lietuvos, 
skelbdami fiasauliui, buk norį 
Lietuvę nuo liolšcvikų np.-ati- 
goti, lu-t kiekvienam lietuviui 
lenkų tikslus buvo aiškus: taip 
jie buvo sumanę paimli Lietu
vę į savo rankas ir taikus kon
grese perstatyta kaipo savo 
valdomųjų nuosavybę.

Abejonė apie atgavimų Lie
tuvai nepriklausomybės dar 
daugiaus lietuviuoze 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 klausimų kas 
kitas peritatys, o kadangi vien 
tik pačios Uetuvos atstovai te
galėtų teisingai dalykų persta
tyti, todėl žinios iš kitų šalti
nių galėtų uusprelulimų kiton 
pusėn pakreipta

Reikia pastebėti, kad lietu
viai nusiminė na vien dėl to, 
jog Lietuva galėtų ir vėl po 
svetimu jungu patekti, bet 
taipgi ir dri to, kad aprube- 
iinojant Lietuvos laisvų taikos 

----- -----aODĮTiM^A R*VO UKSiu 
negali, pastovi taika pasauliui 
negalės būti užtikrinta, o kaip 
visiems, taip ir lietuviams ru
pi, kad išvengus karių, ateityje 
Tss yra galima tik tuomet, ka
da visų tautų halsas bu* iš
klausytas ir jų teisingi reika
lavimai Iras užganėdinti.

Akivaizdoje, riršminėtų pra
nešimų, matosi, jog musų nu
siminimas turėjo šiokį tokį pa
matų. Bet tasai turėjo Imti tik 
laikinu, turėjo būti paraginimu 
prie ^markesnio darbavimosi.' 
.Vilku, jog musų liūdėjimas i 
netik kų (uigelbėti negalėjo: 
bet dar pakenkė, nes nekuriu* 
kolonijos nuiiinitiuno* tuoj nu
leido rankas nuo Lietuvos 
darbo.

Šiandien Lietuvos reikalai 
knr-kas stovi geriau*, negu 
knd buvo savaitė tom atgal ir 
kas kalt gvtėja. Vėliausi mu
sų atstovų pranešimai iš Švei
carijos nurodo, jog Lietuvoje 
Miriorguuizavusi kariuomenė 
sulaikė Iralksvikų užpludimų. 
keliuose susirėmimuose, ypač 
tiesKaižėdoriai*. smarkiai bot- 
šėrikus supliekė. Vienai* dalg
iu* dar mn* nerimauja, tai.

Patys save kofrai' kHd aumdarę legi

VI- 
du- 

ilnn- n.
X. Y. Daukšas.

ANTANO DRAUGUOS 
ADMINI8TRACUA, 

Waukegan, HL

i Jankauskas — pina.

I

k

kur dar krikščionija neįsigy
veno, tebegyvuoja įvairios ša
manizmo rųžys. Nora 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 ir šiaurinės Amerikos rau
donveidžių religijose. Kiek
viena jų giminė nuo Alaskoe 
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.

Augšėiau minėtasis totemiz- 
nius čia viešpatavo. Bet rau
donieji. pirmutiniai Amerikos 
gyventojai, garbindavo taip-gi 
ir ąugštų Didžiųjų Dvasių, a- 
pie kurių sakydavo ypatybių 
beveik pritinkančių tikram 
Dievui.

Tai-gi ir necivilizuotoji 
šiaurinė juosta taip-gi visų y- 
ra pilna tikėjimo.
Necivilizuota pi Mini juosta.

lietinė necivilizuotoji juosta 
yra daug didesnė, įvairesnė ir 
tirštesnė už šiaurinę. Žino
mu, tvirtinusieji, kml yra tau- 

*tų be tikėjimo, savo tvirtini- 
mus liandė remti žiniomis, im
tomis ii pietiniu necivilizuotų 
fantų juostos.

Ji apima visi; Australijų su j 
j Polinezijos salonus, beveik vi
sų Afriką ir pietinę Ameriką.

kai, dėl kurių taip labai bijo- 
tara, pasirodė netaip baisiau 
esu. Viskas eina gerojon pu
sėn—Lietuvos nepriklausomy
bė genaus švinta. Paėmus do- 
mon durbavimųsi musų, Ame
rikos lietuvių, atstovų Šveica
rijoje, Prancūzijoje, Anglijoje 
ir pastebėtinų veikimų Kun. 
Prapolanio Ryme, taipgi musų 
atstovų veikimų Washingtone, 
mažiausio svyravimo mumyse 
neturėtų būti. Kiekvienas iš 
musų turėtume apsižiūrėti ir 
surasti kų mes nuo savęs esam 
padarę ir kų galime padaryti, 
kuomi galime prisidėti prie

e
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Amerikos kunsulis iš Klock- 
liolino praneša į Valstijos De
partamentų nuo 1914 m. iki 
liepo* mėn<*iui, 1918 m. trum
pu žinių, parodančių kaip Šve
dijoje pragyvenimu* pabran
go. Valstijos Deparlnmenta* 
ta* žinias įteikė Darbo De
partamentui, kuris jas nt- 
spauzdino gruotlžio mėnesio 
numeryje .*avo Monthly l-abir 
ll< viev.

Iš tų žinių pasirodo, jog 
vulgi* viešbučiuose (Mbrango 
paskutiniais mėnesiai, mn Im*. 
veik .*>4 <i*nlų nrl*a nuo 
il:i 2.’i'« ir knd piruras k lesiu 
restoranuose už |u<*tu*, *u*i- 
kdnnčius iš sriiilKis. žuvies. 

!ii*’*»<>< ir vnisiu reikia dabar 
!:!*l:*''i nn«> iki $2.88. o'
antro* kl<*so< r**>t«»rnnuo»e. ni- 
br- |*eusionntuose. už. pietų* 
n ikiu mokėti apie ėl.34.

KmiMilis paduoda inbelį. 
p. rodau!;, luid iėlnidas tu 

I nuilstą, šviesą ir kurą, pa praš
iai šeimynai iš vyro, itnUeri Ir 

tdviejų vaikų. 19)4 m. buvo n- 
l»io 2.B00 koroini per

I luotu*.
Brodo. jog paimu* šimtų, 

lutipo |>nmatinę skaitinei;] už 
1914. pragyvenimu* 1918 m. 
pakilu iki 29L3 Studdiulaie. 

Gotteulrarge ir Malinę 
282R Tai yra. kad pragyvo- 
uitnni pabrango lt‘4 3*1 Stock 
holtnc, 185.5$; Gulteuburge. ir 
18i9% Malme.

i
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“DRAUGO” SKAITYTOJAMS.

diktinai, išgyvenę tris metus «'ilizuotoi gimini** pietuo- 
Auntralijoje prie Gulbių upės " “ ' ‘
npie vidurį devyniolikto šimt
mečio praneši* (Msauliui, kad 
tenykščiai gyventojai yra tikri 
bedieviai, nes j niekų netiki, 
nieko negarbina. Tečitius ii- 
gniniu >enediktinai pasimatė 
suklydę. Metiniai gyventojai 
turėjo religijų. JI* tikėjo, kad 
yra du di«vu: vienas geras, ki
tas blogas. Gerasis dievas vie
nu pusteli'jūnu sutvėrė žemę, 
jurų, dangų, medžius, žmones 
ir kengūras. Bet jis dabar pa- 
»eno ir uebesikiša į pasaulio 
valdymų. Kitos dievas yra ne-

m* ir šiauriuose Religi
jų randame taip-gi jan už
augusių pačiuose pirmutiniuo
se raštijos spinduliuose, ku
riuos mums paliko kultūringų 
tautu senovė. Visa ta viduri
nė juosta, kurioje kitados bu
vo daugybė įvairių religijų, 
šiandien pripažįsta trys tarp
tautinės religijas: Iradizm?. 
islamų, arba mabometanizmę* 
ir krikščioniją.

Kaip giliai isterijos mokslas 
siekia j praeitį, taip giliai ji-
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Sausio 29 d., 1919 m., (.'levo- 
lando Lietuvių Tautiškai - Ka
talikiškų draugijų ir kuopų 
8ųrv*šio susirinkime, kuriamu 
dalyvavo atstovai nuo sekan
čių draugijų ir kuopų: L. K 
K. Sv. Kazimiero, Sv. Jurgiu, 
ftv. Jjiozaiio, Lietuvos Vyčių 
25 kp., S. k R. K. A. 8 kp.. 
S. I- B. K. A. 50 kp., S. L. Ii.
K. A. 142 kp.. Aušros Vartų 
Moterių, Cl. L. Teatrališko 
choro, L. D. S. 51 kp., Cl. Lie
tuvių Sv. Jurgio parapijos 
giedorių. S. L. A. 135 kp., Cl.
L. Tautiško beno, A. L. R. K. 
Moterių Sąjungų- 26 kp., L. 
Sūnų beuo, T. M. D. 47 kp. ir 
Tautos Fondo 22 sk. Minėtų

. draugijų ir kuopųSuryšio at
stovai pakėlė klausimų: ar rei
kalinga daluirtiniu laiku šauk
ti Amerikos Lietuvių Visuoti
nų Seimų, kurį sumanė libe
ralai. Sąryšiu Misirinkiim* ta- 
įnešima* buvo plačiai npkal- 
l*-ta> ir jotrirodė. kad dabar
tiniu laiku Seimas nereikalin
gas. kadangi tie dalykai, dėl Į 
kurių* iiutnoina raukti arimas, 
juu yra daromi abiejų Tarybų. 
ir visų lietuvių po kolonija*, 
k. a. išnešami protestai prieš 
lenkus ir bolševikus ir rezoliu- 
rijos, reikalaujančios Lietuvai 
neprigulmybės. Taip-gi Sų- 
ryšys nutarė, kad A. L. Tary
ba ir Pildomasis Komitetas 
paantrintų reikalavimų Lietu-; 
vai uepriguhinK* ir lie
tuvių atstovų įleidimų f 
Taiko* Kongresų; kad pa- 
aidarbuotų lietuvių kartu
vių reikale; reikalautų, kad 
bot galima susinešti au Lietu
va ir tt, pilnai pritardami vei
kimui X L. Tarybos ir Pildo
mojo Komiteto.

Ant gulo nuturiu vienbal-

.  . ................................................. 
skamba olmhis: Lietuva lais
va.

Jaunimus darimtus, vakarų 
paribrėžų rengti net kelis. Jau' 
gan ilgoka* laika* (apie me
tai ) praslinko kaip nebuvo ėiu 
lietuviško teatro, mat nebuvo 
kum launokyt ir tt. Bet dabar 
sujudo, rako: ar šiaip, ar taip, 
rengti ir gana. Pradėta cho
ras ant tikrų pamatų organi
zuoti. Pirmame susirinkime 
prisirašė 24 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
jautų jaunimas atsimokės sa
vo inkarais tų jie sako. Pa- 
gyveusiine, ĮNinintysiuN*.

Dunojėlis. 
elizabeth.nTj.

Ifi NORTH SIDES

A6ių.
l'isivtns, kurie dalyvavo ir 

rengė koncertų, kuris įvyko 
rausiu 26 d. lubui Labdaringo
sios Sujungus, pinui ilsia avių 
visoms Nortlt Sidės draugi
jom*, kurios surengė tų kon
certų ir nemažai prisidėjo prie 
to darbo. Ačių p. B. Laurai
čiui už surengimų gražau.- 
programų ir už pasidarliavi- 
mų. Taij>-gi ačių ir visiems 

i choristams bei choristėms, ku
rie skaitlingai dalyvavo pro- 

' grame. Aėių gerb. solistui, p. 
Į J. Kudirkai, už gražų pndat- 
ruivimų. Juuuo solisto gabu
mas visus jHitcukino. Aėių 
Ražnnčavos moterių ir mergi
nų draugijni už skanius už
kandžius. kuriuos |Miaukoj<> 
veltui. Taip-gi ačių ir L. D. S. 
narėms už prisidėjimų prie va
karienės, kuri buvo hibui pui
ki

mokytą2 nemo-. /g^ ..................
kytu duoda "V^KT C C
ko |>HS imi* Lietuvoj!*. II . I V V®

| *WMtSJMNGSSIAMPS 
ISSUtD BY THB 

VNITF.D STATĖS
1 COVERNMENT 

'' — — VB —1^—

Sako |ui> _ . -
i laimi tankiui >uk" ”l'i vienų 
| Mipraiitauti, iicytiprntėiiu 
i duoda ir neima”. Ta 
ringą.

Siipraiitnuii. mokyti tino • 
žino, knd s\«-ik<itn l>rm u<—. 
iu pinigus ir užtai saugoja jų. 
Daugiausia n tankiausia 
žinaiišs nesu..'.kimiu yra su 
vu.

Daug dvi lo priežasčių.

•I

tri-

|m* 
pil- i

lM*t 
ėiu iic vieta tame tarpe aiškin
ti jas. tik kuIlH-Mitii- api« 
]>atį faktų. Jeigu iiilcisitv - u- 

I'gildytų pilvų, gulite siiliur.li 
kvailų paseku.ių laukini dnr 

■ kenkiančių sveikatai.
Tai-gi kuo; i Ju- pajau*-u 

te galvos skaii-oi'i. r-piilir.iiT 
vidurių, o mlia riitui bulių ap 
Vilktų liežuvi. J*-i misloj.lte u 
pelitų ir jaučiai* mt<*v.’irm it 
nenorų prie įlarlu*. tai žino
kite. kad tie iitsiliciiimni np 
reiškianti ap.;< 

l’islraug n«’ių ir virai pu- ’n» ir krnnj 
taip skaitliugui

i 1
H

3

Dr. M. T. Strikol
LIETUVIS

<.Ml\T<kl\S IK (Hlltl l«.V> 
1:3* u i:ih m.. <ti>.va». nt 
..Oau Tk-lotvaa. Ilvulvvard I4V

SERGĖKITE SAVO AKIS.
BARGENAS.

Ant pardavimo 8 akeriai 
žemės kurie galima pirkti ant 
lengvu mėnesinių iftmokesčių. 
Labai parankioj vietoj netoli 
gatvekariu linijos ir depot’s. 
Gera vieta dėl auginimo viitų 
ir daržovių nes netoli nuo 
miesto ir didelių dirbtuvių 
Buraside, Pullman ir West 
Pullman.

Dėl platesniu žinių kreipki- 
sekančiu adresu:

F. M. JOGMINAS, 
11212 Michigan Avė.. 

Roselande
Telefonas Pullman 439.

MnetMiM *«t-»i pritaikinti akiniai 
l.ua pib-nai inunu dcl Ju.ų akta 
Koontet tu kenti tnm pilvo* fckou 
4v)iuiw, kUoiuet rabi. • lieja.*| Kl ■ 
v*. kuui.u-t aLallai ar Mūvi ar r. 
kai. tai tuoni.t yra renki... kad 
nvku. J «na. ..R.niu M.r... 11 mMi. 
imtyrtniaa nrlduoa Jui

J

t

C« rutnria 
kun.

Us

ALEI MASALSKI8
GILbKORltU

Llrturl* rrx 
bortu* Ktbr- 
ha v I • a Ir i a a 
lablnrus** Irr- 
pir««vaiel Tu
riu eetm turą 
iHsrur tr am* 
mM'llitiK

Ta.pfi 4t*li« 
ac 4a!) rral't. 
palva slittiam*

3307 AUBURN AVĖ
•■•>•1 lw-.«w «ll.

4 1Ir---

š

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiintiiinmi 
l'M4 sii So Aablara Bl*. ekleras 

Toletoas* tlaymarkcl 1444 

BR. A. A. ROTH, 
«vdvi-.ia« Ir rhirtirca* 

«C*rt<
Vnlk

••k*. 1SM K< 
THrf<»fca® l?rorr $<•! 

rAUUCDCMI t>—II ntc >—1 po 
I I’IH’J 7—> rak NodAUosplo !•—1> d.

>**ii:miiiniiiiiniim!iuimnmiraamm

't. ?!<«t<-rt*ku. VyrlMru
Ir htnti rur«>nl*)iu 1i<ų

HaMr4 (*blre«il>:.i..rnavitna ul i*uiįmina 
nei lat|> Minai ori iki IKM.

JOHN SMETANA 
Akių Spccijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Kffft-iYiilnas suirt km»titui dykai 

Kampan lt*to« rutv/e 
3-^lcts luitas virk llatVo aptlvkon

Kambarį* u. lt, 1C. IT Ir lt 
numykite | n.anu parsM

Vatam!**: b::o • tai, l*r>t« iki * 
vsl. V.’ksrr Nrdtlioj nuo A ta! 
rylų iki U nlaMhl diena

ji
Į.-------------------------------------------------------------------R |

Dr. M.Stupnicki
! 3109 So. Morgan Street 

rmc«on. n.uvon
TrlrTnou Tard. MM.

ViUatHln. — v iki II ii ryto: 
k I*, pirlo Iki v v.k N«-dMlo- 
int. oao I Iki • .at vakaro 

*____________________________________ _ |

l'i.k.ld J ilsų pil 
II. Illbniv Si'.-T.

•'•I iiusigti'1' i<*'tn kų. Ijii- 
h-ikta p.'.g<-lliu užgiiiiiiir 

>kvailus np-.ii išl imii.-. Sii 
praniauti žilinti"* jau kitu*, kad 
visuose iMuinšinose atšilki 
muose reikia -uvulgvti 3 sal
dainius Pandos pirm gulsiant 

.los išvalys užnnodjtų pilvą 
ir kraujų ir nustatys virškini
mų normaliai, sveikame sto 
vyjo.

Ant rytojau* atsikelsi svei
ku, anųjų žuiiTimmi.

Partija tanių Imti kiekvic- 
tumie name ant gatavo, kad 
prie pirmu n-ikithivittm jj Ihi-* 
tų Įsi ranka.

Tai-gi ge; *sia ir protin- 
ginusia gaut' jų u hur, įšauks 
to.'

I’nrtola *- tira|mrau1inė xi į 
nonų* pagcilm.’

Ji lmvo t,pdot aliota auksi
niais medaliais ir diplomai* 

Dtikni*. m' Skerrtonas. P. Če- “,1 P«««"buių Parodų U.mlo- 
kanauskis. 8. šlemona*, A. «’ • Gvu-vr ir kt. ša-
Norvaišas, J. Pleckau*kis. J.P-'*0 Enroi»«s. 
" “ “ ‘ Ji )uii»iduoda skrynutėse,

kainuoja 1 d<>L Norintiems še
šias skryliu'** issituičiauu* tik 
už 3 dolierių*. ________ _ ________

Užrak n nu* ir pinigus sim*-1

" ■

Sausio 23 d. I- S. J. Dr-.*n
. iškilmingų valutii<*nų. Nikai, kuri** taip skuitlinguiI Ii 

p.igcrbimui grįžusių kareivių nldlankv į viišminėtų koncer-|kn 
iš Prancūzijos. Jų-

Gaila tik, kad dd stokus vie Visiem*, kas kuo prisidėjo 
tos m pciduugiausiai tegalėjo' prie to prakilnaus dariai, šir- 
d:ilj*vauti toje iškilmėje.

Nors ir smarkiai tų vakarų 
lijo, bet žmonių susiriuko dau
giau, uegu buvo vietos; tik uc- 
visi atvyko kalbėtojai. Būvu 
taipgi pažadėjęs atvažiuoti gu
bernatorius ir majoras ir daug 
kitų augštų vakiimnkų ir gar
sių kalbėtojų. Visa nelaimė bu
vo, kad .ortu pasitaikė, kaip 

.'tyčia, tolu bjaurus. 
*j P. D. Bražinskas — pinui 

niuksą viršinuiėtos dr-joo ir ve 
dėjau vakarienės juutkelbė 
KMeėianu tikslų vaksrienės 
ar kad ne tas lietus, butų visi 
pakviestieji valdininkai ir kal
bėtojai atvykę, nes buvo išauk- 
sto pasižadėję dalyvauti toje 
rengiamoje vakarienėje, gra-

I

. . . “ . _ . . T;: . rengiamoje vakarienėje, gra-
tikslui. Ištikus tokiam o- 

j rui, vietoj atvykimo, tik lais- 
’kiiM prisiuntė, sveikindami ir 
linkėdami geriausios pasek
mė;.

Prieš pal vakarienę, visiems 
rusUyus, parapijos choras, ve
damas p. J. Staponavičto, pa
dainavo Amerikoa ir Lietuvos 
himnus, gi laike vakarienės 
buvo daagiau įvairių ir gralių 
dainip Tarpe dainų p. M. Bau- 
bliutė puikiai užtraukė solo 
‘•Jlay Sailors LadM. Ne vienų 
nustebino taip-gi garsus dai
nininkus p. J. Butėnas. Gražuti 
sutarė duetas mok. p. M. Ka- 
džiuniutės ir p. A. Medvbcko, 
ir solo p. Z. Žalionio. Visi virš 
paminėti neliktai publikoje u£- 
Mpeinė pagyrimo delnų idėji
niu.

Po vakaricuės prusidėjo 
p raks linu*. Trys kalliėjo ang-

nebut visai kalbos, nes suvie
nyti fondai nustotų katalikų, 
visuomenės, kuri dalmr šimti
nėmis aukoja į Tautos Fon
dų, pasitikėjimo ir tuomet 
išeitų ant nenaudos Lietuvai, 
gi ant gero Lietuvos laisvės

CL L. Sgryšfo Komitetas:
Ą-BUlUMte, *
M. J.fltMK
Adrif J. Kanorankte.

Miestelis atrodo nepenli- 
džiauaias, bet lietuvių randasi 
apsčiai ir susipratę, fš vardo 
lietuviai šj mierielj vadina 
“Niupilė”. Tokį vardų išgir
dus atrodo, kad žmogus gyve
ni Lietuvos miestelyj. O taip
gi apsidairius npie miestelio 
kraštus ir-gi primena Lietu- J 
vos kraštų, mat ištisai aplink l,';fc,i* loha' prielankiai lkiu- 
apaugųs pušimi*, puiaitėmis Į v’a,,,5 *r “l’*1* i*tikimyb\' i_:; 
ir kitokiais įvairiais mede
liais, na. ir <hr šioks toks upe
lis žienių-vararų čurena. Vie
ta kalnuota.

Socijalistų kaipir nesiran
da, liberalų irgi vos žymė. Ka
talikai turi -savo bažnyčią, 
prie kurios užlaiko: kleboną, 
vargonininkų ir zakriatijonų. 
Turi suorganizavę rcikalin- 

jD ginusias organizacijincs ir ki
tokias draugijas. Ypač pažy
mėtina Tautos Fondo skyrius, 
kuriame darbuojasi skaiftin- 
gts būrelis tėvynainių. Pir- 
mininku yra p. A. Kazlauskas, 
Uot jaunino oyio*

• šiai 
raliai, rodydami j Service Fiag 
m 147 žvaigždutėmis, tarp ku
rių 4 jau matėsi nuksiDėv.

LMuviilon gann amžiai knl- 
liėjo viotinu Dr. A. Baciavi- 
šiu* apie |>olitiki} |Nukutinitj 
laikų, ragindama* vi*u» pini- 
giikai remti Lietuvai nepri- 
gulmybėa išgavimų. Kun. Da 
niuuaa kalbėjo — kad visa vil
tis lietuvių vien tik ir remiasi 
prrz. lVilaono punktuose, obul- 
syje: "kariauname už detno- 
fcraujų ir tautų paliuosarimų *’

F. Lntkauakas kalbėjo apie 
lietuvių veikimų ir diplomati
jų, Dar padeklemavo eiles M. 
UrisMutė ir Brasaiėiutė.

AMERIKOS HE. MOKYKLA

dingai aėių.
Kmicvrtas tiavė gnno |»-1mu 

3S3 doL 22r.
Ijtiid. Sųj. 6 kp. pinu.,

A. Nausėda.

Mnkihama: nnrtl*kno ir lietuvi*- 
ktn kalbų. ariUnriikoe. knygvvdyn- 
t>« »i» Ai<rafŲo«. irptvnunr, |urk-
I* !•«•«. U ralu. J'UV. Valstijų Utnrijna. 

ial'MijMa. Kantrai i Dm, |M»||ti« 
lunt« ruuftu'uijoa pilivlyM*'a. dailia* 
rar>att<

M .lininiu valandos: nuo t nio iki 
k |*a |t»c«w vakare nuo <:!• tkl • 
nit»o M*. HalMctl M- CliArcųro, IIL

>x

*

U ENGLEWOOD.

L. R. K . A ., 39-tos kno-&
po* rinkėjai, eidami per na
mus surinko Tautos Fondan 
$149.15.

Aukotojų vardai:
Po 10 dol.: P. PleŠkauska*. Į 

P. Yanaš. A. Mockus P. BiH- 
kauskis, A. Zaverkis, J. Ga- 
bąli*.

Po 5 dol.: 8. Vaišnorus, S.1 
Yuika. J. ninkcviėius. A. c;

Kejuraki*, T. Yuikeviėius, į 
D. Alsi*, M. Rubezevič, J. 
Smaili*.

Po 2 dol.: AL Balsaitė, 
Radviliukė. O. Vaikaraitė. 
Karveli*, J. Lrtčsuskis.

Po 1 doL: J. Zmeku, 
Zavedcta, H. Bodcam V. Bal
ni*, J. VaadkuH. K. Doveiko, 
A. Sirvydas, ML Kaztauskis, P. 
Lukošius. P. Daugi na* 50c.. P. 
Gandi* 25c.

PRANEŠIMAI.
In IIRIOUTON PARKO.

X'

F. 
J.

J.

I
PRANEŠIMAS

vai <uV Min? •inri? 
Viai nariai f.mnlo 

n<* jm daug avsridų

Lietuvv* Vyrių tnrtu*«iiiin auai. 
rinkinut. jvjka krtvrntr. vnaario 

a d 7 nn 

*r<-t«inėjr. 

atailankvii 
trikaltj.

RcncuniA* prir rt*ugitn<> niša 
vakari), todrl H ankaio reikia ren
gimam MnuUoai apkalbsi

Taipfi nariai privalo paai- 
ateurti ataircati naujų narui.

Kp. Vuldvhn.

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

jgaliojame p. MOT. VITAR 
TĄ, buferių (037 Washington 
Ava.), rinkti prenumeratas, 
pardavinėti po 2c. pavieniu: 
“Draugo“ numerius ir abe! 
nti atstovauti “Draugo” rei-, 

' kalus. Svarbiausia dėl jus, 
tai tas, kad p. Vitartas laikys 
savo žtore po keliasdešimtys 
“Draugo” numerių dcl kas
dieninio paradavinėjimo.

••Draugo" Adm.

Iš KURTU KIDES

Vyčiai Stm laikys
irticmu) mui rinkim* srrc-

PARDUOK SAVO “JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO 
MOJO KRYŽIAUS KUPO 

NUB. t

.............. .

SS^- *4
K•• yfj r« ♦ ft. Ti

■k 1
♦

I *

4 Jj
’St

t

VYRIŠKŲ DRAPANŲ
BARGENA8

Noujemadiaial. daryti ant ut- 
wi.>niu >.uUI ir ovctkalal. ver
ti* nuo 150 Iki IM. dabar par- 
•'duoda po SU. ir Štl.

Naujai daryti gatavi nuo III 
iki 115 Mulai Ir overkotal. nuo 
|t.M Iki 11*.

I*ilnaa paMnnkiioaa kailinis 
painuMų overkot^.

Vtoal nuUI vurtvtl rlutal Ir 
overkMal vert.'* nuo lt* IU 
115. H>.lMr II u- aucKIan. Ko- 
lla«* nuo *1 i» IU H *e. Valka 
alumi nuo IJ.S4 Iki 11.14 Va- 
llaoe ir iruporat.

ATDAUA KMMKNA

S. GORDON,
141* K UalMod K. CUcago, UL

Tiksiančiai Dnlitrii 
>rs pruIrMtisma iro Intose ir 
kituuw |K«»i.!iBk*44>Mumu virtose
K «»•>'! pinbtMi tiek įHntgn kuo* 
«nr* lu rali xni<V*l MtVu ntrnut“ 
•o prrtausita daUta* ir *r*Kak« 
ma metikų api v«ro
kuri ima i«it4i»od.;i .« ant lrng« 
Vtf MHl ukcsi tų

S100 I MZNS8I
30 ihuun U munki. DYKAI

Kotu. tmiMua pv .rantuojama 
Ruklklt. rauma nandirna. » 
tuo lUi»MU. iON*|Mme juu. Pa
tu .liu. Trumą k. t aline. I>1 KAI 

Eaglc Graphophone Co. 
lot »M imli Mm.

Itrjd. ia. Im kurk.

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

Vada lUlaa Vlauoae IVUr.aaa. 
utlaa* IHdmleal*):

M W. trAMUNGTON urnicir* 
KABBa*rte OOk

Tat Centrai MT( 
Oflaaa ant mdsraort* 

aaaa k), morgam nnikn 
Tat Taria TM

OrmtaMa. III W. lira Al 
Tat Tard. Ml>

X 
I

I

Dr. G. M. GLASER
t*llAKTIKl OJA M METAI 

l.juuau* Ir otų*.

S14S So. Morena M_ lurtl M S4. 
CHICAGO, ILL*.

HpatiJalMaa , 
MotrrUKv. tyrina Ir VaOt« 

TalRU tKnmllkv Ur| 
or iau valandos 

Iki • ryto, nuo H Ud I m pM* 
ir nuo 1 Iki (:SS rak. NadMM 

.akarai, oltaaa uldarytaa 
TrMoona Tarta 0ST.

MA5TER 5Y

•i«j®?’®!
Dr. A. R. Diumeiithal B. D. 

AKU M'IUIJAIJKTAB 
l*ai*n»>a* b,kai 

ofisu > alsam* auo t Ii ryta Iki 
• .ai. aaAsrs KadrllMua t Iki lt 
•C4» M. AMilaud A*». luuap. 41 IM 

lilatcaaa Tard* 4111
T.l.foau lloul.aatd 44»i

* DR. M. HERZMAN
i I I* IK MJ<M

l.ua
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CHICAGOJE.
IŠ BRIGHTON PARKO.

|»rt»

tit•ii

ir

NUSIŽUDĖ POLICMONAS.

BŪSIĄS NUGALABINTAS. I*»-

Automobilių reikalų tei*-

nu

APIPLĖŠĖ OFISĄ.

I taiku policijai apie plėšiku

tu
HM-

MII 
| |

I

IŠKILMINGAI PASITIKO 
KAREIVIUS

PRŪSŲ LIKTUVIŲ PRA
KALBOS.

MOTERIS I CHICAGOS 
MAJORUS.

imi* *tyjc l>uv>» 
.u* keleiviu

.. ■ . .......................................

DRASKĖ I SKUTUS. 
DRAKK J SKUTUS.

I

dil

4

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Trečiadienis, vavirio S d 
a V Agot.'i Kent

Ketvirtadieiu". v.* .’irio <'• d 
šv Teofilį nu

%

A«ir

•'nl.nr 
yi u *u 

Į p uo<l:i\ imu
• \l|< ta. Vilt V* •• Ih I. ii II |ltl

il<sb II \\ lllllllll ltl*i- LluVal 

uiitiaiiKibiliu n rnmlotin vė
liava. Tie* vėliava Imvo |in- 
kabintas Įmnišn-:

i “(‘arai, karaliai, kaizeriui, 
ari-taal nitai ir plnloktatai

. vi-i te*apl'eis:i:i šitos vėlia- 
\o* .

I b*yd u* raudonu vėliavą 
| u<* •*iiai tavu tci-iis* uiilinu-' 
ta <b>l. |a.-ilaaihhi.

Kllaal. ia-1 l.laay,|aa allloltiolll 

nu-- n Litai- aiiii-'-nalailitii*. ir 
va-ziuiai* buv«a *u*lalslyla- 
Inil'ikaa* |M>lia*lliaa||ai, alailiiii ap 

ilai -a vyra |
I.IaaVlbl ii lud.lllll 

“Kų laih-la ėii 
vėliava

“ l'<*r-l.nil y t štai |«rn*ą 
žiiiu-i“. atsakė I.lovai,

\ yra* imt runka'* vėliavų nuo 
iiiilotiioliilinu*.

Ivlll'lllet polietiiomi- u-vil|*‘. 
|■.dillu-l|>Hl:lm:l- trofikų, kilių- 
v v ra plllėgaa pli>* I.IlaValo all- 

laamobiliniis. visai nuplėš*'* 
inihlonų vėliavą ir smlrakė.

Kareivini mažai indotiuivn 
Ima atsitikimu. Tik |Hižymė- 
jo. ai kurtais tuo automobiliu 
iivgalM'iiaiiui kokia sprogrian- 
ėioji iii**alžiagn. Nes kariuome
nėj** tani tikslui )*ntmudojniiui 
inudoiiii vėliava, 
t'liicagoje yra uždrausta vii*- 

šom* vietose išskleisti ramin
au vėliavų. Bet socijalisln* 
IJoyd tvirtinu, jogvi tas 
draudimas rsųs priešingas 
lies konstiturijai.

Tmlel jis ir provokuoja 
licijų.

Užvakar ii vėl ( Idcago i- 
kilmingai |«i-iliku dideli Imi i 
t*bicagb*čių kareivių. p.uv>l u- 
mų i» karė. Liukų Piam-uzijo* 
je. Kareiviai nugabenti i Giant 
rioryMų, ii km ii<* 1 j*; 1 > i
paliuorauti.
Vidiunie-lyj įvyko p-:i*»d.n’ 

mui. Vni£ė*. iui l<ui >
džiaitg-ino naiui-l.iaiii ii i*- 
ju« *u *avi*kiai*. »ugiyiii ia* 
i* tolimo, keliom** )*• itaige 
lin vargų!

įkiltu r vi* ilužiiiaii bu* tokią 
iėkitniimrų priėmimu ehieagie 
rių kareiliii Ne. jn vi- dali 
ginu ii dailgiiiii pai' eliuii- ua 
imt.

lt**! lai llr l'i-l i \**i*ali i 
Migryžurim* kareiviu- i-kil 
mingni |*i-itikti ii |m-veikiu 
ti. Įteikiu jiem- ii <lnil»i |qiiu 
pinti, knd jie ilgu* laiku- ir* 
pariliktų Im* jokio uz.-iėmimi> 
ir m*|uitir1ų naujo iuiiui**j** 
vargo.

i Poliemonu* Krank l**veii*n»ų 
3(132 No. Avėtu ave„ nu*i*ovė 
gulėdama- lovoj**. Saiižudy*- 
tė* priehtrii* nežinoma.

Policmorui* ėjo 3t> iih-Iu*-. 
Policijoj** tarnavo nuo ItNi? 
metų. Buvo veilę*. I.iko žiimiui 

i ra trimi* vaikai*.

Ateinantį penktadienį mie
to kalėjime burių* |uiknrin* 
Atkeri JoIuimiii. kur* kitum 
met nužudė joili........ Mttriiu
Cnrtvnui.

Kakoitiii. esama viltie*. jog 
guhenuitoritia rarimylėsių*. 

i mirtie* tau*mę |uuiuiiny*ių* 
jam kalėjimu.

Sako, turėsianti pasisekimo. 
M r*. I**otiora Z. Meder pra 

m•**’•. jog ir jinai burianti kan
didatė i mie*ti> majoru*. Tam 
likriui jau renkami |aira*ai 
imi |ieticija. Kuonn-t Itu* nu
rinkta- reikalinga* *kaitliu* 
piliįvių |Mtn*ų. M r*. Meder 
miri* |*i* mivrio klerkų ir |m*- 
larnri* balote jų pažyiin**. kai* 
jmi kandidatę į majoru*.

.Mr*, klrder yra advokatu*. 
Inivu-i tiiieMo viraomenė* ge
rovė* k*mii*ij**nierė. Jinai ra
ko. kodėl nuderi* negalėtų vai 
dvti mieriu taip, kaip tų daru 
vyrai!

Jinai Im* kamlidatė ant I** 
|uirfijiiiii> tikelu.

Snku-i. jog tukrianėiai <*lii- 
•*!tg<*- nuderiu piliečių pan* 
mia jo- kandidatūrų. .Iii |m. 
remiu 
' yru 
taukiu 
i airių

M r-. 
mi***1o 
žiiimiui-. kaip bile katram vy
rui.

Jinai gyvena 23 v auloj. Jai 
Imvo ti-ti -iuloitia ald<*rmaiHi 
l.iindidalnrn demokratų |>urti- 
joje. Ib*t Mr.*. .\bilvr ne*ulik*>. 
V**rėiau kandidiiuli į majoru*.

Jei vira* pilieti** motery« 
paremtų j<>* kundidaturų. zi- 
tmma. ji laimėtų nominacijų.

Ib-t vargiai ta* įvyktų. Ne* 
ir motery* turi savo |*>litikų 

telefono linija buvo užimta ir. *r '■kimi politikoje.

> man už |>ergn*itų važinviiuų 
Į pašauktas Clmrle- A. Blytliin. 
I 29 metų.

Kaltiniumi-i- |«i*i*akė. jog 
: ji* skubinėsi* j nntrųsin* savo 
Uėvo vestuves, tad |M*nrr>>itui 
važiavę* automobiliu.

Teismas jo uenutauilė. Ti!. 
|Mi*kyri* jam iri* melu* išmė
ginimo.

Per tuo- Iri- metu* ji- Imi 
saugotis* greito važiavimo. 
N*** už fui tiuli Imt aštrini 
tauria*.

Ibi jnimti filr>ikn iiž|hi<»I«* 
i>n-n- Nuitli Aveniu* Itnildin.- 
imd Uuin \ — ‘u. Norllt
n ve. Tnl jvvku dieuų. tuojau* 
imi pietų.
Ofu we>o Imvu tik viena uier- 

ginn. Pl< -ikai tų tizdiiiė į vaul 
tų ir |ut«kui u|»knnt-lė <>ri*u*. 
Poėmi* Hj dul.

Vanile >ra lelefnna*. T,n 
.iiž«inr>’ta merginu tuojau- iih*. 

giuo pranerti policijai. Ik*t

ir tuk-tnuėiai 
piliečių, kurie nėra 
nuo vyrų ii iii jurų j. 

pažadėjimų iApildytuo. 
M**iler tvirtina, jog jai 
valdymą* geriau •■**•

Iš CHICAGOS LETUYiy 
KOLONU)!.

Sau i<> 27 *1. tažnylinėjc
■ v**tuii>* j** Liet Vyčių !U> kp. 

Įtaiki* «avni!inj -usirinkimų. 
Sii-iiiiikiiiu.1 ntidatiu- visųpir 
mu l:*>iui<*l;ii išalnva' raportns 
i kurių |*a-ir<*lė. kn<l viri 
kmųsis iižumnymni yra varo
mi pirmyn.

Iš svurlM<*nių nutarimų rei
kia pažymėti sekantieji. Nu* 

j tarta gavėnios laike pastatyti 
eenoji* gražių dramų — Be- 
••nzam* Mergelė, kuri dabar 

•*inn p<*t “Drangų".
Nutaria surengti šeiminiškų 

vukiirelį laažnytinėji* svetainėj. 
Pelnas yra skiriama* l.iet. Vv* 
• iii. taigi ir luižnyliniam cho
rui. \'ukiirė|is įvyks vasario 
23 *L ly. imskutiniame mslėl- 
alienyj šio menesio. I*u.- gra
žu- programas, rasidedanti* 
iš pnikallių. ilninų. solų ir tt. 
Svečiams bu* įsitiekta skani 
vakarienė.

Tolinu Imvo skaityta laiškai Į 
iiiio I.. Vyčių *1 kp. iš Dievu 
\pva*iz.d«>* (mnipijo* ir I.. Vy

čių 2ti kp. iš Cicero. III. sii už- 
kvietimai*. į rengiamus va
karu*. laiškai priimti.

Kailnngi susirinkimas nusi
tęsė iki vėlumai, todėl nebūva 
progos jaunimui |>ažairii. , 

Sekantis mėnesinis snsirin- . 
kimus įvyk* ateinančiam ket- | 
virtadivnyj. vasario G d. , 

Kp. Konap.

Sausio 2G d. IjiIi. Sųj. nau
dai suvienytų draugijų įvyko 
koncertas. Pirmiausiai musų 
kolonijos veikėja*. Juozas 
Karlikauska*. atidarydama* 
programų paaiškino tikslų, 
kas čia sutraukė lietuviu* ir 
delko. Tarp kitko gerk, pro
gramų atidarytojas jmsakė, 
kad, jeigu na** norime gyven
ti liai|io tauta, tai turime įsi
gyti našlaičiams ir seneliams 
prieglaudos namų.

Po jo kailio* prašilk*jo pro
fanui*. kurį išpildė gerk, mu- 

; ą vargonininkas, p. B. laiu- 
r. it i*, su dairu.

i imliausia sudainavo **8lar 
SĮiangii**! Ilanner** ir “Lietu
viui* m**s esam** gimę". Taip
gi įvairių kitokių tlainelių 
laivo sialainuota. kurios išėjo 
kiiopuikiatudai. ne* p. B. Lau
raiti* įlėjo riša* imstauga.-, 
knd tik imvyktų koncerto 
prograuui*.

Tolinu sekė pijnno skambi- 
įtintas. Skambino B. Kauše
liu* ir M. Poriutė (f Red). 
Tuodu pijanistu. matyt, turi 
gerus gabumus, tik reikia ge
ro noro ir jinmvįėjimo muzi
ko*.

“Skambančios stygos" due
tų |Hidainiivu p-lė M. Ilašmas- 
knitė ir p-lė A. BermeckaitA 
Duetą* tatai puikiai išėjo. 
Garis* jom*. Ant pučiamųjų 
triiibų gražų muzikos šmotelį 
išpildė A. Budri* ir A. Rup 
*y*. Solo pijami atliko p-lė M. 
Žukauskaitė, šita jauna pija- 
nistė. inilima sakyti, tikrai tu
ri toje srytyje gabumu*. Ma
lonu turėti savo tarpe tokias 
gabius lietuvaitė*, kaip M. Zn- 
kanskait**.

“Nauja gadynė" ir “Jausk 
ir mylėk“, solo (mdainavo p. 
J. Kudirka. Aitą* solistą* jau 
yra žinoma* chicagicčiam*. 
laitai gražiai ]>adainavo, už 
tai publika jį apiiovauojo gau

toj* priminė kaip liriuvfaln* 
reikalinga turėti prieglauda*, 
kur tauto* žieilui galėtų 
-progti ir žydėti amžinai. Pa
žymėjo taipgi, kad jau neuž
ilgo ta brangų įtaigia lietuvių 
tauta čia. Amerikoje turi- 

' lauk*, l'žtaigiant programų 
-udainiintu •‘Sužadini, jaus
mu*ir •‘l.irtur.i. t< vynė mu- 
*ų”. Turiu |»ažyii.. ti, kad ii 
vi.-u dainų - “Bnžadink jau* 
šunį*” grrianria i***jo. nes pu
blika iišankė du kartu |ia- 
knrloti. Tnom programa* ir 
itžritaigė.

Publikos buvo daug ir visa 
užsilaikė kuoramiansiai. Cž 
gražaus prograrno radarymų, 
garbė lai būna rieto** vargoni
ninkui, p. B. lauraičiui.

Taipgi buvo renkamo* au
kos pradžioje minėtam liks
im. Aukojo:

Po .*i du!.: Z. Neini- (iš Gn-I 
rv, Indiana). F. Mikolaitis.

Po *1 įlok: J. Petraitis^
Po 2 dnl.: Kukuli*. A. Bus

ki*.
P<» I dnl.: Kim. I.. Kndirkn, 

■ kini. F. Kemėšis. Smalmneri* 
j (Itiil.). V. Anmikšta*, Du- 
valga. A. Deksni*. Mnkvnri*. 
.1. Slakonaiti*. K. Ilių>*y*. .1. 
Kulikausku*. J. Naviekn*. F. 
Vnškunn*. B. Trečioką*. J.. 
Mažeika. S. Šlajus. P. Vingi
li*. J. Sriuluis. J. Perkeli*. N. 
Vaitkų*. J. Varijani* M. Krin
ta*. J. Staniuni*. D. Supra- 
maitia? B. Sinku*. K. Guzikan- 
ricienč. J. Petraiti*. A. Murei- 
ka A. Girdžinna*. V. Nausė- 
įla*. J. Zrkuuska*, A. Pre*kic- 
nė. F. Adomiuni*. P. Levą- 
ranskas J. Bntkeviėiu*. 
Gerdžiunas. A. Nausėda, 
Repšy*. A. Jaataaiiska*. 
Valeka. K. Balčiūnas,

Nekuriu aukotojų pavaniė* 
gal nebus teisingai užrašytos. 
Meldžiu atrifankti. Aš para
šiau taip, kaip tani pridavė.

fa* koncertas gryno pelno 
davė $393.22. Pinigai pasiųs
ti i-abdaritigo* Sujungus Cen
tro kasininkui į Namo Fomlų.

A. Mautėda.

Pernai susitvėrę* Cliica- 
go* Prašų Lietuvių Komitetą* 
rengia nubotoje , vasario 8-tų 
<L, prakalba*, koncertų h* ba
lių. Kalbia p. J. Uganda* 
(Pranų lietuvi*), p. 8t. Gim
inu, p-nia Žemaitė Ir vietini* 
proterionų lietuvių kunigą*. 
Prakalbo* prasidės 7 JO vai. 
vakare. Prūsų Lietuvių Ko
mitetą* rengia ta* prakalta*, 
idant pritraukti Chicago* Prū
sų lietuviu* prie tautiško dar- 
lto. Tikybiniai dalykai neini* 
maišomi. todėl kiekviena*. 
Mažosios IJetuvo* likimu įdo
maujanti* lietuvi*, gali, ta jo
kio* baimė*, ateiti To vaka
re |m-Iiui*. jeigu kok* inei*, Itu* 
pavesta* Mažosios (Prūsų) 
Lietuvi** reikalam*.

Chicago* Pru-ų Lietuvių 
Komitetą* lapo sutvertas per
nai gruodžio mėnesyje. Ji* 
rarideda iš sekančių liemenų: 
J. Ugninio. M. Naujoko. K. 
Gavėne*. M. Macaičio, J. Ben- 
diko, A. Pimlikiiiėio, J. Palai
kio ir M. Tonniėin. Norint
rarineėti ra Chicago* Prūsų 
Lietuvių Komitetu, galima
krepti* pa* pirmsėdį, p. J. 11- 
gaudų. 22(1 So. Statė ŠI.. Clii- 
rago. 111.. arta po* raėtinin- 
kų. K. Gavėne. :U<01 Ko. llata 
ted St- Cliicngo. IIL — Neuž
ilgo rengia*i Chicago* Pru»ų 
Lietuviai pariųrii agitatorių* 
j C-olIiiutvilIe. IIL, kur gyve- 

daug prot lietuvių.

Surandant Turgavietę 
Dėl Išdirbėjo

B
E turgaviete*, asriknltura negalėtų Imti papslė musų tautiško pasise

kimo. Turgavietės yra {utramos išilirliysėių. ir tie agentai, kurie |ia- 
disln ūkininkams surasti geras turgavietes priridoila prie dideliu 

durta. Atmetant į šalį visas diskusijas, imkuotojų dartas yra tai suradi
mas atsakančių turgaviečių, l’žtat šiandienų mes randame, kad. Armour 
and Company ** Amerikoniškų Ūkininku Didžiausias Kostumeri*".

'■UralkJ.lM <r«*ll-|lnk«llM> laM talW>« T>»- 

CaPsu taip *er»l nitvarkyn ir eHattmi 

nuu«q kaip Kad priranllil aavlnlnlau oi 
acivn lai*:* turais Mraoa pakuoiogu* nrta- 

MtW Vlaai varvu birnln Jrlcu In netoHlp 

r-.ru t*i<v.ulZkn lra»n kuru* vni dalant «u. 

!>■ nO^hnrv tiakiiouiju pat»cumv".

iTioairma* lun l*uu »’«l ni.tw>alilko 
roUbtimo KUI svetimi rvakalavlmai tai* 
1*ait ton luti atilinr^tl Kuntn-t t>tiiriik«. 
ta rimo <UI>ka. talkia laimiui ant ranki*. 
ka«t Kliokta kai v-l boa salima uMrktinai 
i» •Intvkaa rautL rvl*ll dali kai. kurta ro
ti au»n4MU Mnn.'..nt turi lubnt utaarrioi 
kuli u*aakala*U Ir tiktai tam llkruuo* lla* 
• •••<•*■ T«n būti rklirtumau Ir t<«r<tavltna» 
v*o* l.rmtuktv. Tai virtu* H dniby. kuri 
utltaka Armour and Comtuinr — ir tai 
tentu* l» |mrta.V4% kudrl h rali railMi 
matai. Vf«**K*'»M* f* •< m ••*•*.

ir Rvrui huli- 
d i rl«l v ” iM vta-

Kiuini Mtlikti «tar vrlklLti 
Ra! Vt*n ft-ikMliN|ni. KimI Vtal 
n»« Jeigu mm nrftirt filiui
m u. tuntu*! mūru AURlnimnn tu a tat u • nn- 
*«ti! uf filH-i •kyrtairtl Hutnal ap
rūpina kmttam Imu u|»**‘l»nk»t» >•••■ turi
me iiutinni mniril tMirlajua. itico niirm- 
k n nu ui tallun dalikliu. latakui ju«u* IMU- 
•*»»»»«•, pnrvninninr ir i-ariįimtanti ant ta- 
utuk«ualu. Mitru prirenpii tartai kandimą 
it|«rii|una taniu* miu InuhA a! m k«>l|«
riuitaba reiHtrtan lAduotan ruKpJ*'^h> mrtta- 
Ajjr P«*rritu umUu:

ARMOUR^COMPANY

NELAUKITE KOL
PRADĖSITE SIRGTI

Vienatį ii didžiausių ligų yra tai Prietraraa. Plari- 
saugokite šito* ligotu Pigullcos ir kiti vairiai gali tiktai 
jum* pagelbėti ant nekurto taiko bet rezultatai nekuo- 
met nebus geri. Tiktai vienai* vaistai yra kuriu pagelb
sti Gamtai prašalinti Aitą negerumą. Gamtoa budo rei
kia prašalinti nereikalingo* dalyku* ii viduriu, jeigu 
ne tai priet varas yra rezultatu.

i*rigeltakite putliai vartojant

STAN0LAX
dėl Prietoaro

Tai įmeekminginitaia* vairia*. Absoliutiškai nepa
vojinga*. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stnnotav 
yra nespalvuota*. nekvepianti* mineralini* aliejų* kuri* 
yra laitai įvaru*. Ji* *avn įtarta atlieka nekaipo papras
ta* vairia* bet' kni|to meetaniškns lubrikanta* kuri* 
greitai sujudina justi viilnritt* ir nereikalingu* dalyku* 
ii varo.

K lituok i Iv NTANOIaAN. Neimkite nieko kito.

STANĮ )LAX yra pardavinėjamas pa* visu* vaisti
ninku*. Jeigu jura vaistininkas neturi tai parašykite 
įmint* o meti tuojau* jam liautai yrime.

Parduodamai 16 unca bafaUuoM

9

I'fariimti imtu neMkliiui.tokiai paimti 

$»•»»• um&ihimJu ir JI iimomuh |tanlu*m. ui <r. 
r ta įtariu knloiB- ll<4i»IUk«« |*Mn!nvlm«n tū

li pmtdHi Aii tam «tal)ltata. kuriu duuctau- 

Atni n‘iki i. I*rir RvrmRta durtam tari*'1
kurta m imu 1 kini ! lt tintu kaipo kv*«Iau-
mau ain line* J t titua tai|«r ūkininku ir inn»u

I'ktaf Ariiittiit ..n«l <’*Mnprtn> rtltini kuk 

Kali kad lokiu dabku, koriu d.iugmuAiM 

rrlkl.i jij tiAHotiief utt«*litu >iupraMlami 

Mtu jum furviMMivl vpnomd rtHkatanil Ar* 
:uuur l*r«rilokiu. ne* tokiu bud u jum pade- 
dale ir prlMdmUtr ptic rkoRotuiJoa Klo« fa
ile* ir iMucdarota dnur reru dcl mivci
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